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Trtal!SSu’i’ Naftos su vandeniu nesumaišysi allUUjuS z x
Jau treti metai, kad tremtiniai, Tarptautinė politinė padėtis anglosaksų spaudoje

karo aukos, laukia sprendimo, kuris
suteiktų jiems žmoniškas gyvenimo 
Sąlygas ir sugrąžintų žmogaus var
dą bei atimtąsias teises ir laisves. 
Visų mūsų viltys buvo ir yra sudė
tos į JAValstybes ir D. Britanija, 
het jos iki šiol nesiėmė radikalaus ir 
patenkinamo sprendimo. D. Brita
nija, užuot organizavus DP emigra
ciją pas save ar j savas kolonijas 

—Kanadą ir Australiją, pasirinko 
labai paprastą ir daugiausiai nau
dingą būdą — paasisamdyti darbo jė
gą.' Darbo jėgų ištraukimas iš lie
tuvių tremtinių tarpo yra labai 
skaudus reiškinys, nes pasilikę sene-

Pokarinė tarptautinė politinė pa
dėtis iš vienos pusės vis labiau su
jaukiama, o iš kitos — labiau išryš
kėja jos kryžkelės. Kaip ši būklė iš 
tikrųjų atrodo, gana vaizdžiai atvaiz
duoja angliškoji spauda.

'Vienas lenkas, kaip rašo Daily 
Mail, pareiškė, kad „... dabar mes 
visi žinome, kur mes stovime“. Kada 
jam buvo priminta apie apsiniau- 
kiančią Europą, tai jis paklausė: „Ar 
gi Europa nebuvo padalyta nuo Jal
tos laikų ir gal būt, jau prieš tai?“ 
Toliau jis taip filosofavo: „Dabar fnes

galime tikrai pradėti. Dabar mes ga
lime pilti žibalą į Europos motorą ir 
leisti mašinai važiuoti“. Mes turime 
atsisakyti tikėjimo, kad nafta sumai
šoma su vandeniu. Jie nesumaišomi“.

Tas pats laikraštis toliau rašo, kad 
Albanai kreipiasi į T^umaną su to
kiu prašymu: „Išgelbėkit mus nuo 
raudonųjų“.

Trys albanai intelektualai, kurie 
pabėgo į Romą, įteikė Romoje esan
čiam Amerikos ambasadoriui James 
C. Dunn prašymą, adresuotą prez. 
Trumanui, ir prašo jų kraštą išgelbė

ti nuo komunizmo. Šie trys albanai 
reprezentuoja tris Albanijos religines 
grupes — mahometonų, graikų-orto- 
doksų ir katalikų. Jie rašo: „Mes 
galime patvirtinti be jokios baimės, 
kad 80 % albanų tautiečių yra nusi
statę prieš vyriausybę ir kad opozi
cija palaipsniui didėja“.

New York Herald Tribune veda
majame kalba apie tai, kad rusai at
metę Marshallio plano ir panaudoję 
veto Blkanų klausimu. Pirmuoju žy
giu Sovietai paskelbę tam tikros rū
šies ekonominį karę Vakarams ir

llai, našlaičiai bei ligonys negalės 
patys apsirūpinti nei kuru nei at
liks reikiamų ir būtinų stovyklose 
darbų.

JAValstybes, kurios galėtų DP 
problemą žymiai efektingiau iš- 
įpręsti, taip pat vis dar nesiryžta.

Nors prezidentas H. S. Trumanas 
iš pat pirmųjų pokarinių dienų pa
žadėjo priglausti 39.000 DP, bet tas 
pažadas dėl mums nežinomų prie
žasčių nebuvo pilnai įgyvendintas. 
Paskutiniu metu išgarsėjęs sen. 
Strattono projektas dėl 400.000 DP 
įsileidimo per 4 metus, įsileidžiant po 
100.000 kasmet, nustumtas mažiau
sia % metų, nes, HTBiuro prane
šimu iš Washingtono, „Prez. Truma
nas ir Kongreso partijų vadai pa
siekę susitarimą išvengti specialios 
kongreso sesijos sušaukimo“. Taigi 
Strattono projektas be kongreso ir 
senato lieka atidėtas iki kitos par- i 
lamento sesijos, kuri prasidės tik ’., .. 
1948 m. sausio pradžioje. Nereikia 
būti dideliems optimistams ir nerei- i 
kia laukti, kad pirmuoju,'kongreso 
darbotvarkės punktu eitų Strattono . LTRašytojų suvažavime š. m. liepos 11-12 d. d. Augsburge dalyvavusių žurnalistų grupė.

kad bet koks bendradarbiavimas Eu
ropos ūkio problemai išspręsti yra 
negalimas.

Su veto Balkanų klausimui iš- ’ 
spręsti Sovietai taip pat skelbia, jog 
bendradarbiavimu negalima Europos 
politinių problemų sutvarkyti. Ir šį 
faktą JAV atstovas Saugumo Tary
boje pavadino „labai rimtu“. Laik
raštis sako, kad tas rimtumas liečia 
ne tik JAValstybes, bet ir JTautas. 
Dabar esą vykstančios dvi tendenci
jos, būtent, pirma — išstumti Rusiją 
iš JTautų ir tuo būdu automatiškai 
paversti JTautas į lygą, nukreiptą 
prieš komunizmą; antra — gali atsi
tikti, kad du, trys ar daugiau Vakarų 
kraštų „praeitų“ pro JTautas ir pa
vartotų savo priemones, nežiūrėdami 
kritiškos situacijos, kuri tokiu atveju 
iškilių.

šios tedencijos, jeigu išsirutulio
tų, įneštų visai naują aspektą į tarp
tautinę politiką. To paties laikraščio 
vedamajame nurodoma, kad pirmoji 

i tendencija atrodytų kilnesnė, bet ii 
: galėtų veikti tik tuo atveju, jei Va- 
i karai prileistų, kad karas su Rusi a 
1 yra neišvengiamas. Antroji tende i- 
! cija turėtų „imperialistinį“ pagrindą, 
I remtųsi tautine politika ir išgelbėtų 
I pasaulį nuo gilaus padalinimo. Laik
raštis pasisako, jog jis nežinąs, kaip 
Amerika atsakysianti į šiuos klausi
mus, bet esą aišku, kad amerikiečiai 
stovi prieš tas problemas.

Dabartinė padėtis, kuri reiškiasi 
New Yorke, Washingtone, Londone 
bei Paryžiuje, kreipia dėmėsi ne tik 
politikų, bet ir eilinio piliečio. Tokia 
.padėtis amžinai negalti tęstis. Ji tu- ■ 
rėš savo kelią ir savus sprendimus.

Am.
projektas. Geriausiu atveju jis būtų
priimtas pavasarinės sesijos viduryje. 
Bet ir tada negalės būti- taip greit 
užsukta emigracijos mašina, kad ji 
taip pajudėtų, jog 100.000 galėtų iš
vežti 1948 metais. Esant geriems no
rams ir žinant amerikiečių mašinos 
pajėgumą, galima tikėtis, kad 1948 
metais tas 100.000 ir bus išgabentas. 
Tad ir geriausiu atveju DP problema 
1948 metais nebus išbaigta. Jeigu 
neįvyks nenumatytų politinių ir 
ekonominių Europoje sutrikimų, ku
rie DP problemą palaidotų, teks 
sprendimo laukti dar keleris metus.

Kitų kraštų emigracinės užmačios, 
kaip rodo ligšiolinės pastangos, šios 
problemos neišspręs.

Prisimenant visa tai, mums prieš 
akis iškyla sunkus uždavinys. Mes 
turime pasiryžti, kad per tuos kele
ris metus pajėgtume išlaikyti savo 
sveikatos pusiausvyrą, kad nepa- 
liegtume. Šalia pagrindinio sveikatos 
uždavinio, reikia išlaikyti paken
čiamą tarpusavį santykiavimą, ku
ris apsaugotų nuo nereikalingų prie
kaištų ir keršto vienų kitiems.

Turime, be to, ruoštis apskritai 
gyvenimui, mokydamiesi svetimųjų 
kalbų ir įsigydami specialybes, nors 
ir siauras, bet tikras. Specialybės įsi
gijimas bus naudingas patekus sve
tur, bet dar naudingesnis sugrįžus į 
cavo kraštą.

Šių mančlų vedini ir rikiuokime 
tavo siauro asmeninio gyvenimo

Žvilgsnis į dabartinę Rumuniją
PABAISA SIAUČIA

Europa suskaldyta. Tat įvyko 
prieš pustrečių metų, bet tik dabar 
praregėta. Joje viešpatauja dvi ūkiš
kos, socialinės, politiškos sistemos. 
Vakarų Europoje dar ruošiamasi su
kurti sąjungą, rytuose jau ji sudary
ta tarpūsavių sutarčių formoje.- Va
karuose svajojant apie demokratiją, 
rytuose užgniaužiamas paskutinis 
laisvas kvėptelėjimas. Vienur nuo
gąstaujant dėl požeminės veiklos, bet 
nežinant, kuriuo būdu ją suvaldyti, 
ten gi neregėta pabaisa, tarytum būtų 
Apokalipsio tvarinys, sukausto kiek
vieną pilietį, o pavojingesnį tuoj į 
aną pasaulį „nusiunčia", pasinaudo
jus „moderniška technika“. Kiekvie
na pusė turi savo silpnų pusių. Va
karinėje kiekvienas gali protestuoti. 
Vokiečiai protestuoja, kad gyvena 
pusbadžiu ir maistą taupydami ne
gali šaukti „Kanonen statt Butter“. 
Prancūzuose, italuose nepatenkinta 
tam tikra dalis, kad negali „demokra
tiškai“ bolševizmo įgyvendinti. „Neu
tralieji“ kraštai šūkauja, kad rytams 
reikia duoti, o vakarai tampa vis 
šykštesni. Franko ir kiti pusiau fa
šistiniai kraštai šaukia: mes antibol-

Rašo Ged. Galvanauskas
vyko išgelbėti ne tik galvas, bet ir 
santvarką... Net ir tiems, kurie bu
vo kūmais su Hitleriu.

O pabaisa siaučia. Ji naikina 
kiekvieną, o ypač nepatenkintuosius. 
Tokių esama visur, o ypač Rumuni
joje. Apie tenykštį siąubą mes kai 
ką nugirstame, nes ten yra atviros 
akys ir klausios ausys. Rytų pasau
lio ir yra didžiausia silpnybė, kad 
tironai nesugebėjo jų įkasti žemėje.
RUMUNIJOS NEPATENKINTIEJI

Žemės reforma pravesta. Darbi
ninkams daug žadėta, bet badas su
kurtas. „Liaudies priešai“ apvaldyti. 
Tiesa, ne visi, nes dabartinis ministe- 
rip pirmininko pavaduotojas, lyg Mi- 
kolaičikas lenkuose, Tataresco, jo ko
legos teisingumo ministerio Patras- 
canu buvo įtrauktas į nusikaltėlių 
sąrašą. Naujasis parlamentas sukur
tas naujai „demokratijai“ įgyvendin
ti. O tauta vis toliau nerimauja. Ir 
tat verčia surasti priežastis, nes ka
žin ar jos daug skirsis nuo Lietuvos, 
kurioje „nykiai tylu“.

Bolševlstinė dogma sako, kad 
žmogus pareina nuo ūkiškų sąlygų. 
Tat įvertinkime jas.

no, Niculesen-Buzesti ir t.t. Dabar jų 
keliu nuėjo pastarasis partijos vado
vas Julijus Maniu. Parlamento at
stovų neliečiamybė nauju įstatymu 
panaikinta. O ta proga Andrius Pa- 
trascanu, bolševikas, teisingumo mi- 
nisteris, teisinės komisijos pirminin
kas, •taria: „Rumunijos parlamentui 
reikia priskirti didelę garbę, pašali
nus neliečiamybę tų asmenų, kurie 
siekia sugriauti demokratinę sant
varką“.

Rumunų ūkio ministeris Jurgis 
Georgin-Defj, grįžęs iš Bulgarijos po 
vestų derybų, reikalauja uždaryti 
ūkininkų partiją. Gi minėtas Buzesti, 
dabar atsidūręs Šveicarijoje, tvirtina, 
kad masinių suėmimų uždavinys pa
šalinti pagrindą demokratinei sant
varkai atstatyti, net sovietinę kariuo
menę atitraukus.

Šie masiniai suėmimai, netiriant 
jų priežasčių, krašte sukelia nepa
prastą pasipiktinimą. Vyriausybės 
spaudimas sukuria vis didesnį pasi
priešinimą, kuris pereina į užkulisį.

Toji veikla iššaukia įkarštį, o jį slo
pinant sukuriamas siaubas.

Npmažą pasipiktinimą tautoje su
kelia suimtųjų turtų užgrobimas, ne
regėta sauvalė. Jų turtą užgrobti už
drausta kelis kartus. Ar materialisti
nio stabo garbintojai gali išsižadėti 
skanaus kąsnio, kuris taip lengvai 
— teroru paglemžiamas?

Bolševikinė valdininkija visai ne
sugeba tinkamai pareigų eiti. Jpn 
pateko „liaudžiai ištikimi“, bet ne
moką darbo dirbti. Naujas valdinin
kijos aparatas krašte, kuriame anks
čiau vyravo kyšių sistema, nori šią 
veiklą „ištobulinti“, bet ir savęc 
neužmiršti.

Rumunijos vokiečiai yra perse
kiojami žiauriausiomis priemonėmis. 
Anglosaksai ir prancūzai nori jiems 
padėti, bet toji parama nedidesnę, 
kaip rumunų tautai, kuri nejaučia 
gerbūvio ir saugumo, nors jų vardu 
vedamas karas notomis.

Jurgis Tataresco įteikė vyriausy
bei planą tautos nepasitenkinimui 
pašalinti. Tačiau bolševikinė vyriau
sybė jį atmetė. Rumunija ir toliau 
lieka ištikima sovietams ir jų meto
dams. D. Britanija reikalauja, kad 
v (Nukelta i 8 pusi.)

Pabaliės Vyr. Komitetų atstovai pas
ateities planą, kuris mums ūžti- ševikai, mes negalime fašistinio fau- 
trintų geresnį rytojų. go išsižadėti, nes jo vieton ateis kita,

J. Aras didesnė pabaisa. Ir pastariesiems pa- 
i ————

Jungtinės Tautos kryžkelėje
New York Herald Tribune per

spausdino iš The Cincinnati Post ve
damojo vietoje ctr. apie JT ir veto. 
Btr. rašoma, jog Sir Aleksander Ca
dogan, britų atstovas prie JT, pa- 
feiškė, kad jeigu ši organizacija ne
galinti pašalinti Balkanų sunkumų, 
tai jos Charta turinti būti sudrasky
ta ii- supokuota.

Chartos pašalinimas tačiau Bal
kanų problemos neišpręs. Dabartinė 
talkos mašina nėra pakankama jos 
reikalavimams Ir todėl ją reikėtų ne 
šalin*!, bet stinrintL

JT tapo neveiklios todėl, kad so
vietai netiksliai naudojo veto. Aišku, 
rusai dalyvauja Jungt. Tautose tik 
savanaudiškai. Šiuo metu jie, kaip 
vienas penkių didžiųjų, naudoja savo 
poziciją tam, kad apsaugotų Bulga
riją, Jugoslaviją ir Albaniją nuo kri
minalisto vardo prieš Graikiją.

Chartos papildymas, kuris elimi
nuotų veto teisę, būtų pradinis vais
tas. Po to rusai, jeigu jie tęstų intri
gas prieš silpnesniuosius savo kaimy
nus ir tikruosius sąjungininkus, tu
rėtu hnti išstumti iš Jungt. Tautų

Tataresco duomenimis, dabartinis 
Rumunijos ūkis yra visai nepajėgus, 
nes, palyginti su 1938 ęi„ tegamina 
tik 48%. Tas kraštas,, gamybiniu po
žiūriu atsidūręs bene paskutinėje vie
toje, iki šio meto nesudarė plano 
ūkiui atkurti. Ar toks planas ką ga
lėtų padėti, kai 50% tautos pajamų 
skiriama lytiniam kaimynui repara
cijoms mokėti? Infliacija siaučia. 
Kviečių gamintojas Ir vienas svar
besnių išvežėjų — badauja. Ne men
kesnė yra politinė priežastis. Dikta
tūrinis volas triuškina kiekvieną, ku
ris bando ktlsterti galvą. Areštai ei
na bangomis. Opozicija geležiniais 
žąslais ir mirties krepšiu apvaldoma.

Stabtelkime ties ūkininkų partija, 
kuri neteko 110 vadovų, nes jie su
imti tai eilė 1945 m. buvusių mini- 
sterių: Aurel Leucutia, Em. Ghileza-

PC IRO amerikiečių zonos direktorių
Neseniai Pabaltės Vyr. Komitetų 

atstovai lankėsi Heidelberge pas PC 
IRO amerikiečių zonos direktoriaus 
pavaduotoją Mr. Boerne — Fiklin ir 
jam įteikė DP reikalais raštą. Ta 
proga buvo išsikalbėta dėl įsileidimo 
tremtinių atstovų į IRO. P. Fiklin 
buvo nuomonės, kad tremtiniams bū
tų naudinga turėti atstovą Ženevoje, 
nes visi įsakymai ateina iš Centro.

Kalbant apie gyvenimo sąlygas, 
p. Fiklin pareiškė, kad stovyklos pa
siliks ir ateityje. Kadangi IRO iš
tekliai yra mažesni už UNRRA, tai 
maistas nepagerės, betgi bus stengia
masi išlaikyti dabartinį kalorijų skai
čių. Galimas priartėjimas prie vo
kiečių normų.

Kada bus IRO screenings!, dar 
nežinia, bet po jų būsią išduoti spe
cialūs pasai su nuotraukom.

Palaipsniui vis daugiau yra ir bus 
DP įtraukiama į administracijos dar
bą. 5 IRO sandėliuose, kuriuos ad
ministruoja vokiečiai, šiuo metu nu
matyta pakeisti DP. (LTB)

MIRĖ
J. E. VYSK. ANTANAS KAROSAS

Prieš keletą dienų Vatikano radi
jo bangos paskleidė skaudžią žinią, 
kad š. m. liepos 7 dieną Lietuvoje 
mirė mūsų Bažnytinės Jerarchijos 
patriarkas J. E. Vysk. A. Karosas. 
Sekančiame numeriyje duosime apie 
vėlionį vyskupą išSamu straipsnį.
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Naujieji emigrantai Amerikoje
Šį kartą, siųsdamas keletą minčių 

broliams tremtiniams apie lietuvių 
gyvenimą Amerikoje, pasirinkau 
klausimą ne tik asmeniškos reikšmės 
besiruošiantiems čia atvykti, bet ir 
naudingą visai tremtinių bendruo
menei. Ir tai dėl to, kad čia at
vykstančių, pirmieji įspūdžiai ne vi
sur būna objektyvūs, santykiai su 
vietiniais nepakankamai korektiški ir 
gali turėti neigiamų pasėkų pasiliku- 
siems ir. pagalbos reikalingiems.

Visų pirma, pažvelkime į vieną ir 
antrą emigrantų kvalifikaciją ir čia 
įsikūrimo sąlygas. Daugumas senųjų 
emigrantų į Ameriką atvažiavo caro 
priespaudos laikais, .mažai kuris jų 
mokėjo net tinkamai laišką į namus 
parašyti. Lietuvą atsiminė tik „tam
sią ir juodą“. Ir jų šiandien kalba 
apie tėvynę tik kaip su spragilais 
gaidygstėj javus kūlė, juodą putrą 
srėbė ir už tą uždarbį drabužių ne
turėjo ... O Amerikoje jie visko pilni.

Sutikau Detroite vieną senyvą vy
rą, kuris taip pasakojo apie pirmąsias 
dienas Amerikoje ir tvirtino, kad 
greit ir tau patiks ši „countre“: „Iš
lipau iš laivo su keliais rubliais ki- 
šeniuj ir dairausi, ką reikės daryti, 
nes pažįstamų adresų neturiu, o lie
tuviškų pagalbos įstaigos nėra. Bet 
buvau girdėjęs, kad reikia pirmiausia 
žiūrėti ten, kur „dūmai rūksta“, bū
tent, ten, kur yra fabrikas, ir gausi 
darbą. Laimė, kad po kelių valandų 
pėsčias pažygiavęs, vienam priemes- 
čio krašte pamačiau ne tik dūmus, 
bet ir eilę vyrų, daugiausia svetim
šalių, laukiančių prie fabriko durų. 
Stoju ir aš prie jų. Po valandos — 
kitos laukimo didelėj kaitroj, išeina 
storas amerikonas ir iš tos eilės mane 
ir keletą ungarų, kaip labiausiai iš
vargusius ir apskurusius, pasikviečia. 
Mane apžiūrėjęs nuo kojų iki galvos, 
liepė švarinti vieną įstaigos raštinę. 
Dirbu ir džiaugiuosi, kad nors kas 
manim susidomėjo. Padirbau kelias 
valandas — ir tie kambariai net bliz
gėjo. Atėjo „bosus“ ir labai išgyrė. 
Galop visiems naujiems darbinin
kams liepė eiti parengtos vakarienės. 
Ne tik mėsos, valgėm iki sočiai, bet 
ir bananų, apelsinų. Dabar jau su
pratau, kad čia yra tikras „Ameri- 
kas“. Už poros savaičių davė ir pini
gų, nors ne tiek, kaip dabar žmonės 
išdirba“.

Taip ir panašiai pasakoja senieji 
smigrantai apie pirmąsias dienas 
Amerikoje. Esą vyrai gyvenę po ke
liolika vienam kambaryje, patys 
šluodavę ir valgį gamindavę. Bet 
greitai jautęsi „laimingais“, nes .ga
lėjo giminei laivakortę pasiųsti, tin
kamai apsirėdyti. Senieji inteligen
tai aiškina, kad dieną dirbdavo, o va
karais mokydavosi. O vieni ir kiti 
emigravo, kad tėvynėj sunkios buvo 
gyvenimo sąlygos.

Visai kitokios priežastys išvykimo 
iš tėvynės naujųjų emigrantų. Tiesa, 
jos daug svarbesnės, nes čia pačiai 
gyvybei pavojus, bet ją atsimena 
gražią, išpuoštą, kur malonu buvo 
gyventi. Daugumas iki šiol naujai 
atvykusių bent gimnaziją baigę, sve
timose kalbose orientuojasi, nestebi
ma jų nei valgiai nei apsirengimas. 
Visi traukiniais prisivažinėję, kiti net 
automobilių turėjo ir 1.1.

/Tačiau šie Tėvynės kilnūs prisi
minimai ir geresnis- joje gyvenimas 
radaro skaudesne^ pirmąsias emi
granto dienas. Tiesa, Iš dalies dabar 
atvykusioms sąlygos daug geresnės: 
yra lietuviškų informacijos ir pagal
bos įstaigų, beveik visi suranda ge
rai įsigyvenusias gimines, kur gauna 
pastogę ir pagalbą, bet dėl minėto 
Tėvynės supratimo ir išsilavinimo 
greit prasideda nesutarimas. S'enųjų 
pažiūrų giminės bendrai gyvendami 
s j laisvos Lietuvos auklėtais vaikais 
išeina į didelius net ginčus, nors abu 
sako teisybę. Pirmasis tikrai taip 
Lietuvoj neturėjo kaip Amerikoje, o 
antrasis aiškina, kad gyveno keliuose 
kambariuose, tarnai viską sutvarky-

Šaukiamas tremtinių 
atstovu suvažiavimas

Vyriausiam Komitetui nutarus ir 
Apygardų Pirmininkam pritarus, š. 
m. rugsėjo mėn vidury šaukiamas 
Tremtinių atstovų suvažiavimas. 
Diena, vieta ir dienotvarkė bus pa
skelbta vėliau.

Atstovų rinkimai turi būti pra
vesti LTB Statuto tvarka (§§ 84 - 92) 
ligi š. m. rugsėjo mėn. 1 d.

Rinkimuose dalyvauja gyveną ir 
■e rtevykiose. (LTB)

Rašo kun. Albinas Martišiūnas

davo ..., o čia buto negauna, oras 
negrynas ir 1.1. Visą tą „peikimą“ 
tiek intelektualiai išlavinti vietiniai 
net sau asmeniškai prisiskiria, kad 
pas juos negera. Esą be reikalo iš 
„kempės“ (lagerio) patraukėm ir 1.1. 
Maža to, visa tai sklinda po plačią 
apylinkę, o „raudonieji“ padidinę dar 
toliau skleidžia.

