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Kaip iš tikrųjų yra su 
skryningais?

Visų tremtinių nemaloniam nuste
bimui IRO skryningai pradedami 
vykdyti. Nors šiuo klausimu visų 
tremtinių be tautybių skirtumo nu
sistatymas buvo ir paliko neidamas 
<po griežtokai įvykdyto armijos skry
ningo naujas skryningas, kieno tik 
vardu jis bebūtų vykdomas, visiškai 
nereikalingas), bet vis dėlto stovy
klose, kur skryningas pradėtas vyk
dyti, tas vieningasis nusistatymas 
palūžo. Tiesa, kai kuriose vietinėse 
komisijose išsiderėta daug lengvinan
čių aplinkybių, — esą, nereikalinga 
atsakinėti i klastinguosius klausimus, 
neva gauta pažadai, kad niekas, kas 
teisingai turėjo DP statusą, nebus iš 
IRO globos išskirtas, taip pat ir už
pildytos anketos paliksiančios vieto
je, — bet vistiek faktas lieka faktu 
(skryningo reikalu išleistos instruk
cijos tatai aiškiai įrodo), jog galutinį 
sprendimą, kas globos reikalingas ir 
kas ne, darys aukštesnieji IRO or
ganai. Žinant, jog IRO lėšos yra la
bai ribotos, o taip pat, jog dalis pa
silikusių senųjų UNRRA’os pareigū
nų visokiais būdais stengiasi padi
dinti repatrijuotinų skaičių, galima 
iš anksto spręsti, kad daugeliui at
siras pavojus nustoti IRO aprūpini
mo, jei jau ne paties DP statuso. O 
ir leidimas ne į visus anketoje sura
šytus klausimus atsakyti yra gana 
problematiškas, nes vėliau, perėmus 
jas aukštesniems IRO organams, ne
pilnai užpildytos anketos gali kaip 
tik sudaryti rimtą priežastį tiems as
menims iš IRO globos išskirti.

‘KŠd IRO turi Teisę vykdyti re
gistraciją emigraciniams reikalams, 
niekas neginčija. Bet jeigu tik tas 
vienas reikalas ir tebūtų, kaip IRO 
pareigūnai daugelyje viętų tatai aiš
kina net užakcentuodami, tai ku
riems galams ta sieksninė anketa su 
keliomis dešimtimis klausimų, kurie 
visiškai nieko bendro neturi su trem
tinių įkurdinimu įvairiuose kraštuo
se? Tremtiniai nėra jau tokia negal
vojanti masė, kaip, gal būt, daugelis 
neva globėjų dar tebegalvoja, kad 
nesuprastų, kas reikalinga jų emi
gracijai paruošti ir kokie klausimai 
yra reikalingi-užmaskuotam neaiškių 
kitų, gal padiktuotų iš šalies, tikslų 
siekiant. Tremtiniai, kurie dabar yra 
Vakarų Vokietijoje, yra tiek išsilavi
nę, supratingi ir apdairūs, kad jie ir 

' tai pačiai IRO gali daug kur padėti, 
sakysim, sprendžiant taip sunkią 

, pačių išvietintųjų globos bei aprūpi
nimo problemą. Tik daugiau nuo- 
šfrdumo, atvirumo bei pasitikėjimo 
Ir, žiūrėk, tie patys tremtiniai galėtų 
būti įjungti į jų pačių globos bei ap
rūpinimo aparatą, o tai IRO centrui 
atseitų žymiai pigiau, negu laikymas 
perimtų iš UNRRA’os tarnautojų, ku
rių tarpe pasitaiko ir visai nedaran
čių kompromisų su savo sąžine, kai 
gautas iš IRO gėrybes imasi rūšiuo
ti, tvarkyti, dalyti. Reorganizavus 
visą IRO globos administracinį apa
ratą, atpultų ir skryningai, kurie nie
ko daugiau išvietintiesiems nežada, 

1 kaip tik tam tikros dalies išskyrimą 
iš IRO aprūpinimo, kad likusiesiems 
nedarbingiems kiek ilgėliau būtų ga
lima numesti liesas kąsnelis, o gau- 
sus administracinis aparatas kiek ga
lint ilgiau galėtų išsilaikyti prie rie
bių algų. Bet tokia politika nėra 
joks globojimas iš savo tėvynės iš
guitų, niekuo neprasikaltusių žmonių 
— tai daugiau jų sužlugdymas.

Nepabaigiami * skryningai, kurie 
neatitinka aiškinamosios, t