Yra atsitikimų, kad lepiai išau
gintas mergaites amerikiečiai vyrai 
atsiveža į aprūkusį miesto kvartalą, 
išgirsta dažnai visai pagrįstą nesvei
katos skundą ir turi skubiai vežti į 
Floridą, Kaliforniją. Ir tada net ge
rai nusiteikusius senukus verčia pa
galvoti, ar verta daryti affideivitą, 
jei tiek būva bėdos.

Be to, vietiniai, kaip mažai ką bu
vo matę, ilgai turėjo lavintis kultū
ringos šalies gudrybėse ir nesuvok
dami atvykusių aukštesnio išsilavi
nimo ir greit permalančio tas nau
jenybes, norėtų kaip kūdikius mo
kyti, vergiškai „bosauti“ visose 
smulkmenose. Dažnai yra skaudu tą 
pakelti, bet dėl ekonomiškos padėties 
ir buto stokos reik net vienam kam
bary gyventi ir net nenorint džiaug
tis... Dar graudesnė padėtis tų, ku
rie negali dirbti ir turi lankstytis 
prieš kiekvieną veltui duodamą ska
tiką.

Negalima teisinti senųjų, kurie 
vis dėlto savo aukomis visų tremtinių 
reikalui daug gera daro ir tuos gi
minaičius parsikviečia, bet kenksmin
gi samprotavimu apie Lietuvą daug 
pakenkia jaunajai — klausančiai kar
tai, skleisdami neteisybę apie senąją 
Tėvynę. Taip pat dažnai ne tik ne

„Geroji širdis" Wuerzburgo 
stovyklos scenoje

Prieš dvejis metus Wuerzburgo 
lietuvių stovykloje buvo suorgani
zuotas vaikų teatras, kuris per tą lai
ką pastatė 5 įscenizuotas pasakas. 
Teatro vadovė, organizatorė ir reži
sierė yra Valstybės operos akt. Ve
ronika Janušienė, dail. Česlovas Ja- 
nušas. Veikalus įscenizavo Kordeliu- 
kienė.

Minint šio teatro nuveiktus dar
bus, negalima nepaminėti jos vado
vės V. Janušienės, kuri sugebėjo iš
kelti meninį pastatymų lygį ir su
teikti jam lyg ir profesionalinį at
spalvį. Dirbusi apie 14 metų mūsų 
balete ir buvusi primadona, vėliau 
dėl ligos turėjusi pereiti į kitą meno 
šaką — operą, turi didelį prityrimą 
scenos darbe bei jos technikoje. Prie 
to viso plius gilus psichologinis vai
kų pažinimas ir tikrojo kelio šiam 
teatrui suradimas.

Kaip dekoratorius jai talkinin
kauja dail. Česlovas Janušas, pieš
damas dekoracijas, paruošdamas sce
nos drabužių eskizus. Šių dviejų me- 
ninkų sutartinio darbo išdavoje, pa
statytos pasakos įgauna aukšto me
ninio lygio. Jomis grožisi ne tik vai
kai, bet ir suaugę. Šiuos spektaklius 
amerikiečiai organizuoja ir savo vai- 
kučiams.

Paskutinioji pastatyta pasaka 
„Geroji širdis“ pristatė šį vaikų tea
trą visuomenei kaip galutinai susi
formavusį. Dekoracijos žavėjo visus 
savo spalvingumu, nuotaikingumu, 
drabužiai buvo tokie puikūs, jog jų 
galėtų pavydėti ne vienas profesio
nalinis teatras. Vaikų vaidyba, kuri 
daugiausia reiškėsi šokiais ir baletu, 
buvo žavėtina.

Rugpiūčio mėnesio gale Šis tea
tras ruošiasi naujai premjerai — 
dvięjų metų sukakties paminėjimui.

Per tą laiką darbui labai trukdė 
įvairios vaikų epidemijos ir gyven
tojų kilnojimasis, dėl ko dažnai ne
tekdavo paruoštų vaidybai vaikų.

Labiausiai gaila, kad šis vaikų 
teatro kolektyvas negali daryti toli
mesnių gastrolių, nes vaikų vienų 
neišveši, o su palydovėmis mamytė
mis keliaujant reikia daug susisieki
mo priemonių. Todėl ši prabanga 
prieinama tik artimesnėms, prie 
Wuerzburgo esančioms stovykloms.

Wuerzburgo vaiku pastatymo „Geroj) šitais“ scenovaizdis juros dugne

moka, bet ir nenori suprasti išvargu
sių tremtinių dėl jų nepaprastos mei
lės savo gimtinei.

Nemanau kaltinti ateivius, kurie 
visi po savaitės-kitos poilsio jau sau 
duoną užsidirba, nepaisydami savo 
profesijos. Daugumas skelbia viso
kiose progose daromą Tėvynei 
skriaudą ir jos padarytą pažangą. 
Nėra emigranto, kuris sąmoningai 
kenktų pasilikusiems broliams, kad 
net „raudonieji“ neranda priekabių 
šmeižti, bet šio gražaus darbo būdą, 
metodą reiktų įsidėmėti tiems, kurie 
čia ar į kitas emigracijos kolonijas 
galės išvykti.

Visų pirma, jau prieš važiuojant 
žinoti, kad atvykus reikia pačiam su
prasti, kad reikia darbo ieškotis — 
giminės neturėtų raginti. Buto klau
simas yra laikinis, todėl reik pakęsti 
anų nesupratimą dėl pasilikusių ge
rovės. Kartais reikės užmiršti savo 
asmens reikalą dėl visuomeniško ge
ro. Atsimenu vieną, išmintingą pa
sakymą naujo emigranto, kodėl jis 
su giminėm gerai sugyvena: „Aš ne
galvoju apie Lietuvą, tik apie lagerį 
Vokietijoj“. Vykstantis studentas ne
turi manyti, kad iš savo giminių 
mokslus galės tęsti, bent tik tada, 
kai pats užsidirbs, nes jie, ir geriausi 
būdami, be maisto ir drabužio rei
kalo, plačiau nesuvokia.

Geriausias būdas skleisti patrio
tizmą per asmenišką įtaką. Tada net 
čia gimusieji susižavi Lietuva, trem
tiniais ir žada, kaip tik galės, ją pa
matyti arba kalbina Seną motiną, kad 
ir jam atsiųstų tokį giminaitį iš 
„kempės“.

, Vaikų teatrus yra numatęs duoti 
savo pastatymus Wuerzburgo mieste 
esančiame vokiečių teatre, nes jų 
žurnalistų ir kitų kultūrininkų pa
geidavimu, norima duoti porą spek
taklių ir vokietukams, kurie, anot 
vieno meno kritiko, tokių vaidinimų 
nematė ir dar negreit pamatys. Sis 
sumanymas itin sveikintinas. Dėl 
meninio lygio nėrą ko būkštauti pa
sirodyti vokiečių scenos rampoje, tik 
gal reikėtų sumažinti iki minimumo 
žędinį tekstą.

Šio teatro nuveiktas darbo baras 
yra labai didelis. Vaidintojai išėjo 
puikią teatrinę mokyklą ir, jei dau
gis jų nęmes palinkimo į šią meno 
šaką, išaugs puikūs aktoriai, baleto 
šokėjai.

Iš kitos pusės, stovyklos vaikučiai 
turėjo ne eilę nespalvingų ir nieko 
gero jų sielai neduodančių pramogė
lių, bet puikių, meniškai išbaigtų ir 
jų tiek amžiui, tiek psichologijai pri
taikytų pastatymų. Todėl nenuosta
bu, kad vaikai išbraukė iš savo kas
dienio gyvenimo įvairius žiaurius

LTB Apygardų Primininkų suvažiavimas
S. m. liepos 18 d. Stuttgarte — 

Felbache įvyko Apygardų Pirminin
kų suvažiavimas, dalyvaujant Vyk
domosios Tarybos ir Vyr. Komiteto 
atstovams. Dalyvavo 7 Apygardų 
pirmininkai. Šis suvažiavimas buvo 
sušauktas apsvarstyti Vykd. Tarybos 
sumanymą įvesti naujus tremtinių 
mokesčius ir visą mokesčių sistemą 
sutvarkyti naujais pagrindais. Vykd. 
Tarybos atstovas nurodė, kad gau
namos aukos iš tremtinių ar iš už
sienio lietuvių esąs atsitiktinis da
lykas, todėl mes turime sudaryti nuo
latinius šaltinius iš pačių tremtinių 
ir -reikia eiti prie pastovių mokesčių 
įvedimo, o tada nereikėtų daryti 
rinkliavų nei LTB Bendruomenei, nei 
L. Raud. Kryžiui, nei Tautos Fondui. 
Mokestis turėtų būti vienas, imamas 
atsižvelgiant į mokančiojo finansinį 
pajėgumą. Mokesčiai būtų renkami 
iš visų pajėgių tremtinių, iš prakti
kuojančių profesininkų (gydytojų, 
advokatų etc.), iš prekybininkų būtų

Gražioji Nemuno šalis
(40) viešnage pas Šilutės laukininką

Saulei leidžiantis mes pasiekėme 
laukininko ūk j. Vežimas sustojo prie 
namo durų, ir malonusis šeimininkas 
pirmiausia pasiskubino parodyti 
kambarį, skirtą svečiams. Pasidėję 
daiktus ir dulkes nusiplovę, šeiminin
ko lydimi, nuėjome prisistatyti jo 
žmonai, tėvams. Tai buvo trumpa 
tradicinė šių namų oficialioji dalis. 
Pasikeitę bendrais posakiais, buvome 
pakviesti į valgomąjį vakarienės.

Jei iki šio laiko mes jautėme iš 
šeimininkų pusės oficialumą, kas 
mus, turistus, labai nejaukiai nutei
kė, tai susėdę prie stalo pajautėme 
jų didelį nuoširdumą, koks vyrauja 
visų lietuvių tarpe. Po valandos ki
tos mes pakeitėme savo nuomonę 
apie laukininkus, kurie buvo įtaria
mi esą nenuoširdūs, dideli materia
listai, užsidarėliai, žodžiu,- paveldėję, 
ar geriau pasakius, persisunkę prū
sišku *) būdu ir visomis kitomis tam 
kraštui būdingomis ypatybėmis, ku
rios vis sukosi apie blogį. Juk ne 
veltui yra sakoma, kad, patepus tau
kais prūso ūsą, galima nuvesti jį į 
pačią peklą.

Tiek šį posakį, tiek visas kitas 
blogąsias prūsiškas ypatybes pilnai 
galima pritaikyti čia gyventi atvy- 
kusiems vokiečiams, kurie, norėdami 
būti ir už popiežių šventesni, persi
stengdami pasidarė blogesni ir už 
blogtausią prūsą. Visai kitas maste
lis laikomas vietiniams gyventojams, 
kurie čia begyvendami suvokietėjo, 
bet turi savyje lietuviško kraujo. Ku
ris iš jų dar nepasidavė nacionalso- 
cializmo dvasiai, tie taip pat buvo 
humaniški, gana nuoširdūs, drau
giški.

Gėrėdamiesi suvokietėjusiais vie
tiniais gyventojais (supraskite teisin
gai — jų būdo savybėmis), labiausiai 
gėrėjomės tais, kurie išlaikė lietuviš
ką kraują ir kartu lietuvišką cha
rakterį. O kiek daug pas juos yra 
idealizmo, pasišventimo tėvynės ir 
bendriesiems lietuviškumo reika
lams? ... Kiek daug dėl visų tų rei
kalų jie yra parodę pasiaukojimo, 
kuris dažnai jų ne vieną ir į mate
rialinį vargą nustumdavo.

*) Kalbėdamas apie prūsus, aš tu
rėjau mintyje ne lietuvius, bet tik
ruosius prūsiškus vokiečius, kurių ir 
bavarai labai nemyli.

žaidimus ir, kur tik susirenka jų trys 
keturi, tuoj šoka, dainuoja, vaidina, 
deklamuoja ir tuo švelnina savo jau
ną sielą.

V. Janušienės pradėtą darbą rei
kėtų tęsti ir grįžus į tėvynę, nės, de
ja, mes ten tokio teatro neturėjome.

Vytautas K. Prutenis

imamas dar papildomas verslo mo
kestis. Iš tų mokesčių surinktos su
mos būtų skirstomos į 3 dalis (LTB, 
LRK, TF). Toji prievolė būtų priva
loma ne tik tremtiniams Vokietijoje, 
bet ir jiems įsikūrus kitose šalygose.

Suvažiavimo dalyviai abejojo, ar 
būtų tikslu dabartinėse sąlygose įve
sti vieną, žymiai didesnį už solidaru
mo, mokestį ir atsisakyti nuo aukų 
rinkimų. Buvo nutarta mokesčių įve
dimą perdiskutuoti tremtinių Atstovų 
suvažiavime. Vykd. Taryba papildo
mąjį mokestį nuo pelno gali įvesti 
tuojau pat. Be to, nutarta šių me
tų rudeniop suruošti kitą rinkliavą 
Tautos Fondui.

Buvo pritarta Vykd. Tarybos pas
tangom realizuoti išvykstančių į An
gliją paliekamus daiktus pinigais, iš
duodant tremtiniams atitinkamus 
raštus.

Delegatūros atstovas pranešė, kad 
Vatikanas, besirūpindamas tremti
niais, įsteigė tremtinių reikalams ko
misiją su valstybės pasekretorium 
Montini priešakyje, o ši įgaliojo kun. 
Killianą rūpintis amerikiečių zonos 
tremtiniais. Čia būsią įsteigti •mi
gracijos biurai Frankfurte, Muencne- 
ne, Stuttgarte, Regensburge. Išvyki
mui į Kanadą esanti viena didelė 
kliūtis — kanadiečių baimė, kad DP 
nebūtų Rytų dvasios žmonės ir jų 
agentai. Iš Vatikano pusės daromos 
pastangos tą įtarimą išsklaidyti, bet 
būtų gera, kad ir patys DP infor
muotų apie save Kanados Vyriausy- 

ibę, organizacijas ir šiaip įtakingus 
Į aoiTWJiia

Jei mes čia bendrais bruožais pa
lietėme tenykščius gyventojus, tai 
dėl to, kad visa tai buvo paliesta mū
sų pasikalbėjimo metu ir mes turime 
tikslą išsklaidyti piktas, nepagrįstas 
kalbas, kurias daug /kas apie juos 
paskleidžia.

Po vakarienės sutemo. Mes persi- 
kelėme į verandą ir toliau tęsėme 
savo pasikalbėjimą. Seimininko tė
vas pasakojo apie lietuviškos drau
gijos „Laisvė“ veikimą, jos darbus ir 
turėtus įvairius nesusipratimus, kaip 
jis pavadino kovas, su nacionalistais 
vokiečiais, kurie visokiais, net pa
čiais nekultūringiausiais būdais sten
gės trukdyti lietuviškam veikimui. 
Negalėdami šiai draugijai pakenkti , 
visokiomis piktomis, šmeižtų pilno- ' 
mis kalbomis, jie pavartodavo dažnai 
kumščio ar smurto jėgą, kuria už
siimdavo sufanatizėję, nekultūringi 
bernai, vokiečiai, tikra šio žodž/> 
prasme. Jie išdaužydavo langus lie
tuviškų karčiamų bei salių, užpul
dinėdavo iš pasalų iš ten išeinančius ’ 
žmones. Taip pat dažnai išprovokuo
davo įvairias muštynes iškylų bei lie
tuviškų vakarėlių metu.

Nežiūrint į visa tai, lietuviškas 
kultūrinis veikimas žydėte žydėjo ir 
daug nutautėjusių lietuvių, vėliau su
sipratę, grįždavo prie savo tautos ka
mieno ir didindavo lietuviškos šeimos 
skaičių.

Ilgai mums pasakojo senelis, gra
žiai ir įdomiai mums atsakinėjo į 
rūpimus klausimus.

Pas malonųjį ir nuoširdų Šilutės 
laukininką mes viešėjome tris dienas. 
Turėjome parodyti labai didelį už
sispyrimą, kad galėtume palikti šį 
sventingąjį lietuvį. Nors mes per tą 
laiką aplankėme ir daugiau io kai
mynų, bet buvome gavę tiek daug 
kvietimų, kad norėdami juos paten
kinti būtume turėję pasisvečiuoti dar 
kelias savaites.

Sąmoningai aš praleidau apie lie
tuvių laukininkų gražų, kultūringą 
gyvenimą, nes apie tai mažiau ar 
daugiau mes esame girdėję, o daug 
kas ir savo akimis mate.

Iš Šilutės arkklias mes vykome | 
Kintus, kurie yra 13 km atstume.

— Vk— .

Apygardos pritarė Vyr. Komiteto 
nusistatymui sušaukti tremtinių at
stovų suvažiavimą. Nutarta rinkti 
naujus atstovus. '

Kaip iš anglų zonos atstovo pra
nešimo matyti, kad į Angliją iki šiol 
išvyko apie 3.100 lietuvių, tačiau, 
anglams menkai besitvarkant, entu
ziazmas vykti į Angliją smarkiai 
nuslūgęs. Iš anglų zonos į Braziliją 
išvyko 300 lietuvių. Jau gauti iš jų 
laiškai rodo, kad jie ten įsikūrė visai 
gerai.

Iš kitų apygardų pranešimų pa
minėtina, kad vieton užsieniečių 
UNRRA direktoriais patapę lietuviai 
dažnai elgiasi blogiau už pirmuosius, 
norėdami viską uzurpuoti, dėl to iš
kyla nepageidaujamų konfliktų. Nu
tarta tokius asmenis įspėti. — (LTB)

Švietimo Instituto 
išleistuvės

S. m. rugpiūčio 8 d. įvyko LTB 
.Suaugusių Švietimo Instituto Wuerz- 
burge 1946/47 m. metų užbaigimo ir 
baigusiems klausytojams specialybių 
pažymėjimų įteikimo Iškilmės. Jo* 
prasidėjo pamaldomis už mirusius 
mokslininkus bei išradėjus, o 14 vaL 
mažojoje iškilmių salėje įvyko iškil
mingas aktas. Institutas apėmė šia*' 
specialybes: auto-mechanikos, elek
tromonterių, Dailės Studijos, siuvl- 
mo-kirpimo ir daržininkystės, sodt*
ninkystės.
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Didžiųjų santykiavimo galimumai
Chlcago-Cicero, birželio 29 d. — 

Daug žmonių nuoširdžiai trokšta 
Trumano ir Stalino bendradarbiavi
mo. Tokių žmonių yra daug visūr, 
bet daugiausia Amerikoje, nes gi vi
siems yra aišku, kad nuo to, ar tie 
du vyrai susitars ir bendradarbiaus, 
pareis atsakymas j klausimą

bus ar nebus karas?
Ką mano Stalinas ir Trumanas 

apie tokio bendradarbiavimo reika
lingumą it galimumus, tenka tik spė
lioti. Bet tikrai galima žinoti, ką jie 
tuo reikalu šneka ir ką daro. Apie 
tai ir noriu parašyti šitame laiške.

Ką jie kalba?
Visų pirma reikia pripažinti, kad 

tie abu vyrai (Trumanas ir Stalinas) 
ir jų atsakingieji bendradarbiai įvai
riomis progomis nuolat reiškia

dideli norą bendradarbiauti.
— Jei galima buvo bendradar

biauti karo metu, tai juo lengviau 
turi būti tatai daryti taikos metu, 
^kirtingos ūkio ir politinės sistemos 
tam jokiu būdu negali kliudyti, — 
liulba balsai iš rytų.

— „Šur“, bendradarbiauti galima, 
— atsiliepia iš Washingtono, nors ir 
ne taip saldžiai.

O ką gi sako faktai?
Visų pirma didžiausią sensaciją 

Amerikoje sudarė vadinama „Tru- 
Jaano doktrina“ arba, kaip kai kas 
Įla gal ne visai teisingai ją apibū- 
tina, kaip

amerikietiškas antikominternas.
Kas gi yra ta čia Amerikoje labai 

Išgarsėjusi „Trumano doktrina“? 
Mat, amerikiečiai jau seniau turėjo 
vieną tolęįą doktrina. Tai vadinama 
„Monroe doktrina“, kuri nusako, kad 
niekas nesikištų į Amerikos reikalus. 
Kas eis čia — gaus per galvą. Šita 
doktrina duoda Jungtinėms valsty
bėms daug rūpesčių. Reikia ne tik 
žodžiais, bet ir darbais ir ginklais 
daboti, kad ta doktrina nebūtų pa
žeista. Trumanas nuėjo dar toliau ir 
už Monroe (taip pat buvęs Amerikos 
prezidentas). Trumanas pasakė:

„stop“ komunizmas
ir Amerikoje, ir Europoje, Ir Azijoje, 
ir kitur. Visi, kas jam (komunizmui) 
priešinsis, gaus vienokią ar kitokią 
Amerikos paramą (Graikija ir Tur
kija jau gavo). Amerikos kongresas 
ilgai ir labai karštai diskutavo tą 
klausimą. Buvo balsų, kad verčiau 
jau stačiai Sovietams karą skelbti, 
negu tą Trumano doktriną priimti; 
kiti susijaudinę šaukė kongrese:

— Dieve, pasigailėk Amerikos — 
ką mes darome?!...

Pasiginčijo, patriukšmavo ir vis 
dėlto įstatymą priėmė. Doleriai ir 
ginklai jau plaukia ten, kur numaty
ta. O ką j tai atsakė Sovietai? Nie
kas neabejoja, kad Sovietai Trumano 
doktriną geriau suprato ir (vertino, 
negu dauguma pačių eilinių ameri
kiečių. Jų mokyti nereikia šioje sri
tyje. Sovietai padarė viską pagal

Bus ar nebus karas? — Trumano ir Stalino siekimai. — Amerikietiškas anti
kominternas. — „Stop" komunizmas. — Taika neskuba. — Satelitų organiza

vimas. — Akcija prieš skurdą ir badą Europoje.

planą. Radijas ir spauda išplūdo 
Amerikos fašistus ir dolerio kapita
listus, naujo karo kurstytojus. O pats 
generalisimus Stalinas labai švelniai 
prišnekėjo ponui Stassenui (vienam 
iš būsimų kandidatų^Amerikos pre
zidentus 1948 m.) apie tai, kaip jis 
trokšta bendradarbiauti' su Amerika. 
Pirmas tokio „gražaus“ bendradar
biavimo vaisius buvo

taikos konferencijos atidėjimas 
iki vėlyvo rudens.

Paviršutiniškai žiūrint, atrodo 
„viskas tvarkoje“. Ne susipyko, bet 
tik atidėjo konferenciją. Mat, dar 
daug neaiškių klausimų yra — reikia 
iki rudens išaiškinti. Iš esmės betgi 
yra visai kitoks dalykas. Amerika 
turi įvairių „doktrinų“, bet visokių 
doktrinų Sovietai turi dvigubai dau
giau. Iš jų yra dvi visiems labai ge
rai žinomos, būtent: komunizmo le
miamas susidūrimas su kapitalo pa
sauliu neišvengiamas. Tai komuniz
mo ABC, kurią kiekvienas komunis
tas ir daug ne komunistų labai gerai 
žino ir puikiai supranta. Gal ne vi
siems numanu, kada tai turi įvykti 
ir kas bus tas pats didžiausias kapi
talistas, kiuri progai pasitaikius rei
kės „pribaigti“, bet kad taip turi būti 
ir bus, tai yra kiečiausia sovietiška 
doktrina. (Palygink ją su Trumano 
doktrina — daug kas paaiškės).

Antra labai garsi sovietiška dok
trina — tai,'kad

reikia laukti ir pasauli „boityti", 
nes kiekviena išlaukta savaitė duoda 
Sovietam du dalykus. Naujas karo 
įmones, naujus ginklus, naujus įsisti- 
prinimus. Tai viena. Kita vertus, 
kiekviena savaitė be talkos, be sutar
čių didina pasaulio suirutę, atima 
žmonių pasitikėjimą tais pasaulio de
mokratais, kurie kariavo dėl taikos 
ir iki šio laiko nesugeba niekam duo
ti nei taikos nei ramybės. Gi skurdas 
ir nusiminimas, desperacija — natū
ralus Sovietų sąjungininkas. Tai argi 
mažas yra Sovietų laimėjimas taikos 
konferencijos atidėjimas rudeniui? 
Tatai pasidaro dar aiškiau atsiminus 
Amerikos delegatus, važiavusius į 
Maskvos konferencija, pasiryžimą 
tuojau

užbaigti „delsimą“.
Marshallis grįžo Amerikon, per 

radiją išbarė bolševikus, kad jie kon
ferenciją suardė ir pasidžiaugė bet 
gi vienu keistu dalyku, būtent: jis 
pasakė, kad jam reikėjo daugiau kaip 
metų Kinijoje tam, kad pralaimėtų, 
o Maskvoje pasiekęs jiralaimėjimo 
net per kelias savaites. Suprantame
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visi, ką Marshalis galvoja taip sar
kastiškai juokaudamas. Bet faktas 
lieka faktu, kad Maskvos konferen
cija sustiprino Sovietų delsimo dok
triną.

Tai dar ne viskas. Sovietai nepa
miršo ir trečios visiems žinomos dok
trinos, būtent: karo satelitus — 
karo sąjungininkus reikia paruošti 

iš anksto.
Tuo atžvilgiu Sovietai jau „su

tvarkė“ Bulgariją, Rumuniją ir Ven
griją. Dabar jau kalbama apie Bal
kanų (visų) sovietiška uniją, į kurią 
galėtų pamėginti „įtraukti“ ir Itali
ją, bent šiaurės Italiją. Atrodo fan
tazija, bet Sovietai moka įgyvendinti 
ir tai, kas atrodo utopija, ypačiai jei 
tikslas „kilnus“ — per Italiją užblo
kuoti Viduržemio jūrą ir „Trumano 
doktriną“. Graikijoje ir Turkijoje. 
Čekoslovakijoje taip pat daroma 
„čistka“, kalbama ir apie Suomijos 
„paruošimą“. O .Vokietijoje Sovietai 
savo zoną ir „vienija“, ir „centrali
zuoja“, ir „demokratizuoja“. Žodžiu 
tvarko „na vsiakij slučai“ (visokiems 
atvejams). Tuo būdu matome, Jcad 
Sovietai turi dar labai daug „darbo“ 
— ir jiems dabar karas nereikalin
gas. O prie Amerikos ir D. Britani
jos protesto notų jie tiek priprato, 
kad ne visuomet beturi laiko l jas 
atsakyti. Tai va koks bendradarbia
vimas iš Sovietų pusės.

Ką gi daro Amerika?
Amerika, kaip paprastai ir visada, 

daug ir karštai ginčijasi, bet yra ir 
rezultatai. Ginkluojasi, steigia karo 
laivyno ir oro bazes. Kongresas buvo 
nutaręs mokesčius sumažinti — pre
zidentas Trumanas vetavo ir neleido 
sumažinti. Vadinasi, iždui pinigai 
reikalingi •— ne laikas nuo pajamų 
atsisakyti. Kongresas nutarė paža
boti streikus ir išmesti komunistų 
įtaką iš darbininkų tarpo, Preziden
tas vėl vetavo — bet pralaimėjo. 
Prieš pręzidento valią įstatymas įsi
galėjo. sis įstatymas didelis smūgis 
Amerikos darbininkams. Tai plati 
labai tema. Trumpai sakant buvo 
taip. Komunistai per darbininkus 
pradėjo įgauti labai didelę įtaką 
Amerikos ūkio ir politikos gyveni
mui. Jie galėjo lemiamu momentu 
kraštą stačiai paraližuoti. Taigi kon
gresas, norėdamas pašalinti komuniz
mo ir penktosios kolonos pavojų, la
bai griežtai pakeitė darbininkų vei
kimo sąlygas. Įstatyme net įsakmiai 
paminėtos „komunistų ir komunistuo
jančių“ sąvokos. Jiems atimamos 
svarbios teisės. Taigi „Trumano dok

trina vykdoma ir pačioje Amerikoje, 
nors ir prieš Trumano norą. Tatai 
gal keista. Bet reikia atsiminti, kad 
1948 metais prezidento rinkimai ir 
darbininkų balsai labai pageidautini 
kiekvienam; kas nori būti prezidentu, 
tas brangina darbininkų masių rin
kiminius balsus. Juo labiau, kad išė
jo taip, kad ir „ožka čiela ir vilkas 
sotus“. Trumanas priešinosi šitam 
darbininkų suvaržymui. Vadinasi, 
buvo geras. Bet įstatymą vistiek da
bar turi. Ir jau pareiškė viešai, kad 
įstatymas tautos valia ir jis jį vyk
dys. * Kam — kam, bet Trumanui, 
kaip prezidentui toks įstatymas la
bai buvo reikalingas sąryšyje su jo 
„doktrina“. Tai, mat, kaip Amerikoje 
esti. Tačiau darbininkų tarpe Tru
manas vistiek nepopuliarus. Iš jų. 
tarpo pasigirsta balsų, kad Trumanas 
galįs būti prezidentu kitais metais 
ir be rinkimų... Bet tai jau per toli 
einančios mintys.

Prie Trumano „doktrinos“ vykdy
mo pačioje Amerikoje reikia priskai- 
tyti ir griežtą valdininkų tikrinimą, 
ar jie nekomunistai, kino filmų pra
monės „Holywood“ „pakratymą“ už 
komunistines propagandines filmas. 
Trumanas mano, kad Kongresas dar 
prieš savo vasaros atostogas priims 
privalomos kariuomenės tarnybos 
įstatymą. Taip esą bus „geriau“. O 
Eisenhoweris prieš savo atsistatydi
nimą iš štabo viršininko pareigų įs
pėjo skubiai susirūpinti tų miestų 
apsauga, kurie yra prie ežerų ir upių. 
Jiems gręsiąs didelis pavojus iš oro. 
Žinoma, karo atveju.

Amerika taip pat organzuoja 
satelitus

Visų prima, žinoma, artimiausius. 
Jis asmeniškai lankėsi neseniai Mek
sikoje, o dabar vėl Kanadoje. Pasta
roji, mat, panašiai kaip Vakarų Eu
ropa galėtų būti pirmasis karo lau
kas. Dabar vėl numatyta Trumano 
kelionė į Braziliją, kuri ne taip dar 
seniai uždraudė pas save komunistų 
partiją. Komunistai už tai ne tiek 
plūdo savo vyriausybę, kiek Truma- 
ną. Gal jie ir turi pagrindo ...

Apskritai, Pietų Amerika ilgą lai
ką buvo „netvarkoje“ ir kėlė didelių 
rūpesčių. Mat, ten bflvo Amerikos 
„Hitleris“ — Argentinos prezidentas 
Peronas. Jis ten „virė košę“ prieš 
Jungtines Valstybes. Dabar reikalas 
sutvarkytas. Du aukšti US užsienio 
ministerijos valdininkai (vienas prieš 
Peroną, kitas buvo už Peroną), „jiems 
patiems prašant", buvo atleisti iš pa
reigų ir dabar Argentina jau „okej“. 
Gaus ir pinigų ir ginklų. Tiesa, Pe

ronas dar „branginasi", drauge su 
Franco siūlosi sukurti „lotynišką“ 
fašizmą ir. 1.1. Bet tai tik „užsipra- 
šymas“. Ir Peronas ir Franco žino 
gerai, kad jie turės duoti karo bazes 
Amerikai. Tai logiška.

Dar pasipils doleriai l Europą?
Žinoma, Europa toliau nuo Ame

rikos, bet ji nė kiek nemažiau svarbi 
kaip Kanada. Ir čia eventualiai būtų 
pirmas karo laukas. Bet Europą or
ganizuoti daug sunkiau. Ji nori tik 
dolerių, o gyventi nori „savo protu“ 
ir nori netgi „palaviruoti“. Pvz., 
Anglija jau prieš skirtą laiką „suval
gė“ ne taip seniai gautą paskolą iš 
Amerikos, dabar dairosi kitos, gi 
Churchillis „organizuoja“ Jungtines 
Europos Valstybes (tas senis nori dar 
kartą Europą apgauti), o Bevino bi
čiuliai pusbalsiu pasakoja, kad karo 
atveju Anglija turės būti „neutrali“. 
Kitais žodžiais sakant, pirmiau pa
žiūrėti, kas bus laimingesnis, kare ir 
tik pabaigoj įsimaišyti ir padidinti 
nugalėtojų skaičių. Bet tai yra taip 
pat tik anglams įprastas „pasibrangi
nimas“.

Amerikos užsienių reikalų mini- 
steris Marshallis paskęlbė, kad jis, 
vadinasi Amerika, nori atstatyti Eu
ropą, nori duoti pagalbą ne vienam 
kuriam kraštui, bet visai Europai. 
Tik pačios Europos valstybės turi su
sitarti, vieną kitai padėti, o ko dar 
stigs — duos Amerika. Projektas 
gražus ir geras. Tai yra Marshallio 
doktrina:

„stop“ skurdas ir badas Europoje.
Ar čia yra. kokie politiniai tikslai 

ar ne — aš nežinau. Bet žinant Tru
mano doktriną“, sunku įsivaizduoti, 
kad tą paramą gautų Sovietų žinioje 
ar įtakoje esą kraštai. Anglai griebė 
Marshallio pasiūlymą abiems ranko
mis, prancūzai — „visomis keturio
mis“ (jie ir savo spalvą apvalė — iš- 
bruko iš vyriausybės komunistus). 
Italai taip pat meiliai žiūri: ir jie 
„nekalti? — ir jie išbruko komunis
tus. Vienu žodžių, visi „apsišvarino“, 
tik duok dolerių, o paskui pasakys, 
ką galvoja, ypačiai kai dolerius iš
leis (tokią nuomonę reiškia daugelįs 
Amerikos mokesčių mokėtojų).

Bet ir šitame labai rimtame rei
kale neapseita be tikrai angliško ju
moro. Pakvietė ir Sovietų Sąjungą 
ir manė, kad anoji atsisakys daly
vauti. Sutiko. Vėliau gi ji pasitraukė.

Sovietai žino, dauguma amerikie
čių taip pat puikiai žino, kad per il
gą (o gal ir nelabai ilgą) laiką

dolerių šaltinis Amerikoje gali 
išsekti.

Tiesa, dabar Amerikoje konjunk
tūra gera. Visi dirba, gamina ir ne
blogai uždirba (uždarbis reliatyvus — 
didelis brangumas). Amerika daug 
daugiau eksportuoja nei importuoja. 
Visa nelaimė, kad už eksportą Ame
rika gauna ... nieko. Visai supran
tama.., Ką gi Europa ar Azija gali

(Nukelta į 7 pusi.)

Balys Gražulis

GANDRELIS
(Pradžia praėjusiame Nr.)

Tekinas pasileidžia jų link ir pasineria bū
ryje. Pradžioje vokietukai jo neatpažįsta ir 
jis sukinėjasi kartu sa visais. Bet kai jis su
šunka lietuviškai, pribėga vienas didesniųjų ir 
kažką jam sako, rodo ranka. Jis tik išplečia 
akutes ir pilnas gerų norų, žvitriai sukinėjasi 
pagal rankos mostą, tuo galutinai išsiduoda- 
mas. Vokietukas pakelia ranką, bet, pamatęs 
mane, nesukirtęs pasitraukia. Kiti piktai ji 
nužiūri ir nusisuka. O kai jis prakalba, vie
nas pamėgdžiodamas subalbatuoja, o kitas 
prabėgdamas pro šalį parverčia ant žemės. 
Garsiai šaukdamas būrys įsiveržia l kiemą, o 
sūnelis lėtai atsikėlęs bailiai žiūri jų pusėn. 
Pilnas kiemas dulkių ir alaso, o jis, visų at
stumtas, išgąsdintas, ^stovi liūdnas ir nejudąs, 
nuo žaidžiančiųjų akių nenuleisdamas. Mane 
suima graudu’ys ir gerklę pradeda niežtėti. 
Paimu sūnelį ant rankų ir įnešu į vidų.

Po pietų, kartu su mama, aplankom kitam 
miestelio gale esančią lietuvių stovyklą. Sū
nelis randa ten būrį draugų ir, radęs progą 
išlieti savo energiją, dūksta kaip ąitvariukas. 
Bežiūrėdamas į vaikų išdaigas, besiklausyda
mas jų linksmo klegesio, aš jau nebesidžiaugiu 
laime gyventi privačiai mieste ir pavydžiu 
stovykloje gyvenantiems jų drėgno, ankšto 
kampo, kaip jie pavydi man erdvės, ramybės 
ir maisto kortelės.

Slenka dienos, abudu su sūneliu džiūstam 
tt vienumos: aš fabrike tarp svetimųjų, per 
dieną negirdėdamas gimtojo žodžio, — jis na
muose, be draugų, tik mamos globoje, ne vi
mdą turinčios laiko jam ir dažnai apibaran

čios. Aplinkui siaučia valkai, o jis vienišas su 
savo ilgesiu, gniauždamas besikaupiančią 
energiją siautuliui ir džiaugsmui. Todėl kai 
mes abudu vakare susitinkam, mūsų mylavl- 
muisi nėra galo. Susitikimas vakare prie du
rų yra mūsų didžiausios laimės valanda.

Laikas slenka, ir jis vis labiau darosi ne
ramus. Kai vieną vakarą pareinu namo, nie
kas nepasitinka manęs prie durų. Kambaryje 
randu užsiverkusį sūnelį ir iš mamos išgirstu 
neįtikimą istoriją:

Vienui vienas per visą miestelį nudrožė l 
stovyklą pas savo sekmadienio draugus, kur 
tik pavakarį, vos iš proto neišėjusios motinos, 
buvo surastas. Glaudžiu jį prie krūtinės ir 
graudinuosi, kad negaliu užtarti. Aš suprantu 
jo ilgesį, nugalėjusį paklusnumo jausmą ir 
gatvės baimę, nuvedusį pas žaidimų draugus 
į stovyklos kiemą. Švelniai jį baru, o gailesys 
spaudžia krūtinę, Kuo baigsis trijų su puse 
metų vyro žygiai?

Artėja ruduo ir su jo atneštu purvu vis 
labiau bjūra mano nuotaika. Vaiko judesiai 
sulėtėjo, ilgesys veidelį išblyšklno, užgesino 
ugninius žiburėlius akyse ir nelaiku susendi- 
no. Kai pareidamas pamatau jį prie durų, 
liūdnomis akimis sekantį vokietukų išdykavi
mus, tai krūtinę taip ir suspaudžia nevilties 
replės. O kai išgirstu, kad net ir čia jį neretai 
nuskriaudžia, mano pyktis išauga iki nuodė
mės.

Dienos tiek sutrumpėjo, kad aš grįžtu jau 
prieblandoje. Ir vieną kartą, tik įsukęs į Rud- 
marškinių gatvę, netikėtai užtinku prisišlie
jusi prie tvoros sūneli, kūkčiojanti visu kūne

liu. Kai prilenkiu prie jo, jis dar griaudžiau 
pravirksta ir nusvyra man į rankas.

— Kas atsitiko, sūnuti? — klausiu jį kel
damas nuo žemės.

— Visi mane mušė... visi... Ir ant žemės 
pavertė...

Dabar pamatau ir jo nubrozdintas, krau
juojančias alkūnes. Kraujas užverda gyslose, 
kumščiai susigniaužia ir apsižvalgau, žinoda
mas, kad šį kartą nesusivaldysiu.

Tačiau gatvė tuščia. Ir nė jokio garso. Sū-. 
neliu nešinas pasuku į artimiausias duris, kur 
žinau esant vieną paauglį. Duris atidaro sto
ras, išpurtusiu, raudonu veidu vyras.

. — Žiūrėkit, ką padarė jūsų sūnus, — rodau 
jam kruvinas vaiko alkūnes.

Aš nežinau, ar jo sūnus tai padarė, net ne
žinau, ar iš viso turi vaikų, bet man tai vis
tiek. Aš taip sunkiai renku žodžius, kad jis 
tuoj pastebi mane esant užsienietį.

— Ir vėl susimušė, — sako jis abejingai.
Susimušė! Aš jam aiškinu, kad vaiką, ei

nantį manęs pasitikti, užpuolė visa gauja ir 
sumušė tik todėl, kad jis jų nesupranta, kad 
yra užsienietis. Bet vokietis tuo nesidomi ir 
atsako:

— Tegu nelenda.
Lyg jam atsakydamas, sūnelis sukukčioja:
— Aš jiems visai nieko nepadariau...
Aš pradedu aiškinti, kad vaikas dar per 

mažas ką nors užkabinti, bet vokietis nutrau
kia:

— O ar tu žinai, kad svetimšaliams už
drausta su vokiečiais bendrauti? — Ir jis dar 
labiau parausta. — Sudiev, mano mielas!

Dabar as neišlaikau ir pradedu plūstis kaip 
tikras vokietis. Išdrožiu, išdrožiu ir išeidamas 
trenkiu durimis. Gatve eidamas aš girdžiu, 
kaip vokietis tarpduryje plėšosi, bet tai man 
nedaro įspūdžio.

Vėlyvas ruduo. Aš visai praradau dienos 
šviesą. Su tamsa išeinu, per dieną dirbu rū
syje, elektros šviesoje, ir grįžtu juodą vakarą. 
Ir sūnelis manęs jau nebepasitinka. Bet jo 
džiaugsmas man grįžus atstoja uždraustą ma
tyti saulę.

Šeštadienį paleidžia iš darbo pąčiam vidu
dienį. Išėjęs už vartų giliai atsikvepiu ir ap
sižvalgau. Diena! Šviesu! O, Viešpatie, koks 
gražus pasaulis! Ir prorisčia pasileidžiu namo. 
Juk taip seniai su sūneliu nesimatėm! Palieku 
miegantį ir randu miegantį. Šešios dienos!...

Gatvėje telkšo vandens klanai, oras drėg
nas, ,migloja ir gatvė visiškai tuščia. Bet iš 
tolo matau prie durų mažą pilką kupstelį. Tai 
jis! Manęs laukia! Priartėju ir pasislėpęs už 
medžio stebiu. Stovi jis vieną tašką įsižiūrė
jęs ir susimąstęs; tylus, nejudąs, galvutę l 
paltuko kalnierių įtraukęs. Stovi minutę, dvi, 
keliolika, vis toj pačioj padėtyje, į vieną tašką 
žvilgsnį įrėmęs, nė karto nė nekrustelėjęs. Žiū
riu į jį ir prisimenu jauną Lietuvos gandrą 
rudens lietaus išplakta laukų tuštumoje — 
vienišą ir, besiilgintį tolimų kraštų šilimos, 
ant vienos kojos pasistiepusį, kaklą (traukusi, 
(tolumas įsižiūrėjusį ir nejudantį, — aplinkui 
skleidžiantį nykų liūdesį. Visai taip pat. Tik 
ar nuneš jo ilgesio sparnai į svajonių kraštą? 
Ir dar mane apima toks graudumas, kad net 
balsas virpa, kai šukteliu:

— Sūnuti!
Jis krūpteli ir iš karto atgyja lyg pabai-, 

dytas gandras, stipriai pasispiria ir skrenda I 
mano glėbį.

— Gandreli, tu mano, — jautriai šnabždą 
stipriai jį spausdamas.

2. Tarp septynių švabų
Tokia jau žmogaus prigimtis, kad viskas 

kas bloga, ilgai atmintyje nesilaiko ir tik Ial4
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Šiuo metu, kai dažniau kalbama 
apie SSSR, ir jos politinis vaidmuo 
įgauna vis didesnės reikšmės tarp
tautiniame forume, pravartu susipa
žinti su šiuo Rytų sfinkso valdan
čiaisiais asmenimis ir aukščiausia 
valdžios institucija politbiuru, nes.be 
Stalino ir Molotovo, plačiau apie ki
tus įtakingus ir vadovaujančius SSSR 
asmenis daugeliui yra nedaug teži
nomi.

Šio milžiniško krašto valdžia yra 
sukoncentruota keturiolikos asmenų 
rankose, kurie sudaro SSSR komu
nistų partijos politinį biurą, trumpai 
.politbiuru“ vadinamą. Politbiuras 
yra įsteigtas 1919 metais komunizmo 
šulų: Lenino, Trockio, Stalino, Ka- 
menevo ir Bucharino. Jis susideda iš 
dešimties pilnateisių narių ir ketu
rių vadinamųjų pavaduotojų, arba 
kandidatų. Posėdžių metu politbiuro 
nariai susėda pagal rusų alfabetą 
prie apvaliojo stalo šia eile: Andre- 
jev, Beria, Bulganin, Vorošilov, Vor- 
nesenskij, Ždanov, Kaganovič, Kosy
gin, Krušjev, Malenkov, Mikojan, 
Molotov, Stalin ir Svernik. Sakytieji 
seni revoliucienieriai, kurie savo gy
venimą yra pašventę komunizmo 
'dėjoms ir jokia auka jiems atrodė 
neperdidelė, yra krašto absoliutūs 
valdovai.

Politbiuras sprendžia visus svar- 
oius krašto politinius, ūkinius, kari
nius ir administracinius reikalus, ku
rie po to yra besąlygiškai vykdomi, 
dabar apie politbiuro narius atskirai:

Josif Visiaronovič Stalin, gi
męs 1879 metais gruodžio 21 d. Gori 
mieste, Tifliso provincijoje. Partijos 
Centrinio Komiteto Generalinis se
kretorius, Politbiuro ir Organizacinio 
biuro narys, Aukščiausios SSSR Ta
rybos narys, Ministerių Pirmininkas, 
Krašto Apsaugos Ministeris ir Rau
donosios Armijos Maršalas.

Andrėj Andrejev, 51 metų 
amžiaus, vienas iš politbiuro „seniau
sių“, 1920 metais išrinktas į Partijos 
Centrinį Komitetą. Politbiure yra 
nuo 1926 metų. Karo metu jis kartu 
su Kaganovičiumi vadovavo, trans
porto, geležinkelių, laivininksystės, 
vandens kelių, orininkystės ir mo- 
torizacijos komisariatais. Šiuo metu 
viso žemės ūkio šefas ir šalia Ma- 
l/nkovo taip pat atsakingas iš dalies 
už pramonę. Be to, jis yra „Partijos 
Kontrolės Komisijos" pirmininkas. 
Sakytos komisijos tikslas yra apsau
goti partiją nuo opozicijas ir „ideo
loginių paklydėlių“. Tuo jis yra Sta
lino dešinioji ranka partijoje ir vie
nas iš Ministerių Tarybos Pirminin
ko pavaduotoju.

Laurentij Beria, dar neilgas 
laikas, kaip yra politbiuro pilnateisiu 
nariu. NKVD ir Valstybės Saugumo 
Ministerijos šefas. Jis yra 47 metų 
amžiaus, anksčiau buvęs patarėjas ir 
u-chitektas. Nors yra kilęs iš smul
kiųjų ūkininkų luomo, bet yra in
telektualiausias tipas iš visų SSSR 
vadų. Savyje drausmingas ir užsi
daręs. Beria yra kilęs iš Gruzijos. 
1922 metais buvo Transkaukado Ce-

Kremliaus valdovai
kos šefu ir dėl to „Kaukazo Stalinu“ 
vadinamas. Dėl nuopelnų už Kau
kazo politinį „išvalymą“ buvo pa
kviestas dirbti į Maskvą. Nuo tol pa
sidarė labai populiarus. Jis suorga
nizavo milžinišką NKVD sistemą, 
kuri susideda iš 12 valdymo šakų. 
Nors pereitą žiemą, jis oficialiai kaip 
Vidaus Reikalų Ministeris buvo pa
keistas Sergejų Kruglovu, bet fakti- 
nai ir toliau pasiliko Vidaus Reikalų 
ir Valstybės Saugumo - Ministerijų 
vadovu, o tuo pačiu jam priklauso 
policija ir milijoninė NKVD armija 
su savomis šarvuočių brigadomis, ar
tilerijos korpu ir bombonešių eska
drile. Taip pat politinės Raudonosios 
Armijos sekcijos ir ministerijų prie
žiūra, yra Berios žinioje.

Klimenti Vorošilov, 65 metų 
amžiaus, Raudonosios Armijos ex- 
šefas. Nuo 1925 metų buvo Krašto 
Apsaugos komisaru. Karo metu iš 
tų pareigų buvo atšauktas ir jo vie
ton paskirtas Timošenko,- Raudona-' 
jai Armijai okupavus Vengriją, jis 
politbiuro buvo komandiruotas Bu
dapeštą, tenykštės Sąjungininkų 
Kontrolinės Komisijos pirmininko 
pareigoms.

Andrėj Ždanov, 50 metų am
žiaus, anksčiau studijavo Maskvos 
Žemės Ūkio Institute. Nuo 1939 me
tų yra politbiuro nariu. Be šių pa
reigų, dar yra Organizacinio biuro 
narys, Partijos Centrinio Komiteto 
sekretorius, Jūrų Karo Tarybos na
rys ir Tarybų Sąjungos pirmininkas. 
Pasižymėjęs kaip geras oratorius, ra
šytojas ir mvrksizmo — leninizmo — 
stalinizmo mokslo teoretikas. Karo 
metu atsisakė evakuoti Leningradą. 
Kaip garbės titulą, turi generolo 
laipsnį. Šiuo metu yra Kremliaus 
atstovu Suomijoje.

Lazar Kaganovič, 53 metų 
amžiaus, batsiuvys iš Gomelio, Le
nino patikėtinis. Jam pavedami sun
kiausi organizaciniai ir techniniai už
daviniai. Pvz., kiekvieno ruso pasi
didžiavimas, Maskvos metro statyba 
ir viso SSSR geležinkelio tinklo re-
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Žodis apie buvusiuosius
Karo paliktų pėdsakų fone 

vyksta įtemptas darbas valstybių 
ūkiui ir tautų egzistencijos pagrin
dams atstatyti. Tame ūkinių pro
blemų fone bando, karts nuo karto, 
įsiterpti dar viena krizės atšaka — 
žmonijos krizė. Šios krizės šaknų 
beieškant, autoriai, tą problemą 
gvildendami, kaip susitarę siūlo galą 
vis dar randa tik viename vieninte
liame nacių režimo palikime, lyg dar 
ir primerkiant akis faktams, kad 
tas pats „žmogaus abuojumas, eks
perimentinis susidomėjimas, ar stoka 
jausmų reakcijos, žiūrint į kanki
namą ar žudomą kitą žmogų“, ran
damas šiandien dar visos eilės tautų 
„perauklėjimo“ sąskaitoje.

Bet gal prancūzų rašytojas Al
bert Camus, šia tema kalbėdamas 

organizavųnas. Kaip Stalino uošvis, 
daug savo giminių yra įsodinęs į 
aukštus valstybinio aparato postus. 
Anksčiau yra vadovavęs Partijos 
Centrinio Komiteto žemės ūkio sky
riui. Po to buvo žibalo ir anglies 
pramonės vadovu. Labai pasižymė
jęs 1934-1939 metų valymo akcijoje. 
Dabar yra transporto ir Centrinio 
Komiteto Politinio Skyriaus šefu. Be 
to, yra pavaduojantis Pirmininkas 
Ministerių Taryboje ir statybos mi
nisteris. Kaip puikus organizatorius 
ir kalbėtojas, yra vienas įtakingiau
sių asmenybių Sov. Sąjungoje.

Georgij Malenkov, 44 metų 
amžiaus, dar neseniai yra pilnateisiu 
politbiuro nariu, tačiau labai įtakin
gas ir turįs didelių teisių. Buvęs Sta
lino mokinys, todėl turi didelį savo 
mokytojo pasitikėjimą. Kartu su 
Andrejevu yra pramonės šefu. Šalia 
to Partijos Centrinio Komiteto se
kretorius, Organizacinio Biuro ir 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
narys. Jam, kaip Partijos Centrinio 
Komiteto personalinio skyriaus vir
šininkui, priklauso paskyrimai val
džios įstaigose, partijoje, kariuome
nėje ir visame aparate už Sov. S-gos 
ribų. Visos ministerių, partijos se
kretorių ir atskirų respublikų prezi
dentų asmens bylos eina per jo ran
kas.

Anastazij Mikojan, 50 metų 
amžiaus, darbininko iš Tifliso sūnus. 
Anksčiau buvęs teologijos studentu, 
vienas iš partijos narių entuziastu. 
1936 metais buvo maitinimo komi
saro. Vienas iš nedaugelio Sov. S- 
gos vadovaujančių asmenų, turėjęs 
progos iš krašto išvykti tarnybiniais 
reikalais į JAV. Jis Stalino antruoju 
pavaduotoju Ministerių Taryboje. Be 
to, yra šefas šių ministerijų: geležies 
metalų, pramonės, negeležies metalų 
apdirbimo, maitinimo ir prekybos. 
Per karą buvo vyr. įgaliotiniu visų 
tų komisariatų, kurie bet kokioje 
formoje rūpinosi kariuomenės tie
kimu.

Viačeslav Molotov, 56 metų

JAValstybėse ir turėjo galvoje visą 
žmoniją, sakydamas, kad „labai 
lengva Hitlerį apkaltinti ir tvirtinti, 
jog nuodai išnyko, nes gyvatė su
trypta. Mes žinome labai gerai, kad 
tie nuodai pasaulyje nėra išnykę, nes 
visi juos nešiojamės savo širdyse. 
Mes žinome, kiek dar pykčio ir nea
pykantos yra užsilikę, kai pažvel
giame į būdus, kuriais tautos, par
tijos ir pavieniai žmones tebesinau
doja tarpusiavio santykiuose.“ Ar ta 
nuodų galva bus vadinama hlt- 
lerizmu, ar kitu -izmu, esmės, atro
do, tai nekeičia. Pagaliau, nėra ko 
istorijai užbėgti už akių, kai šiuo 
metu paminklai statomi dar tik nacių 
nukankintoms aukoms...

•
Kaip Europos ūkinei krizei nuga-

amžiaus, po Stalino svarbiausias as
muo Sov. S-goj. Nedalyvaujant Sta
linui, vadovauja politbiuro posė
džiams. Pirmasis Ministerių Tarybos 
Pirmininko ir Krašto Apsaugos mi- 
nisterio pavaduotojas. Kaip užsienių 
reikalų ministeris, politiniame pasau
lyje yra plačiai žinomas.

Nikita Krušjev, jaunas būda
mas dirbo kaip kalnų darbininkas. 
Jis yra partijos generalinis sekreto
rius Ukrainai ir Ukrainos Ministeris 
Pirmininkas. Taip pat politbiuro pil
nateisis narys.

Nikolaj- Vosnesenskij, 43 
metų amžiaus, yra jauniausiu polit
biure. Jis buvo Malenkovo į vyriau
sybės balną pasodintas. Yra pirmi
ninko pavaduotojas Ministerių Tary
boje ir pirmasis ūkio Tarybos Pir
mininko pavaduotojas. Svarbiausia, 
jis yra Sov. S-gos planavimo komi
sariato pirmininkas. Čia yra spren
džiamos problemos nuo miestų įkū
rimo iki dantiems šepetukų gamybos. 
Visos pramonės planavimas yra cen
tralizuotas jo rankose. Taip pat 
planų realizavimas yra jo priežiū
roje. Visos prekybos sutartys su ki
tais kraštais yra Voznesenskio sure
daguojamos. Kadangi jis yra Stalino 
ir Molotovo intensyviai palaikomas, 
Centriniame Partijos Komitete su 
juo labai skaitomasi.

Nikolaj Bulganin, 51 metų 
amžiaus, neseniai, bet labai greit 
prasimušė į vadovaujančias vietas. 
Anksčiau yra buvęs Valstybės Banko 
pirmininku, Maskvos vyr. burmistru 
ir Ministerių Tarybos pirmininko 
pavaduotoju. Per karą gavo genero
lo laipsnį ir buvo paskirtas vyriausiu 
politiniu komisaru Žukovo fronte. 
Be to, buvo Vorošilovo įpėdinis Kraš
to Apsaugos Komisariate. Dabar, 
kaip Stalino pirmasis pavaduotojas 
karo ministerijoje, yra asmuo, kuris 
praktiškai prižiūri raudonąją armiją. 
Labai artimai susidraugavęs su Mo
lotovu ir Malenkovu.

Švernik, kaip Kalinino įpėdi
nis, tituluojamas krašto prezidentu ir 
pagal konstituciją yra krašto „vy
riausioji galva“. Br. K.

lėti ir išgydyti daugelis iš daugelio 
kelių veda į Ruhro krašto anglies ir 
plieno šaltinius, taip žmonijos krizės 
analizuotojai sau pavyzdžių semiasi 
gausiuose nacių koncentracijos sto
vyklų šaltinuose. Gal tai dėl to, kad 
tų stovyklų kruvina istorija, griuvus 
nacių režimui, iškilo dienos švieson 
visoje savo nuogybėje. Ne tik Nuern- 
bergo „didysis procesas“, bet visa 
eilė nesibaigiančių „procesėlių“ tei
kia pakankamai medžiagos žmogaus 
„juodąjai pusei“ tyrinėti ir analizuo
ti. Tos analizės bruožai reiškiasi 
dviem kryptim — teisinė kryptis lin
kusi koncentruotis Į asmens ar ko
lektyvinės atsakomybės problemas, 
psichologinė kryptis — į vokiečių 
tautos reakciją aplinkybėms pasikei
tus. - z

Atominės bombos grėsmį
Associated Press pranešimu, apie 

pusę tuzino Amerikos vadovaujančių 
atominės energijos mokslininkų su 
prof. Albert Einšteinu priešakyje 
yra pareiškę, kad JTautų pastangos 
įvesti atominės energijos kontrolę 
buvusios bevaisės ir todėl jie yra 
perspėję, jog esanti tik viena tarp
tautinei kontrolei alternatyva, bū
tent: „mūsų visuomenės mirtis“.,

Tvirtinime nurodama, jog kada 
du padalyti pasaulio tautų blokai 
prisikraus atominių bombų, tada ne
galima bus ilgai išlaikyti taikos.

Vadin. Energency Committee of 
Atomic Scientists grupės vicepirmi
ninkas Dr. Harold Urey pasakė, kad 
sandėliai būsią prikauti per 10 metų 
ar anksčiau, skaitant nuo Hirošimos. 
Kada mes pajusime, sako jis,- pasku
tinę vidurnakčio valandą, tada iš
šaukimas aiškiai bus prieš mus.

Pareiškime sakoma, kad Ameri
ka turinti aktyviai dalyvauti pasau
lio žmonijai padėti ir Amerika turi 
būti pasiruošusi savo milžiniškiems 
resursams mobilizuoti tokiu mastu, 
kad padėtų pasaulio žmonijai savo 
ekonominį gerbūvį pakelti. Visi 
žmonės turėtų pasiaukoti, siekiant 
galutinio tikslo...

Mes žinome mokslo ir technolo
gijos laimėjimus, kurie apspren
džia, kad pasaulio tautos negalinčios 
ilgiau gyventi rungtyniaudamos tau
tiniu suverenumu, panaudodamos 
karą kaip galutinį arbitrą ... Mes 
turime gyventi kartu taikoje, net 
jeigu susidarytų didelės materialės 
išlaidos.

Mokslininkai pareiškę' viltį, kad 
kontrolė problema galinti būti iš
spręsta kartu su bendru susitarimu, 
kuris garantuotų atitinkamą saugu
mo laipsnį visoms tautoms ir suda
rytų sąlygas tarptautiniam bendra
darbiavimui. Jis nėra galimas, kol ati
tinkamos tautos išimtinai rūpinasi 
tik savo krašto gerove ir saugumu.

Ši antroji kryptis kai kurių auto
rių taip taikliai nušviečia vokiečių 
„Štrauso politiką“ padarytųjų nusi
kaltimų žmoniškumui atžvilgiu, kad 
su ja susipažinti, nors ir suglaustai, 
vertėtų ir mūsų visuomenei, kurios 
eilėse taip pat yra ne mažas skaičius 
likusių gyvų netolimos praeities na
ciškojo siaubo likdininkų.

Robert d’Harcourt, žurnale „Re
vue de Paris“, nagrinėdamas „vokie
čių dvasines perspektyvas“, randa, 
kad visos alijantų priemonės vokie
čių sąmonei ir sąžinei dėl nacių pa
darytųjų nusikaltimų paveikti, lieka 
be ryškesnio atgarsio. „Vokietis tiki 
neturįs atjausti (nacių kankintų) 
žmonių, kurie jo akyse yra nusikal
tėliai.“ Vokiečio manymu, riterišku
mas, net paprastas žmoniškumas, tai
kytinas daugiau jų karo belaisviams, 
bet ne koncentracijos stovyklų kali-

» (Nukelta į 6 pusi.)

mingų valandų įspūdžiai lydi visą gyvenimą. 
Ir tai yra laimė. Skaudūs ir sunkūs netolimos 
praeities mėnesiai ištirpo, nepančioja kojų 
žengti per naujus vargus į laimę, kaip saulę 
spindinčią šviesią dieną tėviškėje prisimini
muose. Užmiršom Rudmarškinių gatvėje pa
tirtas nuoskaudas ir tik kartėlio likučiai be- 
dlaiko širdies kertėje. O žiaurią kelionę žie
mos speiguose per bombų krušą ir Vokietijos 
griuvėsius, nuo priartėjušios Mirties bebėgant, 
tik sūnelio, nuo ano liūdno popiečio man Gan
dreliu praminto, šveplenimas vokiškai tepri
mena. Du ilgus mėnesius praleidom vieni tarp 
vokiečių pabėgėlių, pereinamoje stovykloje. 
Du mėnesius negirdėjome gimtojo žodžio! Vos 
neužtroškau iš vienumos nepernešamojė ap
linkoje. Bet Gandrelis, visą laiką besisukinė
damas vokietukų skruzdėlyne, pramoko vokiš
kai. Ir dabar, nors jis vis dar tebėra „pra
keiktas svetimtautis“, kaimo švabukai jo visai 
neatstumia. • Galėjimas suprasti ir atsakyti 
padeda jam išvengti daugumos neužsitarnautų 
smūgių.

Į langą barbena pavasario lietus, ir Gan
drelis su ilgesiu žiūri pro langą į pažliugusios 
gatvės molieną. Aš pasisodinu jį ant kelių ir 
pradedu sekti pasaką apie septynius švabus, 
narsiu puolimu kiškį nugalėjusius. Gandrelis 
skaniai juokiasi ir, drąsa blizgančiomis aki
mis, šaukia:

— Tai vyrai! O aš vienas kiškio nebijo
čiau. Kad griebčiau!...

' — Zinai gi, švabai... — pritariu. — Tokie 
ten iš jų ir vyrai.

Ir tada pagalvoju, kad gal tada, kai broliai 
Grimai šią pasaką kūrė, švabai ir buvo ganūs 
bailumu, bet dabar juose teka tas pats, karin
gas vokiškas kraujas. Ag te neįrodo mano 
Gandrelio ašarosi

Iš viso, kas gerbia silpnąjį? Daugiausia jei 
pasigaili, bet čia ir to nesulauksi/ Tik nesi- 
gink, užsileisk, tai tave ir užstumdys. Juo la
biau tremtyje, tarp svetimųjų, reikia drąsos 
pačiam apsiginti, kada nei įstatymai nei žmo
niškumas negina.

Rytojaus dieną jis ir vėl pareina gailiai, 
kaip oželis, bliaudamas. Kol prie jo stovi, tol 
gerai. Bet nors tik akimirkai išleisk iš akių, 
žiūrėk, jau kuris nors ir sukirto. Šluostau jam 
ašaras ir negaliu susivaldyt iš pykčio. Bejė
giškumas net smaugia. Nei į vaikų tarpą įsi- 
kišt nei tėvams pasįkųst gali. Išklausys abe
jingai — ir nė žodžio mušeikoms. Norėtųsi 
bent išsiplūsti, tik, kol tave čia pakenčia ir 
bent retas užjaučia, nesinori įsipykti.

Kasdien vis labiau girdisi fronto bildėji
mas vakaruose. Jaučiu, kad beteisiškumui 
ateina galas. Ir visas kaimas neramiai klau
sosi to dundėjimo. Gal todėl ir dirbti niekas 
nespiria. Ir jei ne tas ateities miglotumas, 
jausčiausi visai gerai.. Vaikštinėjam su Gan
dreliu po miškus, bastomės uolomis arba žiū
riu, kaip jis siaučia gatvėje. Tik kai pamatau 
jį visiems nusileidžiant, nesmagu ir pikta pa
sidaro. Kodėl jis neatsikerta, kodėl kaip ta 
liepa, ant kurios visos ožkos lipa. Net patys 
mažieji jį nustumia. Ir tiems jis yra atgailos 
ožys. Užsileido, užsileido, o to vaikams ir te
reikia. O juk galėtų kitą kaip varlę nuspirti. 
Ir kad nors tai jį atgrėstų. Kur tau, nusiš
luosto ašaras ir vėl atgal lekia. Šis sūnaus 
lepšiškumas kelia manyje liūdesį ir žeidžia tė
višką išdidumą kartais net ligi nekentimo. Ak, 
kuris gi tėvas nesvajoja apie sūnų smarkuolį!

Pavakarys, žmona triūsia apie krosnį, o 
aš rašau. Staiga girdžiu kieme Gandrelio 
klyksmą:

— Mama!

Prišoku prie lango ir matau jį ne ką di
desnio švabuko genamą. Tik man subeldus į 
langą, persekiotojas sustoja. Tačiau, nekreip
damas dėmesio į mane, atkakliai laukia aukos 
nuo palangės pasitraukiant. O Gandrelis, bai
liai po langu prisispaudęs, akimis maldauja 
mano pagalbos. Pyktis pašoka ir nesusivaldęs 
sušunku:

— Duok tu Jam! Pilk, kad net velnias 
griebtų!

Gandrelis išsitiesia ir žvilgčioja tai į mane, 
tai į savo persekiotoją, svyruodamas tarp bai
mės ir kylančios drąsos. Bet dar kartą para
gintas, metasi ant priešininko. Viena ranka 
nutveria jam už ausies, o kita lyg įgudęs bok
sininkas, tankiai kala į veidą. Švabukas su
klinka ir leidžiasi iš kiemo, per kupra tvojan- 
čio Gandrelio vejamas.

Pasipūtęs ir išdidus, kaip gaidys, grįžta jis 
priešą nuo kiemo nuvijęs. Jo veidelis kaip 
žarija dega kovos ugnimi, o blizgančios akys 
mane gėdina:

— Matai!
— Ot šitaip! Vyriškai! — pagiriu aš.
Gatvėje, šluostydamas ašaras, stovi jo prie

šininkas ir plūsdamasis laukia progos atsi
teisti. Staigus užpuolimas jį privertė užleisti 
kovos lauką, bet dabar jis parodysiąs tam 
verksniui. ,

— Bet dabar tai tu nuo jo gausi, matai, 
kaip jis tavęs laukia, — paerzinu sūnų, norė
damas išgirsti, ką jisai atsakys.

Bet jis tik priekaištingai į mane pasižiūri 
ir, priešininkas niekinančiai, lūpas papūtęs, 
nė akimirkos nesvyruodamas, priima iššau
kimą ir visu smarkumu metasi į kovą.

Kaip du įpykę katinai, susikimba mažieji 
peštukai: draskosi, peša plaukus, kandžiojasi.

— Ar tau galvoje negerai! Supjudė vaikus 

ir žiopso patenkintas! — surinka ant manęs 
žmona ir bėga pro duris Gandrelio ginti.

Bet aš nutveriu ją už rankos ir sakau:
— Tegu pats išsikovoja pergalę, tai duos 

jam pasitikėjimo savo jėgomis. — O sūnui 
šaukiu: — Taip! Taip! Pilk jam!

Mano balsas įkvepia jam pasitikėjimo ir 
jėgų. Jau besitraukiąs, stipresnio priešininko 
spaudžiamas, jis vėl kimba į jį. Ir aš žinau, 
kad šį kartą, jis laimės, nes kovoja mano aki
vaizdoje. Kovoja, kad įrodytų, jog yra smar
kus vyrukas. Ne, jokiu būdu jis dabar ne
pasitrauks, kad ir kaž koks stiprus priešas 
būtų.

Jis nutveria abiem rankom priešui už au
sies ir piešia visomis jėgomis. Dabar priešas 
neištveria ir suspiegia visa gerkle, prisipažin
damas pralaimėjęs. Gandrelis žvilgteri į lan
gą, norėdamas pamatyti, ar aš jo pergalę ma
čiau ir leidžiasi bėgančiojo persekioti. Kai aš 
išeinu į gatvę, randu jį einantį sargybą prie 
švabuko namo durų. Ir tik su vargu jį nuo 
ten nuvedu. Žiūriu į jo raudonomis dėmėmis 
nusėtą, apdraskytą veidelį ir stebiuosi, kad nė 
viena ašara nesirodo.

Visą vakarą jis išdidžiai vaikštinėja gat
vėje, provokuodamas priešininką. Tačiau tas 
nė nosies pro duris neiškiša. Žiūriu į jo šven
tišką nuotaiką pirmąja pergale ir jaučiu ma
lonų išdidumą krūtinėje. Bet kai jis pradeda 
užgaulioti kitus, sudraudžiu:

— Negražu, sūnuti, ieškoti priežasties muš
tynėms. Neužgauliok jų ir nepradėk muštis. 
Apkūlei ir baigta. Ir vėl gražiai žaiskit. Neuž
gauliok jų ir nepradėk muštis, bet kito užgau
tas kirsk atgal, kad net žiežirbos lėktų. Tik 
neverk ir nebėk, bet laikykis kaip vyras, tai* 
kaip šiandien, iš paskutiniųjų, ir laimėsi.

(Bus daugiau)
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Tariamas nemokšiškumas 
ir mados arkliukas

Bcnnos U-to lietuvius studentus 
p, A. Rūkas apkaltino atsilikimu ir 
meniško išsilavinimo stoka, kai jie 
su jaunuolišku entuziazmu pritarė 
mano kritiškom pastabom apie vad. 
„modernišką meną“ (žiūr. str. „Spau
dos peštynės, modernusis menas ir 
entuziazmas“, {dėtą Žiburių 29 nr-y). 
Kaltinimas perdėm neteisingas. Nesi
žavi abstraktišku ir intelektuališku 
„menu“, kuriam trūksta tikrosios kū
rybinės kibirkštėlės, turėjo pakanka
mai progų prisižiūrėti Vakarų Euro
poj įvairiems „izmiškiems“ eksperi
mentams, pasiskaityti teoretinių tuo 
klausimu straipsnių ir komentarų,. ir 
vis dėlto liko neįtikinti. Ir ne tiktai 
mūsų studentai kelia protesto balsą. 
Tą patį mes pastebime ir vokiečiuose. 
Štai Tuebingene išeinančiame laik
rašty „Studentische Blaetter“ š. m. 
3 nr-y yra įdėti du laiškai: „Fūr und

Minėtame straispnyje p. Rūkas 
kartoja tą pačią „nuobodinio pasa
ką“, kuri jau kakankamai įkyrėjo, 
būtent: „Mes nesame pasiruošę mo- 
demųjų meną suprasti ir pajusti, bet 
patys sau ir kitiems nenorime to pri
sipažinti“. Gal būt, daugeliui paga
liau atidarys akis šiomis savaitėmis 
Paryžiaus meno pasauly įvykęs dide
lis triukšmas. Paryžiaus savaitraštis 
„Paroles Franęaises“ pranešė apie 
sensacingą pasikalbėjimą, kurį davė 
vienam Amerikos laikraštininkui pa
garsėjęs super realistinio meno apaš
talas Chirico. Kai laikraštinin
kas užklausė, ar tiesa, kad Chirico, 
vienas iš karščiausių naujojo meno 
avangardininkų, grįžta prie klasiciz
mo, tai menininkas atsakė: „Kvai
lystė negali amžinai gyvuoti. Reikia 
pabaigti su šiuo blefu“.

Sis jo pareiškimas iššaukė negir
dėtą pasipiktinimą iki šiol,buvusių 
Chirico meno gerbėjų tarpe. Ant me
nininko galvos pasipylė perkūnai, l 
kuriuos jis atsakė ilgesniu pareiški
mu laikrašty „Paris Presse“. Ten 
skaitome tokią šio įžymais super- 
realisto nuomonę: „Modemiški tapy
tojai nemoka nei piešti, nei tapyti, 
nei panaudoti spalvas. Jie viską daro, 
tarytum vaikai, kurie nežino nei pro
porcijų, nei perspektyvos ir kurie 
pradeda nuo paprastų geometrinių 
formų. Tokia tapyba yra nepaprastai 
lengva žmonėms, neturintiems talen
to. Jie skelbia, kad sukūrė naują for
mą, ir blefas pasiseka. Taip pat čia 
yra milžiniška kaltė paveikslų pirk
lių, kurie sukūrė visą tą jomarką ir 
dar toliau jį tęsia. Prancūzijoj jau 
žmonės nebeslduoda būti apgaudinė

jami, bet tokioje Amerikoje sąmo
ninga apgavystė dažnai dar randa 
entuziastų, tenai dar nuolat esama 
bent dvidešimčia metų atsilikimo“.

Siam modernistų „schizmatiko“ 
pareiškimui ilgų komentarų nereikia 
ir visoms diskusijoms kartą galima 
padėti tašką. Čia labai atvirai pasa
kyta tai, kas daugeliui jau seniai bu
vo aišku: vadinami modernistai yra be 
talento ir nemoką piešti („kūrinys,,— 
vos kelios pareizgytos linijos, o komen
tarų visa knyga!), o apsukrūs biznie
riai iš žmonių paikumo ir tuštybės sau 
kraunasi kapitalus. Mat, daug atsi
randa tokių, kurie bijo būti apšaukti 
nemokšomis ar neišmanėliais, tad ir 
atiduoda duoklę mados stabui. Gau
nasi apgailėtinas vaizdas, kaip toje 
liaudies pasakoje: visi giria apgaviko 
pasiūtus neva naujus ir nepaprastai 
puikius karaliaus drabužius, nes skel
biama, kad kas jų nemato, tas yra 
negarbingas žmogus, kol pagaliau 
mažas vaikas sušunka: „Mama, juk 
karalius yra visiškai nuogas!“ Tada 
visi atsikvošėja. Pagaliau metas būtų 
ir mūsų spaudoje baigti diskusijas 
šiuo klausimu. Asso. Prof. J. Balys

Dėl Paderevskio kilmės
Mūsų Kelio š. m. balandžio 10 d. 

nr. 15-ame pradėtame spausdinti ra
šinyje „1918 m. Vasario Šešiolikto
sios reikšmė“, įvardindamas Lietuvos 
duotuosius savo kaimynams reikš
minguosius vyrus, esu paminėjęs ir 
didžiausią (lenkų) muziką virtuozą 
(Ignotą) Poderewskį-Paderevskį. Kai 
kas bekalbėdamas su manim buvo 
paabejojęs, ar tikrai šis didelis ne tik 
pianistas — šopenistas, bet ir lenkų 
patriotas, kurį laiką net stovėjęs Len
kijos priešakyje ir nemažai svėręs 
lenkų politikoje, bus buvęs lietuviš
kos kilmės?

Tepraėjo tiktai trys mėnesiai nuo 
mano rašinio pasirodymo, ir štai lie
pos 10 d. Tėviškės Garsas nr. 80 iš 
„N.“ !Cikaginių „Naujienų“?) patei
kia žinelę „Paderevskis buvo lietu
vis?, dr. K. Griniaus gautą iš Cika- 
giečio žemaičio, pažinojusio Pade- 
revskį ir jo tėvus ir teigiančio, jog 
Padereyskio tėvas buvęs žemaitis 
Padaras ir tarnavęs Bagd. Oginskio 
Rietave vežiku, o sūnus pasižymėjęs 
muzikos gabumais Oginskio buvo

wider die moderne Kunst“. Vieną jų 
rašo studentė meno istorijos docen
tui, pasipiktinusi jo tolerantiška ir 
nuosaikia laikysena modernistų at
žvilgiu savo paskaitose. Ji pareiškia

Krisiij orias Donelaitis Sovietų
įstatytas Varšuvos konservatorijon, 
kam šis buvęs paverstas Paderevskiu 
ir aprūpintas atitinkamais dokumen
tais.

Kad Paderevskis būtų kilęs iš ne
labai gilių ir esminių minčių, duoda 
puikią moderniško meno. charakte
ristiką ir svarius įrodymus, kodėl ta
tai nėra joks menas. Jai atsakyda
mas docentas pripažįsta racijos visai 
eilei jos samprotavimų, tačiau sten
giasi ir modernistams pripažinti teisę 
gyvuoti, laikydamas tačiau jų darbus 
ne tiek menu kiek moksliškais 
bandymais meno srity („dass es 
sich hier oft mehr um wissenschaft- 
liche Versuche auf dem Gebiet der 
Kunst dės um .Schopfungen“ han- 
delt...“) Aš čia necituosiu daugiau 
ten pareikštų įdomių minčių, — kas 
tuo domisi, galės pasiskaityti minė
tame laikrašty, — aš čia noriu tik 
pabrėžti, kad mūsų studentai, pasi
sakydami prieš tūlus modernistus, 
nėra jokie atsilikėliai ar neišprusę 
nemokšos, kaip p. Rūkas bando įro
dinėti.

Tarp sovietinių laikraščių, kurių 
nuolatos jau pundais prisiunčiama į 
stovyklas, mums pateko į rankas ir 
š. m. birželio 3 d. „Izvestijų“ Nr. 
128/9350. Jame užtikome ilgoką 
straipsnį — recenziją, pavadintą 
„Lietuvių Literatūros pasididžiavi
mas“ ir pasirašytą kažkokio Mich. 
Zenkevičiaus. Iš jo sužinome/kad 
Kristijono Donelaičio „Metai“ yra 
D. Brodskio išversti rusų kalbon ir 
1946 m. Goslidizdato išleisti 110 psh 
knygute, kurion įdėti ir 2 trum
pi prof. J. Žiugždos ir prof. V. My
kolaičio '— Putino straipsniai, su
pažindiną skaitytojus .su K. Done
laičio gyvenimu ir kūryba.

Tikrai mus turi džiuginti žinia,

fiserg Bernhard Shaw jau 91 metu amžiaus
Anglų rašytojas Georg Bernhard 

Shaw, trumpai vadinamas GBS, lie
pos 26 d. atšventė savo 91-ją gimimo 
dieną. Kadangi 90-sios gimimo die
nos proga jo pagerbimas, kaip jis 
pastebėjo, jo „vos mirtinai nenukan
kinęs“, šios jis nebenorėjo nė prisi
minti ir tuo pačiu buvo uždraudęs 
ruošti.bet kokias iškilmes. Nors ir 
buvo jis atsisakęs priimti savo na
muose, Hertfordshire, bet kurį spau
dos atstovą, tačiau išimties keliu 
prisileido literatūrinį „Evening News“ 
korespondentą Leslie Ayre.

„Ką tik baigiau savo naująjį kū
rinį“, pareiškė devyniasdešimtmetis 
rašytojas korespondentui. Tai ne di
delis veikalas, kaip pvz. „Atgal pas 
Methusalį“ ar „Žmogus ir antžmogis“, 
bet moralizuojanti komedija. Mat, 
manajame amžiuje berašomos tik

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

36 Ar tinka vartoti nežiūrint i 
tai, kad...?

Šitos rūšies posakiai yra daugiau
sia tik spaudos kalboje sutinkami ir 
atrodo verstiniai. Visai paprastai lie
tuviškai galima tai ir trumpiau nu
sakyti, pvz. neseniai Mintyje pavar
totas sakinys Nežiūrint į tai, kad Ry
tų Europos Valstybės atsisakė at
statymo programoje dalyvauti, Jung. 
Amerikos Valstybės palieka joms 
atviras duris... gali būti visai žmo
niškai šiaip pasakytas: Kad ir Rytų 
Europos valstybės atsisakė atstatymo 
programoje dalyvauti, JAV palieka 
joms atviras duris. Patys lietuviai 
savo kasdieninėje kalboje juk papra
stai sako pvz. nors tu ir nenori, bet 
turi eiti; kad ir tu kažinkaip teisin- 
siesi, vis dėlto busi kaltas ir kt., o 
ne nežiūrint i tai, kad tu ir nenori, 
bet turi eiti ir t. t. Šitokios „praš
matnybės“ yra ne tik sunkios, bet ir 
nestilingos, gana kerėbliškos ir todėl 
vengtinos, net ir spaudos kalboje, 
kuri taip pat turi būti visai žmoniška 
ir lietuviška. Bet visai kas kita yra 
tokie sakiniai: nežiūrint (nepaisant) 
visų trūkumų,tenka jo darbą gerai 
vertinti: jo darbas, kad ir turi kiek 
trūkumų, vis dėlto yra gana vertin
gas, ir 1.1.

smulkmenos. Veiksmas vyksta atei
tyje, tačiau paliečiama visa, kas da
rosi dabar.“ Į klausimą, ar dabar, jo 
nuomone, geriau ar blogiau esą gy
venti pasaulyje, Shaw atsakė: „Ne
būkite juokingas — skaitykite mano 
knygas.“ Jauni žmonės šiandien turį 
daug geresnes perspektyvas tapti 
kuo nors, negu tai buvę seniau. Šian
dien kabineto ministeriais tampą to
ki žmonės, kurie senesniais laikais 
apie tai nedrįsę nė svajoti.

Shaw išklauso kasdien per radi
ją ištisas muzikines programas, teik
damas komponistams Wagneriui ir 
Sibeliui pirmumą prieš kitus. Rašy
tojas visus savo rašto darbus atlieka 
mediniame namelyje, esančiame jo 
ūkio sode. Priešingai jo namų tvar
kai, čia viešpataujanti didoka net
varka. Ištisai jūrai lapų, lapelių ir 
visokio dydžio vokų sudėti Shaw 
naudoja seną sudedamąją lovą, pa
statytą prie jo rašomojo stalo. Ran
kraščius Shaw rašo paties išgalvota 
stenograma, kurią tegali išskaityti 
tik daugiametė jo sekretorė Mis Paton.

Savo gimimo dienos rytą Bern- 
hard Shaw davė interview Associa
ted Press korespondentui Russel Lan- 
strom. „Gimimo dienos iškilmės tin
ka tokiems žmonėms, kurie tegalvoja, 
kad jie tik tokiu būdu tegali savo 
laiką gaišinti. Aš gi vos atsigavau 
po savo paskutiniosios gimimo die
nos iškilmių. Kiekvienas, kuris ma
no akivaizdoje ištaria žodi „gimimo 
diena“, vertas paženklinimo žmogu
mi, kuriam reikia trauktis iš kelio.“ 
Shaw nė kiek neabejojo, kad jis šią 
savo gimimo dieną praleisiąs kaip ir 
paprastus darbdienius — neisiąs pa
sivaikščioti ir nevažiuosiąs į Londo
ną, kaip darydavęs prieš keletą mėtų 
ir tai vis tebeapgailestaująs. Jo svei
kata, apskritai, esanti geresnė negu 
praėjusiais metais. Kiek susirūpini
mo keliančios akys, tačiau tas blogu
mas, atrodo, praeisiąs. Nors B. Shaw 
nusistatęs prieš gimimo dienos prisi
minimą, bet jį aiškiai jaudina kas
met pasikartojęs apsilankymas ma
žos mergaitės, kuri jam perduoda jo 
gyvenamosios vietos vaikų sveikini
mą ir linkėjimus. Viena tokia proga 
Shaw yra'pasakęs, jog pasaulis dar 
nesąs visiškai sugedęs.

„Leiskite man ramiai numirti“.

Sąjungoje
kad žymusis mūsų poetas K. Do
nelaitis pagaliau susilaukė' vertimo 
rusų kalba. Štai ką pats Mich. Zen
kevičius rašo apie jį ir jo „Metus“ 
(cituojame kelias būdingesnes to 
straipsnio vietas):

„Kristijono Donelaičio poema 
„Metų laikai“ (taip ji pavadinta rus. 
vertime. K. Ap.) supažindina pla
čiuosius sovietų skaitytojų sluok
snius su lietuvių poezijos klasiku, 
padėjusiu pagrindus lietuvių litera
tūrai. Nežiūrint bemaž dviejų šim
tų metų laiko, šita puikioji poema 
savo poetinį šviežumą yra išlaikiu
si iki mūsų dienų. Josios autorius 
beveik visą savo gyvenimą praleido 
kaime, kuo geriausiai pažino ano 
meto lietuvių valstiečių buitį ir aiš
kiu realumu ją užfiksavo „Metų 
laikų“ poemoje.

Tikrasis tos poemos didvyris yra 
„dirbančioji liaudis, lietuviai, avį 
vyžomis...“

„Donelaitis buvo karštas lietuvis 
patriotas. Poemoje girdimas, nors 
ir prislėgtas, bet aiškus protestas 
prieš vokiečių vergiją“.

„Puikioji Donelaičio poema lai
ku negalėjo pasirodyti. Pirmutinį 
kartą, daug ką iš jos išleidus, ji 
buvo atspausdinta tik 1818 metais 
t. y., 38 metams praslinkus po auto
riaus mirties. Donelaičio poema su
darė naujosios lietuvių literatūros 
pradžią, gi jos autorius pelnytai bu
vo pripažintas didžiuoju lietuvių 
tautiniu poetu.

„Rusų kalba Donelaičio poema 
pasirodo pirmąjį kartą. Pirmojo 
pasaulinio karo metu lietuvių lite
ratūros rinkiniui, redaguojamam M. 
Gorkio ir V. Briusovo, buvo ruo
šiamas ir Donelaičio „Metų laikų“ 
vertimas, vienok tam rinkiniui ne
buvo lemta pasirodyti.“

„Kristijono Donelaičio „Metų 
laikų“ poema pelnytai užims gar
bingą vietą Sovietų Sąjungos tautų 
literatūros klasikų tarpe.“

Kiekvienas lietuvis gimnazistas 
žino, kad K. Donelaitis — dvasinin
kas, dirbęs kantoriumi Stalupėnuo
se, o vėliau — pastorium Tolmin
kiemio parapijoje. Argi to neži
notų Mich. Zenkevičius? O jei ži
no, tai kodėl jis tatai nutylėjo „Iz- 
vestijų“ skaitytojams?

2. Mich. Zenkevičius tvirtina, 
kad K. Donelaitis padėjęs pagrin
dus lietuvių literatūrai. Ne, mūsų 
literatūra yra-kiek senesnė ir todėl 
šiemet mes minime lietuviškosios 
knygos 400, o ne 167 metų sukaktį.

Tikroji tiesa yra ta, kad nuo K. Do
nelaičio prasidėjo mūsų pasaulie
tiškosios literatūros laikotarpis. Bet 
čia ir pats M. Zenkevičius nėra 
tvirtas nes kitoje vietoje jau tei
gia, jog K. Donelaitis davęs pradžią 
naujajai lietuvių literatūrai. O, tai 
jau visai kitas dalykas! Bet jei šir
džiai yra mieliausia, tai ją kūrė ne 
K. Donelaitis, o gamino Saliomeja 
Neris, Liudas Gira ir Petras Cvirka.

3. K. Donelaičio laikais vyžuotų 
-valstiečių būta ne tik lietuvių gy
venamose žemėse, bet ir visose mū
sų kaimyninėse tautose. Vienur tos 
vyžos išnyko anksčiau, kitur — vė
liau, o po 1920 metų etnografai, ieš
kodami muziejinių eksponatų, jau 
turėdavo gerokai šunkeliais pake
liauti, kad surastų bent vieną kitą 
jų pavyzdį. Kai sovietuose atsiras 
nors vienas toks pastabus poetas ir 
karštas patriotas, koks lietuvių tau
tai buvo K. Donelaitis, tai jis, žino
ma, nepatingės užsukti pas šių die
nų kolchozninkus ir pasidairyti, kuo 
anie dėvi ir avi...
V 4. Mich. Zenkevičius gėrisi, kad 
Donelaitis buvęs karštas lietuvis 
patriotas, nekentęs ir kėlęs balsą 
prieš savo gimtinės pavergėjus ir 
kolonistus vokiečius. Na, o kaip pa
vadinti tuos lietuvius, kurie šian
dien protestuoja prieš dabartinius 
pavergėjus ir kolonistus, eidami už 
tai tiesiog į mirtį, Šitie, tur būt, bus 
nacionalistiniai banditai, apie ku
ruos kartais taip nedrąsiai prasita
ria „Tiesa“...?

5. Minėta „Izvestijų“ recenzija 
norima sudaryti toks įspūdis, tartum 
K. Donelaitis būtų buvęs tikras 
„svieto lygintojas“ ir labai mielas 
kandidatas į komunistų partiją. Iš 
tikrųjų tačiau K. Donelaitis buvo 
pavyzdingas savo parapijos ganyto-

taviškių žemaičių Padarų, apie tai 
dabar pirmą kartą teišgirstu. Mano 
žinia apie Paderevskio kilmę yra kiek 
kitokia. Apie ją man prieš 15-20 me
tų Kaime yra pasakojęs tenykščios 
vidurinės mokyklos direktorius Po- 
deris, teigęs, jog Paderevskis buvęs 
Poderis, jo giminaitis ir sūduvis. 
Man pastebėjus, jog Paderevskio bio
grafijoje esu skaitęs jį gimus Podo
lėje, kur jo tėvas buvęs dvaro už- 
veizda. Poderis to neginčijo, tik tik
rino, jog muziko tėvas vis dėlto gi
męs Sūduvoje, tik vėliau gal užveiz- 
davęs Podolėje, kur ir sūnus galėjęs 
gimti. Poderio teigimu atsirėmęs 
drįsau savo rašinyje įvardinti Pade- 
revskį iš Lietuvos {žymenybių tarpe. 
Cikagiškė dr. Griniaus žinia tatai tik 
dar labiau patvirtina, tik belieka la
biau {griežtinti P. kilmę: ar jis buvo 
sūduvis Poderis ar žemaitis Padaras. 
Šiaip Podole kaip gimimo vieta ir 
tėvu dvaro užveizda jis galėjo būti 
aprūpintas drauge su bajoriškais 
dokumentais. M. Biržiška

jas, už viską aukščiau statęs Dievo 
garbę ir jo įstatymų pildymą, viso
mis išgalėmis dirbęs lietuvių, o 
ypač savo parapiječių doros ir dva
sinio išganymo reikalui. Nors- šitos 
K. Donelaičio intencijos kyšote kyšo 
iš kiekvieno „Metų“ puslapio, deja, 
Mich. Zenkevičius apie tai nė 
mur-mur!...

6. „Metai“ Sov. S-gos tautų lite
ratūroje tikrai jokios vietos neuž
ims, kaip lygiai joje negali būti ve- 
tos Puškinui, Lermontovui, Micke
vičiui, Goethei ir kt. dvasios galiū
nams, kurie kūrė nė bolševizmui (beje, 
tais taikais jo nė kvapo nebūta), o 
savo tautoms, kurios yra amžinos ir 
todėl tikrai pergyvena ir šitą socia
linę doktriną, kaip jau yra pergy
venusios ir vyžų laikotarpį. Kristi
jonas Donelaitis priklauso tik lietu
vių tautai ir Europai. K. Apaščia

Lietuviu Bibliografinis Archyvas

neseniai jis išsireiškė. Bet iš tikrųjų 
jis dailina kaip tik savo naująjį vei
kalą, kuriam pavadinimas dar nepa
rinktas ir kurio premjera bus pa
garsėjusiame Malverno festivalyje 
ateinančiais metais. Jo savimeilė dar 
tebeskatina rašinėti politinius, ūki
nius ir socialinius straipsnius. Kriti
kai žino, kad Shaw yra nesunaikini
mas. Net ir jo kaimo gyventojai kalba: 
„Jisai savo galvoje nešiojasi dar dau
gybę knygų ir scenos veikalų ir dėl 
to, įsidėmėkite, jis pergyvens mus 
visus?

Lietuvių Bibliografinis Archyvas 
Šveicarijoje, įkurtas Berne pereitų 
metų rudenį, sėkmingai plečia savo 
veiklą. Nors nestinga sunkumų, bet 
vis dėlto jau surinkta keli šimtai lei
dinių (knygų, brošiūrų, periodikos ir 
1.1.).

Lietuviams pradėjus išvažiuoti iš 
britų zonos Anglijon ir ryšium su tuo 
likviduojantis kai kurioms stovy
kloms, Bibliografinis Archyvas krei
piasi į tautiečius, prašydamas per
leisti jam tiek įvairių leidinių kom
plektus, tiek pavienius egzempliorius. 
Kiekvienas leidinys bus dėkingai pri
imtas ir įtrauktas į Archyvo kata
logą.

Archyvas vieną savo rinkinių eg
zempliorių skiria atgimusios Lietuvos 
bibliografinei įstaigai. Antra vertus, 
šiandien visi matome, kaip svarbu 
turėti užsienyje bent vieną biblio
grafinį centrą. Deja, praeityje tokio 
centro nebuvo sukurta. Paremkime 
bent pastangas sudaryti dabar tokį 
knygos centrą! Neabejojame, kad 
atsikūrusios Lietuvos švietimo vado
vybė pritars minčiai, jog užsienyje 
reikalinga turėti bent vieną lituanis
tikos biblioteką.

Lietuvių Bibliografinio Archyvo 
Šveicarijoje vedėjas yra Dr. A. Ge
rutis. Archyvo adresas: Bern, Karl- 
Spitteler-Str. 22. Archyvą globoja Dr. 
J. Šaulys. Vasario 16 d. Akto daly
vis, pats turįs vertingą lituanistikos 
biblioteką.

Negalint leidinių siuntinėti tiesio
giai Šveicarijon, prašoma juos adre
suoti Archyvo įgaliotiniams Vakarų 
Vokietijoje. Archyvas kiekvienoje 
zonoje turi po įgaliotinį. Jų adresai: 
1) A. Braziulis, (14b) Ravens
burg, Ant.-Bruekner-Str. 3. 2) Li
thuanian Bibliography service, (13b) 
Memmingen - Fliegerhorst," Baltl- 
sches Lager. 3) K. Kemežys, (20a) 
K lein - Būl ten, Kr. Peine, M- 
tauisches Lager. Archyvas, be to, 
turi savo įgaliotinį Austrijoje, būtent, 
p. C. Grincevičių (Glasenbach-Salz- 
burg, DP Camp 12), kuris taip pat 
kaip ir įgaliotiniai Vokietijoje dide
liu pasišventimu dirba bibliografini 
darbą.

Archives Bibliographiųues 
Lithuaniennes

Berne. Knrl-Suitteler-Str. M
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Geriau dabar, negu niekada
Rašo Dipl. inž. K. Krulikas,

LTB Sv. Valdybos Speciallnių rn-lų ir profesinio pasirengimo Inspektorius Mainfranken, Grofi-Hesseno ir 
Regensburgo Apygardoms

gramomis. Paruošti amatininkus rei
kia nebūtinai savarankiškam darbui, 
kadangi svetimuose kraštuose nebus 
galima lengvai savas įmones įkurti

1) Dabar pats laikas.
Daugely mūsų Bendruomenės 

Stovyklų ir daugis esame sėkmingai 
baigę 1946/47 mokslo metais įvairių 
specialybių ir įvairios apimties bei 
mokslinio lygio kursus ir studijas. 
Prasideda vasaros atostogų poilsio 
laikas. Poilsio laikas turėtų būti 
kaip galima trumpesnis. ■

Jau dabar pats laikas rimta, pa
galvoti apie ateinančio mokslo se
zono suaugusių švietimą, t. y., mo
kymą ir mokymąsi įvairių naudingų 
amatų. Juk visiems suprantama, 

■Jcad šiuo metu neturint kurio nors 
praktiško amato-specialybės, sunku 
tikėtis gauti kurį nors lengvesnį, iš
skyrus paprastą-pagalbinį, darbą. O 
pramokus (reikiamo amato jau ir 
lengvesnį darbą savo specialybėje 
bus lengviau gauti, tada liks dau
giau laiko poilsiui ir kultūriniam 
darbui.

Kol kas žinome tik Belgijos, 
Anglijos, Prancūzijos, Olandijos ir 
Kanados valstybių sutikimą ribo
tam tremtinių skaičiui įkurdinti ir 

x siūlomų darbų rūšis.
Tos pasiūlos ribojasi darbais daž

niausiai anglių, metalo ir tekstilės 
įmonėse, miškuose, žemes ūkyje, li
goninėse. Reikia tikėtis, J. Amerikos 
Valstybėms imigracijos reikalą tei
giamai išsprendus, rasis įvairesnių 
darbo galimybių. Tad jau pats pas
kutinis laikas uoliai ir net prisi- 
verstinai kibti mokytis ir tapti bent 
pradedančiais įvairių amatų dar
buotojais. Lietuvoje amatų moky
masis, o taip pat ir tos rūšies dar
bas buvo nepakankamai propaguo
jamas bei remiamas, dažnai nemė
giamas, nebuvo madoje ir labai daž
nai įvairių neparuoštų savamokslių 
ir be minimalinio inteligentinio pa
siruošimo „amatininkų“ blogai ates
tuojamas ir profanuojamas.

Kaip kiekvienas paprastas doras 
darbas, tuo labiau gero amatininko 
darbas lygiai garbingas, naudingas 
ir reikalingas sau ir savai bendruo
menei.

2) Ar dar suspėsime?
Iš viso mokytis ko nors, o ypač 

naudingo specialybės darbo išmokti 
niekad nevėlu ir niekad neperdaug. 
Net ir mūąų kvalifikuotiems, o ypa
tingai savamoksliams amatininkams, 
naudinga ir net būtinai reikalinga 
vis tobulintis. Gyvenimui vis pa- 
žangėjant, darbo metodams tobulė
jant, — tuos metodus, darbo organi
zacija ir tobulesnius įrankius bei 
darbo"“ mašinas reikia pažinti ir iš
mokti vartoti.

Dar daugeliui tremtinių gyvenan
čių Amerikiečių zonoje, mano ma
nymų, gali tekti palaukti vieneris,

dvejis ar net ketveris metus laikinio 
įkurdinimo Vakarų Europos ar užjū
rio valstybėse.

3) Ko mokytis?
Kiek sunkios mūsų gyvenimo ap

linkybės leidžia, yra įmanoma nuga
lėti kliūtis ir patartina bent reika
lingiausių žinių įsigyti šiose srityse.

Vyrams: statybininkų, mūri- 
ninkų-tinkuotojų dažytojų, daily- 
džių, stalių, metalininkų’ (šaltkalvių, 
kalvių, šveisuotojų), mechanikų au- 
to-mechanikų, šoferių, elektro-mon- 
terių radijo mechanikų, tekstilinin
kų, matininkų, miškininkų, sodi- 
ninkų-daržininkų, ■ laikrodininkų, 
siuvėjų, batsiuvių ir kitų specialybių.

Moterims: tekstilės, siuvimo- 
kirpimo, gailestingųjų seserų-sama- 
ritiečių, žaislų gamybos, kulinarijos, 
mašinraščio-stenografijos ir panašių 
specialybių.

Visiem: savos ir svetimų kal
bų, įkurdinimui numatomų kraštų 
politinės santvarkos, geografijos, 
istorijos mokymasis.
, Kas turėtų visais galimais būdais 
prisidėti prie šio mokymo? Savaime 
aišku, visų -sričių inžinieriai, mati
ninkai, gydytojai, menininkai, agro
nomai, 1 žemės ūkio specialistai, įvai-

rių sričių kvalifikuoti amatininkai, 
kalbų žinovai. /

Padėti ir remti moraliai bei ma
terialiai: LTB Švietimo Valdyba, 
LTB Apygardų Komitetai, LTB Apy
linkių Komitetai, Sargybų ir Darbo 
Kuopose dalinių vadai, švietimo va
dovai ir švietimo įstaigos bei studi
jos. Praktikos darbus atlikti ir juos 
vykdyti turėtų padėti visos tarnybi
nės bei privačios dirbtuvės, leisda
mos naudotis darbo mašinomis, įran
kiais bei patalpomis ir vykdydamos 
praktikos darbų instruktavimą.

Kur trūksta tinkamų instruktorių 
praktikos darbams vesti ar sveti
moms kalboms mokyti — kviestini 
kitų tautybių, o taip pat ir vokiečių 
specialistai.

4) Kaip mokytis?
Pirmoj eilėj kiekvienas bendruo

menės narys turėtų jau pats susi
prasti ir savo noru uoliai mokytis. 
Jei nėra noro ir nuotaikos, reikia 
prisiverkti ir ką pradėjus ištęsėti iki 
galo. Yra siūlančių net privalomą 
amatų mokymąsi įvesti. Mokslas 
turėtų būti išeinamas ne trumpa
laikiuose kursuose, bet bent per 
vienerių mokslo metų sezoną, t. y., 
7-8 mėn. laikotarpy su rimtai pa
ruoštomis ir pilnai išeinamomis pro-

ir sunku bus konkurenciją išlaikyti. 
Geriau ruošti reikiamus amatininkus 
įmonių darbui. Kur tik yra įmano
mos sąlygos, įsteigti švietimo įstai
gas kaįp pvz.: technikos, amatų mo
kyklas, suaugusių švietimo Institu
tus ar pan., apimant ir privalomai 
sujungiant po viena administracine- 
mokymo vadovybe visus įvairių spe
cialybių veikiančius kursus. Vado
vybė tokioms mokslo įstaigom gali 
būti renkama stovyklos bendruome
nių, kvalifikuotų specialistų ar kursų 
lektorių susirinkimuose arba paren
kama ir skiriama Apylinkių komi
tetų. Mokslo įstaigų darbas 
turi būti vykdomas priimto 
virtinto statuto rėmuose.

5) Baigiamosios pastabos.
Brangų laiką daugelis 

praleidę nesugrąžinsime. Tad nors 
dabar ir ne aš pirmas kviečiu visus 
tautiečius prasmingai ir naudingai 
išnaudoti dar likusį laisvesnį laiką. 
Kiekvienas mokslas, visi kursai, 
kiekviena papildomai išmokta .ir 
įgyta specialybė yra ir bus naudinga 
ne tik laikinai svetimose šalyse į 
darbą įsijungus, bet ir grįžus į savo 
išsiilgtą, bet sunaikintą Tėvynę Lie
tuvą. Amato išmokę palengvinsi
me sau darbo sąlygas, sutaupysime 
laiką pagerinsime gyvenimą sau ir 
savo šeimai. Dar ir dabar nevėlu, 
tad geriau dabar negu niekad.

Žvilgsnis į dabartinę
(Pradžia 1 pusi.)

būtinai 
ir pat-

tuščiai

Mirė Tėvynės Redakt. Pranas Bajoras

Žodis apie buvusiuosius
(Atkelta iš 4 pusi., 

niam (Straflinge). Pagaliau, galero
je, esą, taikytini kiti metodai, nei ka
riuomenėje ...

Tokiu būdu, toli tektų nueiti, na
grinėjant vokiečių’ pažiūras J „straf- 
lingus“. Užtenka tik prisiminti jau 
jų nusistatymą tremtinių atžvilgiu. 
Pagaliau, ne mūsų uždavinys brau
tis vokiečių perauklėjimo procesan.

Bet sunku, kartais, nutylėti ne
pastačius klausimo: o kaip su mūsų 
pačių buvusių t. v. „kacetininkų“ 
padėtim visuomenėje? Ar tuo metu, 
kai pagarbiai dedami vainikai* nu
kankintųjų ankapiams puošti, gyvi 
likusieji nelieka kai kurių tautiečių 
akyse nieko nereiškiančiais „buvu
siais kaliniais“? Juk ir vokiečių lo
gika paprasta ir aiški: nusižengei 
esamai tvarkai — ir cypėn! Tiesą 
pasakius, ką šiandien gali reikšti „bu
vusieji“, kada samaritietiškos dūšios 
užimtos esamų kalinių šalpos dar
bu... Kad kiek, būčiau nusižengęs 
„buvusiųjų“ kuklumui, neatsargiai 
pereidamas į materija kvepiančią 
sritį. Tai jau reikalas tų stambių ir 
įtakingų buv. politinių kalinių orga
nizacijų, kurios beatsikurinčiose 
valstybėse ex oficio dalyvauja ne tik 
savo narių žmoniškos egzistencijos 
atstatyme, bet kai kur turi balso ir 
valstybiniuose reikaluose. Mes gi 
šiandien dalinamės tik bendru „de
portuotųjų bei tremtinių“ titulu, o 
ne tomis realijomis, kurių gali su
teikti tauta nepriklausomo gyvenimo 
Sąlygose.

Bet reiktų taip pat nepamiršti, 
kad istorija kuriama ne tik laiko, 
bet ir žmonių bei 1u darbų. Kovu

Prano Bajoro mirtis_buvo nelauk
ta ir netikėta. Birželio 30 dienos rytą 
velionis buvo nuvežtas į Kew Gar
dens ligoninę, kur ir mirė liepos 2 d. 
6 valandą ryto.

Kūnas buvo pašarvotas Juozo 
■ Garšvos naujoje koplyčioje, Brookly- 

ne. Prie velionio grabo buvo daug 
gėlių vainikų, kurie į kapinyną buvo 
vežami net trims vežimais.

Laidotuvės įvyko be bažnytinių 
apeigų liepos 5 d. Pinelawn Veterans 
Cemetary, Farmingdale, L. I. Daly
vavo per šimtą palydovų. Prie ve
lionio karsto koplyčioje trumpai kal
bėjo Vienybės redaktorius J. Tyslia- 
va, o kapinyne kalbą pasakė SLA 
prezidentas Wm. F. Laukaitis, kuris 
anglų kalba paaiškino velionio Prano 
biografiją ir jo nuveiktus darbus lie
tuvių literatūroje ir organizaciniame 
Amerikos lietuvių gyvenime. Kalbos 
metu keturi kareiviai laikė išskleistą 
Amerikos vėliavą prie velionio gra
bo. Kalbą baigus, kareiviai vėliavą 
suvyniojo ir tuomet trys kareiviai 
tris kartus salutavo šautuvų šūviais, 
trimitininkas patrimitavo ir tuo lai
dotuvių apeigos baigėsi.

Veteranų kapinynas gražioje ly
gioje vietoje, kur vos akimis užma
tomam plote matosi eilės baltų mar
muro stulpelių, ant kurių užrašyti 
tenai palaidotų veteranų vardai-pa- 
vardės, kada ir kurioje kariuomenės 
divizijoje tarnavo ir kada mirė. Į 
stulpelių užrašus pažvelgus daugiau
sia matosi Pirmojo Pasaulinio Karo 
veteranai, bet nemažai yra ir buvu
sio Antrojo Pasaulinio Karo vete
ranų.

Pasklidus liūdnai žiniai apie re
daktoriaus Bajoro mirtį, į redakciją 
pasipylė užuojautos telegramos, ku
rių tarpe gauta pareiškimai ir nuo 
šių pareigūnų:

Nuo Laisvosios Lietuvos Įgalioto 
ministerio Washing tone: „Pranui Ba
jorui netikėtai mirus gilios užuojau
tos reiškiu poniai Baiorienej ir Tė
vynės skaitytojams. P. Žadeikis“.

Nuo Lietuvos konsulo Chicagoje: 
„Tėvynės redaktoriui, ilgamečiu! Su
sivienijimo nariui bei kukliam visuo
menės veikėjui Pranui Bajorui mi
rus, reiškiu gilią užuojautą tamstoms

ir visiems bendradarbiams bei bičiu
liams. Petras Daužvardis“.

Nuo laikraščio SAULE: „Liūdime 
išgirdę apie jūsų redaktoriaus Prano 
Bajoro mirtį. Priimkite mūsų giliau
sios užuojautos pareiškimą. Saulė 
Publishing Co.“

Buvęs Lietuvos prezidentas rašo: 
„Sužinojęs, jog yra nelauktai miręs 
Tėvynės redaktorius Pranas Bajoras, 
kuris ilgus metus atsidėjęs dirbo sa
vo tėvynės labui, prašau priimti ir

paskelbti mano ir mano šeimos di
džios užuojautos pareiškimą. Vienu 
kartu prašome perduot mūsų gedulą 
velionio šeimai. Dr. K. Grinius“.

Dirvos redaktorius K. S. Karpius 
su užuojautos telegrama užsakė ir 
gėlių vainiką. Naujienų redaktorius 
dr. P. Grigaitis ne tik atsiuntė užuo
jautos telegramą, bet ir pats atvyko 
į laidotuves iš Chicagos. Su juo at
vyko ir Sandaros redaktorius M. Vai- 
dyla. „Tėvynė“

JAV protestas Sovietams

dėl Lietuvos laisvės istorijoje rezis
tencijos momentas negali likti ta
bula rasa. Ir neliks. Tat nėra-ir ne
gali būti nei buvusių nei esamų rezis
tentų, bet yra nenutraukiama gran
dis, vienu ar kitu būdu kovojančių 
dėl bendrųjų tautos siekimų. Už tai 
ir sunku kvalifikuoti reiškinius, są
moningai ar nesąmoningai siekian
čius kartais rūšiuoti „buvusius“ ir 
„esamus“. Vienas formalumui reika
lingas rezistentų organizacijai žodis 
neprivalėtų visuomenės akyse nu
stumti jų praeities šešėlin. Paga'iau, 
t. v. „nacių aukos“ nėra ir vien tik 
užuojautos verti paliegėliai. Kas tai 
supras, tas bus supratęs ir įvertinęs 
tiek mirusiųjų, tiek gyvų likusiųjų 
rezistentų vaidmenį tiek netolimoje 
praeityje, tiek šio meto sa’ygosė.

J „.Dryža*

o Italijos vyriausybė savo pinigus 
— lirą — vėl nuvertino. Iki šiol ofi
cialiai buvo mokama 225 liros už do- 
derį, o dabar bus mokama 350 lirų. 
(UP).
• Ir Prancūzijoje karščiai nepa
prasti. Paryžiuje buvę 40,4° C net 
10 dienų. Tokių karščių nėra ir Af
rikoje. Pavyzdžiui, Dakare buvo 82’ 
F ir Kaire 86’ F, kai Paryžiuje 96’ 
(36° C). Tik 1923 m. rugpjūčio 8 d. 
buvo užregistruota 111’ F (44’ C).

Orleano strltyje, kaip HYHT pra
neša, saulės atokaitoje temperatūra 
pasiekusi 60’ C. Dėl tokio karščio 
esą buvę gaisrų miške ir net šieno 
kupetos užsidegusios. Paryžiaus vaiz
das pasikeitęs — vyrai ėmę valkšioti 
be švarkų, langai butuose per naktį 
atdari. Lengviau išsprendusios karš
čio problemą tik moterys.
• Kinijos atstovas TSaugumo tary
boje užprotestavo dėl Išorinės Mon
golijos priėmimo | JTautas, nes ji 
su ginklu užpuolusi Kinijos provin
ciją Sinkiangą. Rusų atstovas Alek
sei Krasilnikov pareiškė, kad tai 
esanti ne-amonė, nes Kinijos kariuos 
menė užpuolusi Mongolijos teritoriją 
(AP).
• „Plain Talk" žurnalo redakcija 
parengė didžiulį žemėlapį, kuriame 
sužymėtos Sovietų S-gos koncentra
cijos stovyklos. Si žemėlapį ji išstatė 
vienos tuščios New Yorko krautuvės 
lange. Paaiškinamam tekste rašoma, 
kad sovietų vergų stovyklose yra 
apie. 14 mil. žmonių. — E —
• Viena 25 metų amžiaus austra
lietė, Rita Argali, užmigo š. m. sau
sio 14 dieną, o pabudo tik po 6 mė
nesių Ir trijų dienų. Priežastis ne
nustatyta, bet manoma, kad tai nuo 
smegenų operacijos, kuri buvo dary
ta jai 9 metų esant. (DM). *
• Mikolajczyko partijos paskutinieji 
padaliniai Žemoje Silezijoje savano
riškai užsidarė, praneša UP iš Pragos.

JAV valstybės departamentas 
paskelbė, kad esąs įteiktas protestas 
Rusijai dėl nesilaikymo susitarimo, 
liečiančio 1.000.000 doL vertės naftos 
įrengimus Rumunijoje. Amerika pa
sitraukusi iš bendros naftos komisi
jos, kai paaiškėję, jog nesą jokios 
vilties betąsti bedradarbiavimą su 
Sovietais.

Bendras Amerikos-Sovietų naftos 
komisijos susitarimas buvo padary
tas pagal Potsdamo nutarimą, tačiau 
rusai įrengimus — 7000 t mašinas, 
priklausiusias Rumunijos-Amerikos 
bedrovei, buvo išgabenę jau 1944 m., 
t. y., savo okupacijos pradžioje. 
(NYHT).
• Iškilmingas skautų suvažiavimas 
prie Maisson, Prancūzijoje, atidaro
mas rugpiučio 9 d.

Britai yra pasiuntę 6000 skautų, 
kurių 5.000 iš britų salų. Susidarys 
tikras skautų miestas, kuris užims 
per 2.000 akrų plotą. Ištiesta 20 my
lių vamzdžių, kuriais kasdien bus 
pateikiama 666.000 galonų vandens 
— virtuvėms, praustuvams ir kt. Pa
ruošti 5 kino teatrai, kurių kiekvie
name galės sutilpti 500 žiūrovų; ten 
bus teatras, cirkas, restoranai, kelei
vių biurai, krautuvės ir kt; (Reuter).
• Sovietų Sąjunga vis delsia su sa
telitinių kraštų taikos sutarčių rati
fikavimu, nors kiti trys Sąjunginin
kai jas ratifikavo ir padėjo depo
zitai!.
• Lordų rūmai priėmė elektrinių 
jėgainių gamybinių ir paskirstymo 
bendrovių nacionalizavimo įstatymą, 
kuris įsigalios nuo 1948 m. sausio 
1 d. Papildytas įstatymas dar grą
žintas Žemiesiems rūmams, kurie 
turi priimti pataisas. (AP).
• Nuo rugpiūčio 15 d. Indija tampa 
D. Britanijos dominija ir todėl britai 
iš Indijos nori išvykti. Pirmasis 
transportas — 630 iš 4000 išvyks i 
Australiją.
• 4500 žydų, kurie nuo Palestinos 
pakraščio buvo britų laivais atga
benti į Prancūzijos uostą, likimas 
dar neišspręstas. Kelias dienas lai
vui išstovėjus uoste, iš laivo teišlipo 
t'k 70 žydu., visi įriti atsisako. Mano
ma, k?.d Jie būsią atgabenti į Ham
burgą. (Reuter).
O Senora Per n paprr."ė Argenti
nos embasa rių ?ar-ž’ *'e perduoti 
Prancūzijos prci-'zn’i CflCf’O f.ri
kę, kurie būtų į:-'” r.*>' Yė"’’-' tas, kad naujoji patikrinimo komis!-, 
siems Bic-'n g'venlo.unu, sprogus'ja jiems individualiai grąžinąs DP 
NgryezĮjoa labui. Istatusą ir išduos pasus. (E.)

būtų įgyvendinama taikos sutartis, o 
' ypač § 3. Jei mokytojas reikalauja 

sutarčių netęsėti, ar mokinys gali tat 
daryti?

SUTARTYS SU SOVIETAIS!
Kai 1947 m. vasario 20 d. pasirašė 

sutartį Sovietai ir rumunai, probol- 
ševikinė Rumunijos spauda pradėjo 
plūsti britus ir prancūzus, kad šie 
praeityje juos „išnaudojo“.. Tat verčia 
mus palyginti jau porą metų veiku- ' 
sias sutartis, sudarytas 1945. V.'8 su 
„kapitalistinėmis“, mums žinomomis 
valstybėmis.

Pagal tą sutartį sukurta sovietų- 
rumunų bendrovė Sovron, formaliai 
kapitalu abiem pusėms dalyvaujant 
po 5O’/o. Tos bendrovės pirmutinis 
uždavinys yra perimti svetimą kapi
talą: britų, prancūzų, belgų, bet ne
vengiant ir rumuniškojo, bendravu
sio su „kapitalistais“. Šiemetinė su
tartis praeities grobiui virškinti pa
miršta „didžiausio palankumo pra
dą“. Formaliniu požiūriu sovietai tei
kia kreditą 10 mil, dol., tačiau įvai
riais būdais taip „išsunkia“ rumunus, 
kad šie priverčiami užtraukti paskolą 
JAV ir Šveicarijoje. Rumunai per 
pastariuosius .dvejis metus išvežė 
prekių už 1 mrd. dol. be jokio atly
ginimo iš sovietų pusės. Tuo metu 
Groza kalba apie „Maskvos pasiau
kojimą“ rumunų labui. Bet šis sim
patiškas balsas neįtikino pasaulio ir 
sovietai jį atstatė.

„Sovrompetrol“ perėmė eksploa
tuoti visus naftos šaltinius, įskiriant 
ir anksčiau priklausiusius anglosak
sams. Pastariesiems sukelia nemažą 
pagiežą, tačiau jie neturi priemonių 
priversti klausimą išspręsti savo nau
dai.

Pagaliau, ketvirtasis ministeris 
pirmininkas Radesco, Višinskio įsta
tytas valdžioje, sieja rumunų pasiža
dėjimą sovietams karo padariniams 
atstatyti. Sovietai karo metu vokie- 
šių nąikinti, o rumunų, bent dalimi, 
turi būti atstatyti.

Tose sąlygose įvyksta didžiausio 
masto rumunų ūkio griovimas. Ru
munijos finansų ministeris š. m. kovo 
mėn dižaugėsi biudžeto pusiausvyra. 
Tačiau tuo reikalu gal ima džiaugtis 
tik žodžiais, atskilusiais nuo tikrovės.

ŪKIŠKA SUIRUTE
Kai rumunų ūkiškasis laikraštis 

„Argus" raminasi dėl ūkiškų sunku
mų, visuotinė ūkiška suirutė siaučia 
krašte. Infliacija pasiekė astronomi
nį lygmenį. Kainų ir atlyginimo išly
ginimas baigėsi didžiausia nesekme. 
Butų nuomos per dyejis metus padi
dėjo 43O’/o. Žibalas pabrango 110,0’/», 
gelžkelis 15OO’/o. Batų pora kaštuoja 
oficialiai 2,5 mil. lejų. O juodojoje 
rinkoje? Kovo mėnesį finansų mini
steris kalbėjęs „apie biudžeto pu
siausvyrą“, balandžio mėn. iš „savo“ 
parlamento atsiima biudžeto projek
tą. Infliacijos vežimas toliau rieda 
pakalnėn.

Praėjusią žiemą badas parodė 
dantis: mirė mažiausia 150.000. Tarp
tautinis -Raudonasis kryžius vertina 
bado aukas 1 mil., 0,5 mil. nepagy
domų džiovininkų. Typhus Bukareš
te nušlavė kelias dešimtis tūkstan
čių. O tuo metu tarptautinė pagalba 
„nuvažiavo“ į sovietus.

Ar šiuo metu gali kas panaikinti 
siaučiančią pabaisą Rumunijoje? 
Taip, bet tik jėga. Čia ir glūdi pa
saulio tragizmas, nes be jėgos nega
lima įgyvendinti teisingumo pasau
lyje.

• Maisto trūkumas Europoje galįs 
tęstis dar dvejis metus, jeigu , žemės 
ūkis nebus aprūpintas reikalingomis 
priemonėmis 1948 metais, pareiškė 
JTautų Maisto ir Žemės Ūkio orga
nizacijos direktorius Sir John Boyd 
Orr.
• Berlyne, paleidus Sovietams ci
garečių „Drug“ didelius kiekius, 
amerikiečių cigaretės kaina iš 7 mar
kių už vieną nukrito pusiau, o rusiš
kos parduodamos po 1 markę. Net 
sviestui už svarą moka 200 RM, o 
kavai — 320 RM. (UP).

Naujas screeningas
Iš EUCOM'o pranešė, kad IRO 

pradėjus veikti po liepos 21 d. trem
tiniai dar kartą bus tikrinami jų „bo- 
na fide“ nustatyti. Po to bus išduoti 
pasai, ir tik su jais bus galima emi
gruoti pagal IRO schemą. Patikri
nimo procedūra EUCOM’o svarstoma.

Jau išcreeninguotiesiem IRO cen
tre esą daug simpatijų. Galimas daik-

IŠLYDĖJO DEVENIENĘ
Tuo pačiu laiku, kai New Yorko 

lietuviai lydėjo Tėvynės redaktorių 
Praną Bajorą į kapus, New Yorko 
uoste būrelis lietuvių išlydėjo Eleną 
Devenienę į Europą. Ji išplaukė į 
Švediją laivu Gripsholm. Eleną 
Devenienę išlydėti atvyko jos šeima 
iš Waterbury, Trečiokai iš Hamden, 
Conn., prof. Pajaujis su šeima, Kly- 
bai, Buivydas, dr. Dagys, dr. Grigai
tis ir Vaidyla iš Chicagos ir teiti.
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Jeigu Jūsų žmona vergijoje ... SPORTO ŽINIOS
Šio straipsnio autorius yra 

kapitonas Harold Smith, M. C. ir, 
be. to, Pabėgėliams ginti komi
teto, kuriam pirmininkauja lor
das Beveridge, atstovas. Jis ne
seniai lankėsi Austrijos ir Jugos
lavijos pasienyje. Str. atidengia
mi tokie dalykai, kurie turėtų 
būti plačiai žinomi, nes jie nu
rodo, kaip kas supranta huma
nizmą.

Kiekvienas anglas rūpinasi, kad 
būtų jo maisto davinys padidintas, 
kad tabakas atpigtų, kad mokesčiai

Didžiųjų santykiavimo 
galimumai

(Pradžia 3 pusi.)
duoti Amerikai už jos prekes šian
dien, kada jos pačios nieko neturi. 
Pirmiau reikia Europą ir .Aziją pa
statyti „ant kojų“, tik tada jos galės 
pirkti Amerikos prekes. Bet jei tas 
„ant kojų statymas“ ilgai užsitęs, ar 
Amerika pati nepargrius? Jei už eks
portą ilgainiui nieko negaus, negalės 
eksportuoti, nebegalės ir gaminti. O 
kas tada Europoje ir Amerikoje? Ar 
tokia situacija neduos kai kam per
galės visai be jokių karo veiksmų? 
Šitas klausimas yra labai rimtas. Jis 
kai kam teikia gražių vilčių, o daug 
ką varo į nusiminimą ir verčia ieš
koti kitos išeities, kuri tikrai nu
trauktų delsimą, nutrauktų „bado ir 
skurdo“ konjunktūrą Europoje ir ne- 
oetiestų kelio į „pergalę be karo". 
Todėl šito klausimo sprendimas gali 
sartais duoti ir staigmenų, nepaisant 
visokių bendradarbiavimų. Jeigu 
pamėginti įsivaizduoti,

ateities karą,_
tai čia taip pat nėra „aiškumo“. Tai 
pasidaro tik labai subjektyvaus (pa
gal vidujinį norą) spėliojimo sritis. 
Atrodo, kad ateities karas galėtų būti 
nepanašus į buvusius karus ne tik 
dėl būsiančių jo ginklų, bet ir dėl 

, paties karo rezultatų. Dabar sunku 
įsivaizduoti, kad galėtų susidaryti 
dviejų priešų (ir jų satelitų) visai 
aiškūs ir vieningi frontai. Gali abie
jų priešų satelitai (dažniausia sateli
tai ne savo noru, o dėl įvairios poli
tinės, ekonominės ar militarinės prie
vartos) pradėti siekti savo atskirų 
tikslų ir stengtis išnaudoti progas. 
Priešų užfrončiai gali būti daugiau 
negu kitais laikais dezorganizuoti 
penktosios kolonos. Taigi, gali gau
tis karas be nugalėtojų ir rezultatas
— griuvėsiai, lavonai ir chaosas. Iš 
jo kelsis ir išaugs tie, kurie viduti
niškai bus geriau pasiruošę atgimti 
ir gyventi. Atsiminkime: didi griūva
— maži keliasi.

sumažėtų Ir gyvenimo standartas 
pakiltų.

Jis labai yra susirūpinęs, jei pa
liečiama jo laisvės. Jis dažnai pa
kyla su protestais. Faktas yra tas, 
kad jam leista protestuoti. Tai yra 
jo teisė.

Britanijoje mes esame susirūpinę, 
ir visai teisingai, apsaugoti maksi
mumą laisvės, suderintos su gerai 
tvarkoma bendruomene.

Ar galite Jūs įsivaizduoti, kad Jū
sų žmona būtų paimta iš Jūsų namų 
ir patalpinta į darbo stovyklą pieti
nėje Valijoje; būtų duodama jai 
pusė litro sriubos ir 170 gra
mų duonos dienai, ten turėtų ji dirb
ti 14 vai. per dieną anglių kasyklo
se... ir tai būtų ne dėl didelio nusi
kaltimo, bet dėl kritiškų pažiūrų 

! išreiškimo prieš vyriausybę?
Ar tai galima įsivaizduoti, kad 

Jūsų namai, turtas, drabužiai ir pi
nigai būtų valstybės konfiskuoti? 
Jūsų maisto kortelės atimtos ir Jūs 
pabėgtumėt į svetimą ir nesvetingą 
kraštą, kurio net kalbos nemokate?

Tokie dalykai vyksta šiandien ki
tuose kraštuose, net tada, kada jūs 
skaitysite šį spraipsnį.

1941 m. balandžio mėn. naciai bu
vo užpuolę Jugoslavijos suverenumą 
ir visą kraštą laikę žiaurioje prie
spaudoje, kol 1944 m. lapkričio mėn. 
jį rusai išvadavo.

Jos išvadavimą sekė Tito totali
tarinio režimo įsteigimas, kuriam va
dovauja Maskvos įtaka...

Dėl esamo teroro per 90.000 auki; 
yra atbėgusių į Britų zoną Austri
joje ir Italijoje. Didžioji dalis šių 
bėglių atbėgo per paskutinius kelis 
mėnesius.

Aš esu kalbėjęs su daugeliu tų 
nelaimingųjų žmonių. Jų atbėgimo 
sąlygos dažnai labai šiurpios. Maži 
vaikai ir sentelėję žmonės esą net be 
drabužių, kurie reikalingi padoriai 
apsirengti. Jie nusilpę dėl ligų ir 
menko maitinimosi Jugoslavijoje, 
priverstinio darbo stovyklose. Jų 
tarpe nėra nė 3°/o 18—35 metų am
žiaus žmonių. Jauni ir stiprūs yra 
per paskutinius pustrečių metų iš
gabenti į rytus, į Rusiją.

Pasikalbėjimas su tomis aukomis
„Aš vadinuosi Irma Ivanica, sako 

vienas. Man 48 metai... Aš buvau 
darbo stovykloje 3 metus iki 1947 m. 
gegužės mėn. Mes gaudavome pusę 
litro sriubos - ir kukurūzų duonos. 
Mūsų stovyklose dabar miršta tik 10 
žmonių kasdien, bet toje stovykloje, 
kur buvo mano motina, per 4 mėne
sius mirė 18.000 žmonių... mano mo
tina taip pat ten mirė.“

„Aš vadinuose Radomir Bagdano- 
vič ir turiu 42 metus“, sako kitas.

„Mano vyras buvo aviacijos kapito
nas. Jis niekad nesidomėjo politi-
ka... Mano svainis ir mano brolis 
buvo partizanų nušauti, nes jie ne
norėjo prisidėti prie komunistų“.

Autorius nurodo, kad tokių pasa
kojimų girdėjęs daug.

Prieš keletą metų, prieš šį karą, 
panašūs pasakojimai buvo girdimi 
iš nacių Vokietijos. Daugumas tai 
laikė propaganda. Tiktai kai Sąjun
gininkų daliniai išvadavo Buchen- 
waldą, Dachau, Auschwitz ir Belzen, 
buvo atidenga žiauri tiesa.

Viena laisvė
Dabar vėl brutalumas yra užsie

nyje. Aprašytos sąlygos parodo, kaip 
žodis demokratija gali būti interpre
tuojama kai kuriuose kraštuose, ku
rie patys pasižadėjo respektuoti pa
grindines teises, garbę ir humaniš
kojo asmens vertę“.

Šie žmonės, norėdami išlikti, krei
piasi paskutinėje desperacijoje į Va
karų demokratijas. Jie tiki, kad tik
tai Vakarų pasauly galima rasti lais
vę nuo tironijos ir priespaudos, ku
rią jie pažino.

Tokiai tironijai nugelėti jie kartą 
liejo kraują. „Jeigu mes esame be
jėgiai tokiai priespaudai sulaikyti, 
tai mes turime bent suteikti paramą 
šioms aukoms, kurios pateko į mūsų 
saugomą laisvę“, baigiamas įsidėmė
tinasis straipsnis,

(News of the World)

Lietuvių kolonijai dveji metai
Kemptenas. — Kempteno lietuvių 

kolonija dvejų metų stovyklinio gy
venimo sukakčiai paminėti surengė 
parodą, kurios atidarymas įvyko lie
pos 26 d. Parodą atidarė PCIRO di- 
rekt. mjr. Wattleworth. Tą pačią die
ną parodą aplankė Kaufbeurene 
esančio amerikiečių kariūomenės da
linio vadas pik. Gower, Kempteno 
komendantas mjr. Howlett, buv. 
Kempteno UNRRA-os direkt. kpt. le 
Grand, ir daugelis kitų svečių iš ap
linkinių lietuvių kolonijų. Sekančią 
dieną parodą aplankė ir nemaža vo
kiečių. Parodoje yra šie skyriai: 
rankdarbių bei tautodailės, tvarko
mas Petraitienės'ir Cėsnienėš, meno
— tvark. Janulevičiaus, amatininkų
— Šeškaus, spaudos — Skladaičio, 
statistikos — inž. Tamašausko, fila
telijos — Cėsnos, foto — inž. Daugė
los. ^Panašias parodas surengė ir lat
vių bei estų kolonijos.

— Gen. Lucius D. Clay, vyr. ame
rikiečių kariuomenės vadas Vokieti
joje, kaip buvo spaudoj skelbta, lie
pos 26 d. Kempteno’ lietuvių neap
lankė. Kempteniečiai tikisi, tą pat

Sporto įvykiai Lietuvoj
Paskutiniu laiku mums yra pavy

kę gauti šiek tiek žinių apie sporto 
įvykius Lietuvoje. Visos žinios yra 
imtos iš birželio mėn. „Tiesos“ nu
merių.

Boksas. Vilniuje įvyko baigminiai 
susitikimai dėl 1947 m. Lietuvos bok
so meisterio vardo. Naujaisiais mei
steriais tapo: jauniu gr.: musės sv. 
Maziliauskas (Kaunas), gaidžio sv. 
Urnikis (Šiauliai), plunksnos sv. Ka- 
zakauskas (Kaunas), lengvo sv. Ra
kauskas (Šiauliai), pusvidutinio sv. 
Zizas (Telšiai), vidutinio sv. Antana
vičius (Telšiai), pussunkaus sv. Men- 
delis (Šiauliai); vyrų gr.: musės sv. 
Matikevičius (Vilnius), plunksnos sv. 
Ziminskas (Kaunas), lengvo sv. Sęra- 
pinavičius (Šiauliai), pusvidutinio sv. 
Vaitkus (Šiauliai), vidutinio sv. Va
liukas (Šiauliai), pussunkaus sv. Ba- 
linskas (Vilnius), sunkaus sv. Sočikas 
(Kaunas). Pažymima, kad sveikinti
ną iniciatyvą parodė Šiaulių „Elnio“ 
odos kombinato sportininkai, suorga
nizavę bokso sekciją, kuriai vadovau
ja treneris Peleckis. Lietuvos pirme
nybėse šiauliečiai laimėjo šešias pir
mąsias vietas. Atkreiptinas dėmesys 
į naują bokso tvirtovę Telšius (du 
meisteriai jaunių gr.).

Futbolas. Birželio 6 d. Vilniuje 
įvyko TSRS futbolo centrinės zonos 
pirmenybių rungtynės tarp vietos 
Dinamo ir Maskvos Burevestnik vie
nuolikių. Pirmose minutėse vyravo 
svečiai ir pasiekė 1-0. Vilniečiai ne
nusiminė, ir Kučinskas netrukus iš
lygina. Po to vilniečiai dar daugiau 

virtino ir PCIRO direkt. mjr. Wattle
worth parodos atidarymo žodyje, kad 
gen. Lucius D. Clay tikrai savo pa
žadą ištesėsiąs ir netolimoje ateity 
kempteniečius aplankysiąs.

— .Prof. kun. St. Yla liepos 21 d. 
skaitė kempteniečiams paskaitą „Iš 
meilės psichologijos“.

— Liepos 22 d. sudarytas Kemp- 
tene esančių DP tarptautinis komite
tas. Iš lietuvių į tą komitetą įeina: 
Pr. Šopaga ir J. Kaškelis. Minėto ko
miteto pirm, išrinktas lietuvis — dr. 
J. Kaškelis.

— Liepos 30 d. Kempteno skautai 
baigia stovyklavimą ir savo įruoštą 
stovyklą netoli Pfronteno perleidžia 
Augsburgo skautams.

— Gen. Lucius D. Clay, vyr. ame
rikiečių kariuomenės vadas Vokieti
joje, liepos 19 d. Augsburge savo pa
dėkos žodyje už jam įteiktą dovaną 
išsireiškė, kad' Amerikiečių Armija 
išvaduosianti ir mūsų kraštą — Lie
tuvą iš priespaudos.
. — Rugpiūčio 4 d. gimnazija vėl 
pradeda darbą, t. y., antrąjį šių moks
lo metų ketvirtį. L. Rytas 

spaudžia ir antrame kėliny įkerta 
tris įvarčius. Autoriai: Saunoris (iš 
30 m), Jakimavičius ir Petraitis. Puo
limui gerai vadovavo Saunoris. Puo
likai daug šaudė, ko labai stigo 
ankstesnėse rungtynėse. Praeitų me
tų respublikos meisteris Kauno Di
namo šiemet žaidžia susilpnintos su
dėties, pralaimėjo prieš Lokomotyvą 
ir sužaidė lygiomis su Klaipėdos Žal
giriu. Gerai pasirodė Kauno Loko
motyvas. Geležinkelininkai jau yra 
laimėję trejas rungtynes ir lentelėje 
pirmauja.

šachmatai. Vilniuje vyksta Lie
tuvos šachmatų pirmenybės. Be vie
tinių žaidikų, jose dalyvauja Lenin
grado meisteris Tolušas, buv. Mas
kvos meisteris Brenšteinas ir kiti 
svečiai. Antram rate Cukajevas nu
galėjo Vistaneckį, maskvietis Zago- 
rianskis lengvai įveikė vilnietį Višo- 
mirskį, meisteris Saiginas — Virbickį 
ir kauniškis Abramavičius — Far- 
berį-Partijos Tolušas-Disleris ir Vil- 
činskas-Mikėnas atidėtos. Ck.

HANAU SPORTO ŽINIOS
Š. m. liepos mėn. 23 d. Frankfurto 

apygardos YMCA suruoštose krepši
nio pirmenybėse, laimėtojų rate, Per
kūnas susitiko su estų YMCA. Po 
atkaklios kovos Perkūnas pelnytai 
laimėjo 56:43 (24:21). Po šių rungty
nių Perkūnas susitiks su latvių YM
CA, dėl Frankfurto apygardos nuga
lėtojo vardo.

Taškus pelnė Perkūnui — Paran
sevičius (15), Bagdonas (15), Kepalas 
(12), Kalvaitis (6), Supronas (5), Pil
velis (2), Dragunevičius (1). Dr.

Liepos 27 d. L klasės krepšinio 
pirmenybių rungtynės Hanau Perkū
nas — Kempteno GSK baigėsi 43:42 
(21:16) Perkūno laimėjimu. Rungty
nės buvo jaudinančios, nes iki baig
minio švilpuko tempas neatslūgo ir 
visą laiką rezultatas buvo apylygis.

Perkūnui taškus pelnė: Gasiūnas 
(14), Bagdonas (9), Paransevičius (8), 
Kalvaitis (6), Supronas' (4), Kepalas
(2) , Dragunevičius (0); GSK — An-, 
driulis III (14), Sventickas (12), An
driulis II (7), Krutulis (6), Šlepetys
(3) , Makauskas (0).

Moterų tinklinio rungtynės Per
kūnas — esčių YMCA, baigėsi esčių 
pergale 2:0. Dr.

1947 m. „L“ klasės I-jo rato f,
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE '
Pagal turimus 1947. VIII. 1. Vyr,- 

Krepšinio Komitete davinius, I-jo 
rato krepšinio pirmenybėse koman
dos „L“ kl. varžybose rikiuojasi:

Rungt. 7Cask. Krepš.
Scheinf. Kovas 4 8 277:126
Hanau Perkūnas 3 4 126:135
Wūrz. Vytis 3 4 80:104
Kassel. Lituanica 2 2 86:111
Tubing. Vytis 3 2 85:76
Kempt. GSK 4 2 84:137
Gotting.YMCA 3 0 92:141 

E.

Mes ieškome savųjų

ąp

iš

P.C.LR.O. PAIEŠKOJIMŲ 
(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
X __ XXXV

BAJALIENE Danytė, 32 metų, iš 
Guestrow;

BAUKYTE Marija, 39 metų;
BAUKYTE - NESEVlClENE Ona, 

metų;
BENORAITIENE Ona, 60 metų, 

Prussia;
BENTNER Emil, 43 metų, iš Schwar- 

zenbek;
BERELOWITZ Chaim, 32 metų;
BERGGRUEN Arthur, 40 metų;
INTENBERG Anna, iš Riga;
INTENBERG Eduard, 65 metų, iš 

Litzmannstadt;
INTENBERG Gustav, 60 metų, 

Litzmannstadt;
IDIKAS Romualdas, 27 metų;
IVANAUSKAS Antanas, 20 metų, iš 

Brandenburg;
TAMAŠAUSKAS Algirdas, iš Pane

vėžys,
TAMAUSKAS Vacys, 46 metų, iš 

Telšiai;
TANCHEL David, 48 metų, iš Muen

chen;
TANKEL Zelda, iš Žagarė;
Dr. TELDSTEIN, iš Kaunas;
WALAT Georg, 18 metų:
WIENOZYNSKA Nijola, 27 metų, iš 

Vilnius;
WYMERIS Edith, 32 metų, iš Star

gard.

iš

savo sūnaus Stasio, kilusio iš Vilka
viškio apskr., kuris 1944 m. Rytprū
siuose buvo paimtas apkasų kasti.

2774. Tubinas Augustas (Ameri
ka, 6837, S. Cambell ev. Chicago, 29. 
Ill.) — savo sesers vaikų Kazio ir 
Stasio Rinių, kilusių iš Kretingos 
apskr. Jie buvo atvežti į Vokietiją 
darbams.

2775. Mrs. Andrulis — Vilkaitė 
Julija — (3340 So Lowe Ave, Chica
go, Ill. USA.), kilusi iš Užvenčio 
valsč.,' Šiaulių apskr., — liminaičio 
Jankausko iš Užvenčio, Jankauskie
nės — Monkaitės Magdelenos sūnaus.

2776. Narutavičienė Janina — 
(Haslach i. K. [Baden] IRO, French 
Zone, [Deutschland] Mtthlenstr. 34) 
— Marijos ir Stasio Ladavičių, jų 
dukters ir žento Montvylų, A. Šva- 
bieskienės su dviem vaikais.

2777. Kymantas Mečys ([13b] Lan- 
dau/Isąr, Hauptstrasse 328) — Igna
tavičiaus Antano. Šeima jam siun
čia žinių. .

VAŽIUOJANČIŲ Į PARAGVAJŲ 
DĖMESIUI

Lietuvos Raud. Kryž. Amerikos 
Zonos Generalinio Įgaliotinio Įstaiga 
Muenchene praneša Jonui Liutkui- 
Liutkivičiui, Juozui Morkūnui, Kostui 
Stropui, Anicetui Demeniui, Petrui

Eidukui, Izidoriui Jasmentui, Pranui 
Andrijauskui ir Broniui Ambrasui, 
jog jų užsienio pasams gauta Pa
ragvajaus Konsulato vizos įvažiuoti 
į minėtą šalį. Prašoma šiuos asmenis 
neatidėliojant atvykti į minėtą įstai
gą (Muenchen, Rauchstr. 20). atsiimti 
savo užsienio pasų su vizomis.

Skelbimas
Tarptautinis Tarpininkavimo, Ko

respondencijos ir Skelbimų biuras 
daro dokumentų, aktų nuorašus ir 
vertimus.

Tarpininkauja • karinės Valdžios, 
užsienio ir vokiečių savivaldos įstai
gose paieškant, sprendžiant, apdrau
džiant privačius reikalus ir prekyboje 
siūlant, paieškant arba mainant.

Be to, atlieka giminių ir darbo 
paieškojimą.

Atsakymui prašoma siųsti ’ 1 RM 
pinigais ar pašto ženklais.

Adresas: Internationales Vermitt- 
lungsbūro (24 b) Neumunster in 
Holstein, Farberstrasse 39/11.

LITUANISTAMS ŽINOTINA!
Jau įrišta (rotatorium spausd.) 

Prof. Dr. A. Salio „Lietuvių kalbos 
tarmės“ su tarmių žemėlapiu. * Ka
dangi išleista mažas kiekis, tai už
sisako lietuvių kalbos mokytojai ir 
lituanistai. Vieno egz. kaina 26 RM 
(su įpakavimo ir siuntos išlaidomis). 
Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo ad-

resu: P. T u n k ū n a s, (1 b)) Tubin
gen, Karlstr. 11. Neapmokėti užsaky
mai nepriimami.
GAILESTINGŲJŲ SESERŲ KURSŲ 

ROSENHEIME REIKALU
• Pranešame gerb. kursų kandida

tėms, padavusioms iki 47. VIII. 1. 
prašymus, jog: _

1) ne dėl mūsų kaltės kursai ne
galės būti numatytu laiku pradėti 
(kol siaučia užkrečiamosios ligos, nie
kas negalįs būti perkeliamas iš vie
nos stovyklos į kitą),

2) ne amerikiečių okup. zonų kan
didatės vargu ar galės būti čia už
registruotos maistui ir patalpai,

3) apie kursų pradžia (įveikus vi
sas kliūtis) bus kiekvienai padavusiai 
prašymą pranešta raštu. Ten bus 
duoti ir visi reikalingi nurodymai.

LRK Rosenheimo Sk. Valdyba

Padėka
Mūsų brangiausiai žmonai, many

tei, uošvei ir močiutei
A. a. Kotrynai Tamutytei — 

Chrolauskienei — GAUSIENEI 
mirus, visiems mums padėjusiems ir 
pagerbusiems jos atminimą, ypač 
Dillingeno LTB Komiteto Pirminin
kui p. Valiukoniui, Dr. Jankauskui, 
p. p. Rūkštelei, Pupininkui, Starkai 
ir vyrų chorui, skaučių „Laumių“ 
tunto Vadijai ir skautėms bei skau
tams reiškiame nuoširdžią padėką.

šeima

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padėką dr. 

dr. Kalniš bei Vahtrik, gaUest. sesu
tėms Sodeikaitei, Petravičiūtei ir Sa
kaitei už parodytą gerą širdį, ban
dant gelbėti nuo mirties mūsų my
limą dukrelę Virginiją, kuni
gams Račaičiui bei Burkui, palydė- 
jusiems ją į kapus, ypač kun. Račai
čiui už tartus paguodos žodžius; Apyl. 
Komitetui, pirmininkui p. Valiuko
niui, p. Pupininkui ir p. Kaibutui, 
organizuojant laidotuves, skautarps, 
seserų kursų seniūnei p. Glaveckąi- 
tei ir visoms prie laidotuvių prisidė
jusioms sės. kursų klausytojoms, vi
siems vaikučiams, pagerbusiems savo 
mažesnę draugę Virginiją, dalyvavi
mu laidotuvėse su gėlių puokštėmis; 
visiems pažįstamiems bei giminėms 
už vainikus ir gėles, už taip gausų 
dalyvavimą laidotuvėse ir prie jų pri
sidėjimą, o taip pat pareiškusieriis 
užuojautą žodžiu ar raštu mums, 
skaudžios nelaimės prislėgtiems.

Stefanija ir Stepas Sviderskai

Nuliūdusi

Coli. Marytei JANUSKAITEI, buv. 
ilgalaikei Z. L. St. Atstovybės Muen- 
chene narei, ir Viktorui KRIAUClU- 
NUI, sukūrusiems Amerikoje lietu
višką šeimos židinį, daug šeimyninio 
jaukumo ir laimės linki
Lietuvių Studentų Zoninė Atstovybė 

Muenchene

2771. Kas žinotų apie likimą Plu
ko Antano, 1945 m. sausio mėn. 21 d. 
buvusio Heiligebeil ligoninėje, pra
šomi pranešti B. Čepaičiui ([16] Ha
nau a. M., Lamboystr. 84, DP-Camp 
554, BI. 7c—22).

2772. Adonomis Jonas (kilęs iš 
Aukštaitijos) prašomas atsiliepti Ali. 
Spurgiui (13b) Memmingen, Flieger- 
horst, DP-Camp, Block 5/38 — yra 
žinių apie Jūsų seserį.

2773. Derenčius Jonas (Gunzen- 
hauscn».5ay„ Litauische* Laget* —

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant Iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiaiįis pagal susitarimą, o Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platinėjai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/> nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias", Bayerische Hypothe- 
ken- and Wechsel-Bank, Filiale Dillingen-Donau (13b), Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

™ MUSU, KELIASi®
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Penikas 
Redaktorius Al. Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Division. 

Editor and publisher: Domas PENIKAS. 
Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. 16.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau, 
Population to be served: 10.000.
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LIETUVIU SAVAITRASTIS

BALF surinko gatvėse 15.000 dol.
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Gromyko veto ir Graikija

BALF naudai pradėta gatvių 
Rinkliava įvairiuose JAV miestuose, 
kaip praneša Amerikos lietuvių lalk- 
taščiai, pradeda duoti nemažas su
mas. štai, pranešama, kad įvyku
sioje BALF naudai rinkliavoje Chi- 
cagoje ir Ciceroje surinkta liepos 1 d. 
15.000 dolerių. Tą dieną buvo nori
ma suorganizuoti kiek galint didesnį 
rinkėjų skaičių, kad rinkliava galėtų 
Vykti visose gatvėse. Deja, tiek rin
kėjų nesuorganizavo, bet ir taip re
zultatais rinkėjai esą patenkinti.

Ta pačia proga tenka priminti, 
kad' BALF aukų vajus pradeda kiek 
atsileisti ir jau keliama tam tikrų 
abejojimų, ar pasiseks nustatytą pu
sės milijono dolerių sumą surinkti. 
Tai vienam, tai kitam laikraštyje pa
sirodo straipsnių, kurie primena 
Amerikos lietuviams, kad reikia būti 
solidaresniems ir visiems prisidėti 
prie lietuvių tremtinių gelbėjimo.

Dr. A. KUČAS Į SCANTONO 
UNIVERSITETĄ

„Draugas“ praneša, kad istorikas 
Dr. A. Kučas, neseniai nuvykęs į 
JAV, nuo šių metų rudens yra pa
kviestas į Scantono universitetą. Mi
nėtajam universitete jis dėstys Va
karų Europos istoriją. Tai jau kelin
tas mūsų profesorius, kuris gauna 
darbo Amerikos aukštosiose mokyklo
se. Reikia manyti, kad Amerikos uni
versitetai, susipažinę su mūsų pro
fesorių darbais, ateity plačiau jiems 
atvers savo auditorijų duris.
„VYTIES“ DRAUGIJOS SEIMAS 

ĮVYKS RUGSĖJO MENESĮ
Amerikos lietuvių jaunimo dalis 

yra susiorganizavusi į „Vyties" drau
giją, kuri savo ideologija'yra labai 
artima Lietuvoje žinomiems pava
sarininkams. „Vyties“ laikraštis, kurį 
paskutiniu metu pradėjo redaguoti 
prof. K. Pakštas, praneša, kad vy- 
tininkų seimas įvyks šių metų rug
sėjo mėnesį 12-14 dienomis, Phila- 
delphijoje.

V. KRĖVĖS „GILŠE ANGLŲ 
KALBA

V. Krėvė-Mickevičius, gyvenęs 
tremtyje Austrijoje ir paskutiniu me
tu nukeliavęs į JAV dėstyti univer
sitete rusų literatūrą, daugiausia 
laisvo laiko sunaudoja savo paskuti
niesiems kūriniams tvarkyti. „Drau
gas“ praneša, kad artimiausiu laiku 
JAV išeisianti anglų kalba V. Krė
vės parašytoji „Gilšė“.

LIETUVIS PASKIRTAS 
Į ATSAKINGĄ VIETĄ

Amerikos lietuviai ilgą laiką buvo 
tik anglių kasėjai ir sunkiųjų fizinių 
darbų darbininkai. Bet pastaruoju 
laiku jie vis aktyviau pradėjo 
veržtis net į visuomeninį ir politinį 
Amerikos gyvenimą. O tai galima 
padaryti tik jau gerai gavus mokslo, 
įsigyvenus ir įsijautus. Neabejotina, 
kad nemažai lietuvių, mums nežino
mų ir nutautėjusių, yra atsakingose 
Amerikos valdžios tarnybose. O jie 

Prancūzijos raudonieji tarnauja Maskvai

šiandien galėtų nemažai bedrajam 
Lietuvos reikalui pasitarnauti.

Štai „Dirva“ praneša, kad Wate- 
bury Jonas T. Misiūnas Gubernato
riaus McConaughy buvo paskirtas 
State Sales taksų komisijonierium ir 
inspektorium. Jis esąs susipratęs lie
tuvis, aktyviai dalyvauja lietuviškose 
organizacijose ir lietuviškuose pa
rengimuose.’

SURADO VAISTĄ NUO VAIKŲ 
PARALYŽIAUS

. Amerikoje ypatingas dėmesys 
kreipiamas į kovų su vaikų paraly
žium. Ypač tuo reikalu duosnus pa
rama buvo miręs prezidentas Roose- 
veltas, panašios ligos auka.

„Amerikos Lietuvis“ Nr. 26 rašo, 
kad Johns Hopkins universitetas iš 
Baltimorės praneša, jog ten moksli
ninkai surado skiepus prieš vaikų 
paralyžiaus ligą. Kol kas tie vaistai 
buvo bandomi su beždžionėmis ir 
davė labai gerus rezultatus.

KIEK JAV YRA SSSR PILIEČIŲ
JAV pradėjus aktyviai domėtis 

komunistine veikla ir šalinti komu
nistus iš atsakingų vietų, Amerikoje

Įvairios žinios
• Italijos kariuomenė pradėjusi 
vieno mėnesio manevrus su taikos 
sutartimi leistais ginklais. Italijai 
teleista turėti 140.000 kariuomenė. 
(AP).
• Septyni estai DP nuplaukė be lei
dimo į Londoną ir buvo nubausti 
vieną dieną kalėjimo. Už tai magi
stratas pareiškęs, kad jis jaučiąs gė
dą dėl civilizacijos. Šie žmonės, kurie 
niekuo nėra įžeidę, buvo priešo ver
gais ir dėl Europos sienų keitimo jie 
neteko namų, neturi nei praeities ir 
nei ateities. Vėliau estai buvo prista
tyti Estijos konsulatan. (DM).
• Italijos susisiekimo priemonės bu
vo labai sugadintos, pvz.: 4.400 mylių 
geležinkelių, 45 myl. akmens tiltų, 
25 myl. geležinių tiltų, 40 myl. tune
lių, 10.000 įvairiausių namų, 24.000 
mylių aukštos įtampos elektr. laidų, 
2.300 garo garvežių, 1000 elektr. gar
vežių, 9.900 bagažo ir pašto vagonų. 
100.000 prekinių vagonų. Iki šiol pa
taisyta nuo 20 iki 50 %.
• Bresto uoste, sprogus Norvegijos 
laivui su amonijo nitratu, buvo už
mušta 20 žmones ir sužeista našiau
siai 500, iš kurių 100 sunkiai. (NHHT)
• Britų vyriausybė įteikė notą so
vietams, nes jie pradėjo gabenti tur
tą iš Vengrijos. Esą tas turtas pri
klausęs Italijai ir Vokietijai. Notoje 
sakoma, kad kol visi sąjungininkai 
nenustatys, kam tas turtas priklauso, 
tol negalima jo Išgabenti. (NTB).
• Kanados firmos nori gauti DP. 
AP iš Ottavos praneša, kad Kanados 
pramoninkai yra įteikę 24 prašymus 
DP iš Europos. Miškų pramonei net 

pradėta interesuotis ir ten esanačiais 
SSSR piliečiais. Pasirodo, pagal laik
raščių pranešimus, kad JAV yra 3.000 
SSSR piliečių. Tuo tarpu JAV pilie
čių Sovietų Sąjungoje yra tik Ž50. 
Bet tas skaičius dar nieko nesakytų, 
jei ir JAV piliečiai Sovietų Sąjungoje 
galėtų be jokios policinės kontrolės 
keliauti kur nori ir stebėti visą So
vietų Sąjungos gyvenimą, kaip tai 
daro Sovietų Sąjungos piliečiai, gy
veną JAV. Laikraščiai tuos skirtu
mus ypatingai pabrėžia ir tuo pa
čiu pasako, kad reikalą reikia sutvar
kyti.

PITTSBURGIIO MIESTUI 
MILIONIERIUS PASKYRĖ 32 MIL.

DOLERIŲ
Iš Pittsburgho pranešama, kad 

milionierius Mellon to miesto visuo
meniniams kultūriniams įrengimams 
paskyrė 32 milijonus dolerių, kurie 
turi pūti sunaudoti 15 metų bėgyje. 
Tokia didelė suma, be jokio abejoji
mo, kultūrinius klausimus galės la
bai aukštai pakelti. Būtų gerai, kad 
koks amerikos milionierius atsimintų 
ir tremtinių reikalus. O tai tikrai 
galėtų padaryti.

B. Beržas

15 firmų yra paprašyta 3000 darbi
ninkų. (NYHT).
• Sovietai jau 11 kartų panaudojo 
veto JTautose. (AP).
• Daily Mail spec, koresp. praneša, 
kad esą pavogta apie 100 tonų ra
daro įrengimų, kurie priklausė Są
jungininkams kaip „Unrros turtas“ 
ir patalpinti Jugoslavijėje. Itališkos 
pakraipos laikraštis rašo,' jog, kaip 
gandai kursuoją, Jugoslavija rengia 
penkias vietas raketoms paleisti.
• Bulgarija su Jugoslavija sudarė 
karinį ir ekonominį paktą bei svarbų 
nutarimą dėl užsienių politikos vedi
mo. Numatomas muitų unijos suda
rymas. (BBC).
• Daily M. praneša, kad Prancūzija 
penkerių metų būvyje pagaminsianti 
30 V-2 raketų, nes būsimame kare 
raketos vaidinsiančios svarbų vaid
menį. Koks bebūtų atominis karas, 
esą aišku, kad naujame kare būsią

UNRRA-os dovanos
The Manchester Guardian Weekly 

pateikia duomenis, kiek UNRRA nuo 
savo gyvavimo pradžios yra sutei
kusi gėrbybių paskiriems kraštams. 
Laikraštis pažymi, kad Italija ga
vusi drabužių ir maisto 4 kartus dau
giau, negu kiti kraštai paėmus at
skirai, ir kad 86’/o gėrybių nuėjo į 
6 rytų kraštus. Kiek kuris kraštas 
gavo, rodo šie skaičiai:

1. Italija . . • 9.928.700 tonų
2. Graikija . . 2.667.500 „
3. Jugoslavija . 2.424.700 „
4. Kinija . . . 1.987.700 „
5. Lenkija . . . 1.954.400 „
6. Čekoslovakija 1.551.800 „
7. Austrija . . 1.009.300 „
8. Ukraina . . 439.600 „

Gromyko veto Saugumo Taryboje 
nebuvo nelauktas, bet vis dėlto kei
stas. Kada svarstė-Balkanų komisi
jos patiektą planą, tai kiekvieną 
klausimą atskirai balsuojant Sovietų 
atstovas susilaikė nuo balsavimo. Bet 
kai buvo prieita prie galutino plano 
priėmimo, tai p. Gromyko, nebalsa
vęs 10 kartų atskirus klausimus 
svarstant, pakėlė savo galingąją ran
ką ir užvetavo. Šiuo žygiu Sovietų
atstovas visą darbą pavertė nuliu 
JAValstybių atstovas Herschel John
son pareiškė, jog tokia Sovietų ak
cija sudariusi tokią padėtį, kuriai ap
tarti reikalinga esą pasitarti su savo 
vyriausybėmis.

Šitokia padėtis Graikijos vyriau
sybę įstūmė gana sunkion būklėn. 
Graikija formaliai kaltina Albaniją, 
Bulgariją ir Jugoslaviją varant ne
paskelbtą karą prieš Graikiją ir to
dėl ji pavartotų jėgą agrisijai už
baigti.

P. Tsaldaris laiške iš Washing- 
tono skundžiasi, jog Rusija skatinan- 

naudojami visi modernieji ginklai. 
Raketinės bombos būsiančios labai 
svarbios kontra puolimui, bombar
duojant užpuoliką. (DM).
• Turkijos ambasadorius Prancūzi
jai, vykdamas j Ankarą, pareiškė, 
kad Viduržemio kraštų federacija 
būtų geriausia priemonė prieš stip
rią Dunojaus koaliciją, kuriai vado
vauja galingoji Rusija.
• JAV atstovas Graikijoje pareiškė, 
kad kai Graikijoj būsianti paramos 
programa atsiekta, amerikiečiai tap
sią administratoriai tai programai 
įvykdyti.
• Dvi amerikiečių firmos sudarė 
sutartis pastatyti 2 aerodromus ir 
modernizuoti esamus Ankaroje, Istan
bul! ir Adonoje. Jų pastatymas ir 
pataisymas atseisiąs 43 mil. Turkijos
dolerių. (Reuter).
• Šveicarija sutiko būti Tarptau
tinio teismo nariu, nors ir nėra JTau
tų šeimoje. (AP).
• Profesorius M. L. Oliphant, Bir- 
minghamo universiteto atominių 
bombų ekspertas, Birminghamo kon
ferencijoje pareiškė: „Nė viena tau
ta, kuri įsitrauks į karą ateityje, ne
galės išvengti pasėkų, nors ji būtų 
gerai ginkluota ir pasiruošusi.

Trumpu laiku išsklaidyti chemikalai 
ant laukų sutrukdys angalų ir gyvu
lių augimą ir paveiks normalų žmo
gaus gyvenimą. Mes turime radijo 
aktyvinių nuodų, kurie būtų barsto
mi ant miestų ir kurie galės užmušti, 
sužeisti ir invalidais padaryti“. (Dai
ly Mail).
• Būsimos Britų karalienės, dabar 
princesės Elisabeth ir princo Įeit. 
Philip Montbatteno vestuvės įvyks 
š. m. lapričio 20 d. (HTB).

9. Albanija . .
10. Baltgudija . .
11. Filipinai . .
12. Dodekąnes 

salos . . . .
13. Vengrija . .
14. Korėja . . .
15. Abisinija . .
16. Suomija . .
17. San Marino .

183.600 tonų
148.200 „
44.900 „

34.300 „
19.990 „
11.100 „
9.800 „
8.500 „

200 „
JAValstybės sumokėjo už duotas 

gėrybes 73% nuo bendros sumos — 
3.728.000.000 dol., D. Britanija-16 % ir 
Kanada 3 ’/o Tat šie trys kraštai su
mokėjo 92% bendros sumos.

Nors jie gavo net 86 %visų gėry
bių, tačiau rytų kraštai vistlek puo
la Ameriką ir Vakarų demokratijas.

ti tris komunistinius Balkanų kraš
tus agresyviniams darbams. Tačiau 
tiesioginio skundo prieš Rusiją dar 
nebuvo pateikta Saugumo Tarybai, 
rašo NYHT.

Šis veto JTautų Saugumo Tary
bą pastatė į keblią situaciją. New 
York Herald Tribune vedamajame 
be kito rašo:

■ „Dar kartą Kremlius pademon
stravo, kad jis negali bedrabar-
biauti su Vakarais“. Toliau" rašo: Jis 
ne tik negali sutikti su Vakarų pa
siūlymais, bet jis net negali rasti 
pagrindo, kuriuo būtų siekiama su
sitarimo". JAValstybės, pastebi laik
raštis, darysiančios viską, kas yra 
galima Balkanų klausimu. Bet esą 
aišku, kad nebegali būti tarptau
tinės akcijos. Kokia bebūtų panau
dota veiklos forma, Balkanų likimą 
apspręs ne bendros studijos ir susi
tarimai, bet politinių, ekonominių ir 
moralinių jėgų pusiausvyra, kurią 
išvystys JAValstybės ir Rusija, bai
gia straispnį NYHT. am.

• Vengrų laisvės partija nutarė lik
viduotis. Vienas jos lyderių vakar 
parlamente pranešė, kad dabartinė 
vengrų vyriausybė nepajėgia apginti 
parlamento narių, dėl to partija su
stabdo savo veikimą ir nedalyvaus 
rinkimuose. Po to pareiškimo visa 
frakcija iš parlamento išėjo. -E-
• Oficialiai Varšuvoje pranešta, 
kad lenkų kariuomenės ir policijos 
daliniai šiomis dienomis vykdę va
lymo akciją Pietryčių Lenkijoj, kur 
veikiančios banditų gaujos. Banditai 
esą ukrainiečių tautybės. -E-
® Italijos parlamentas pradėjo svar
styti taikos sutarties ratifikavimo 
klausimą. Užs. reik. min. Grafas 
Sforza ypač stengiąsis, kad sutaria 
būtų ratifikuota iki rugpiūčio 10 
nes tuomet JTO jau galėtų svarstyti 
Italijos priėmimo klausimą. Vakar 
Sov. S-ga telegrama pranešė Italijos 
užs. reik, ministerijai, kad Sov. S-ga 
ratifikuosianti Italijos taikos sutartį. 
-E-
• Praėjusią savaitę į Graikijos 
uostus atvyko britų karo laivyno da
linys kartu su dviems lėktuvnešiais. 
Vienas kreiseris ir 2 naikintuvai nu
mato plaukti per Juodąją jurą į Se
vastopolį. (AP)
• Berlyne antikinių dalykų preky
ba smarkiai pagyvėjusi, kai Sovietai 
pradėję įsteigti specialias bendrovės 
senienoms supirkinėti. Amerikiečiai 
pirkdavę tik kaip privatūs asmenys, 
o sovietai organizuotu būdu. Ben
drovių esą pristeigta ir visoje, rusų 
zonoje. (AP)
9 Švedijai trūksta 100.000 darbinin
kų, kad galėtų pateikti Sovietams tai, 
ką jie yra pasižadėję prekybos su
tartimi. Amerikiečiai siūlo sudėtų 
vokiečių ir tokį pat kiekį tremtinių. 
(DP)
• Tarptautinis teismas Haagoje pra
dės svarstyti ginčą tarp D. Britanijos 
ir Albanijos dėl nuskandintų britų 
laivų ir 44 nužudytų jūrininkų. Al
banija paskyrė gynėjus praėjus lai
kui. Įdomu, kaip pasielgs teismas, 
nes jis gali tokio pavėluoto paskyri
mo nepripažinti. (Reuter)
• Iš Žemųjų Rūmų Londone, kaip 
praneša Rūmų virtuvės pirmininkas, 
nuo 1945 m. liepos 1 d. iki 1946 m. 
gruodžio 31 d. dingę 2.259 sidarbri- 
niai peiliai, šakutės, šaukštai ir kt. 
sidarbrinial dalykai (HTB).
• Ispanija tapo monarchija, bet ka
raliaus nėra. Karaliaus vietoje mo
narchijos galva bus generolas Fran
co, kuris galės pasirinkti ir įpėdinį. 
(AP).

PAREIŠKĖ GEN. DE GAULLE

New York Herald Tribune kore
spondentas Seymour Freidin apraši
nėja de Gaulle kalbą, pasakytą Ren
ner, Bretanės sostinėje.

De Gaulle smarkiai puolęs Sovie
tų Sąjungos politiką, nes ji siekianti 
primesti „totalitarinę diktatūrą“ Eu
ropai. Sovietų politinė veikla kartu 
su Europos komunistų partijomis, 
pasak de Gaulle, sukūrusi aliarmuo
jančią pasaulio situaciją. Prancūzi
jos komunistų partija gi siekianti sa
vo „kraštą sujungti su totalitarinio 
režimo tarnyba.

Gen. de Gaulle, primindamas So
vietų „spaudimą“ rytinėje Europoje, 
įspėjo, jog Rusija dabar valdanti 
400.000.000 žmonių bloką ir kad So
vietų sienos esančios tik per 500 kilo
metrų nuo Prancūzijos.

Toliau jis labai puolė komuijistų 
partiją, pažymėdamas, kad komu
nistų interesas yra ne skatinti krašto 
atstatymą, bet išimtinai tarnauti 
Maskvai. „Čia, kur mes esame, mūsų 
•ėmėją, tarp mūsų, yra žmonių, kurta

klauso svetimų įstaigų, diriguojamų 
didelės slavų jėgos. Jų tikslas yra 
siekti mūsų krašte diktatūros, kaip 
jų kolegos sėkmingai vykdo kitur, 
remiami tos pačios jėgos“, kalbėjo de 
Gaulle.

Prancūzijos komunistų partija 
siekianti respubliką padaryti neveik
lią, kad ji taptų milžiniškos hege
monijos lėle. Jis nurodė, kad komu
nistai Prancūzijoje esą dalimi didžiu
lio orientalinio bloko, kuris remia 
tiktai sovietų Sąjungos interesus, 
intencijas ir poziciją“.

Gen. de Gaulle kvietė jungtis prie 
jo organizacijos, kad išgelbėtų Pran
cūziją. Balandžio mėn pradėtasis są
jūdis dabar turįs per 1,5 miL narių.

Jo kalbos klausytis prisirinko per 
90.000 žmonių. Kai kurie cfcmvo at
vykę 200 mylių. Buvo privažiavę per 
3.000 automobilių.

Kitą kartą jis kalbėsiąs per savi- 
valdybinius rinkimus, spalių mėn. Jo 
kalba numatoma kaip praneša Reu
ter, ir eosttaėia.

Vokiečiams okupavus Lietuvą 
1941 m. ir išvaikius mūsų pačių su
darytą vyriausybę, atsirado vokiečių 
civilinė valdžia — Zivilverwaltung. 
Kaip toji valdžia mūsų kraštą valdė 
per 4 okupacijos metus, mes gerai 
atsimename. Tačiau ne visiems lie
tuviams buvo aišku, kodėl vokiečiai 
mums atėmė nepriklausomybę ir ko
dėl neketino jos grąžinti. Dabar, ka
da Hitlerio vyr. būstinės slaptų pasi
tarimų vienas kitas dokumentas išei
na į viešumą, mes galime sužinoti, 
kas mūsų laukė, jei Hitleris būtų 
laimėjęs karą. Vienas toks dokumen
tas yra paskelbtas š. m. „Stuttgarter 
Rundschau" 6 sąsiuv. Tai Martyno 
Bormano aprašymas pasitarimo, įvy
kusio 1941 m. balandžio 16 d. Hitlerio 
vyr. būstinėje (Fūhrerhauptųuartier, 
16. April 1941 Bo-Fu. Geheime Reichs- 
sachc/Aktenvermerk). Aktas ilgas. 
Tarp kitko ten svarstoma Baltijos

Lietuva - nacinės Vokietijos dalis?
valstybių, Ukrainos ir Rusijos liki
mas. Ten sakoma, kad vokiečiams 
nėsą reikalo skelbti savo tikrųjų 
tikslų ir siekimų, nes tai erzintų 
užimtųjų kraštų gyventojus. Bet vo
kiečiams turi būti aišku, kad jie nie
kad iš užimtų .kraštų neatsitrauksią. 
Erdvėje į vakarus nuo Uralo kalnų 
negali būti jokios kitos karinės jėgos 
kaip tik vokiečių. Už tos erdvės sau
gumą bus atsakingi tik vokiečiai. 
Niekam, išskyrus vokietį, neleisti ne
šioti ginklą. Vykdant savo įsakymus, 
nesiskaityti su priemonėmis; jei bū
tų reikalas, sušaudyti,"iškeldinti gy- 
vetojus į kitą kraštą ir t. t.

Tačiau mums įdomiausia to doku
mento ši vieta (seka vertimas):

„Reichsmaršalas laiko teisinga 
nuomone prijungti visas Baltų šalis, 
priskaitant ir Baltstogės girias, prie 
Rytprūsių. Fuehreris užakcentuoja, 
kad visos Baltijos valstybės turėtų 

būti paverstos Reicho sritimi. Taip 
pat Krymas su dideliu užnugariu į 
šiaurę turėtų tapti Reicho sritimi. 
(Užnugaris turėtų būti ko didžiau
sias). Rosenbergas čia kiek prieš
tarauja dėl ten gyvenančių ukrainie
čių (Atrodo, kad jis apie Ukrainą yra 
skirtingos nuomonės; jis norįs seną
ją Ukrainą žymiai praplėsti). Fueh
reris akcentuoja toliau, jog ir Volgos 
vokiečių kolonija turėtų virsti Reicho 
sritimi; taip pat Baku sritis. Pasta
roji turėtų tapti Vokietijos koncesija 
(karine kolonija). Suomiai nori ry
tinės Karelijos, tačiau ji turi būti 
priskirta Vokietijai dėl to, kad ten 
yra daug nikelio. Su visų atsargumu 
turėtų būti rengiamasi prijungti Suo
miją prie Vokietijos kaip sąjunginę 
valstybę. Leningrado srities norėtų 
Suomija. Fuehreris sutiktų ją Suo
mijai atiduoti“.

Šiai ištraukai iš Bormano užrašu 
komentarai nereikalingi. M. Stony*
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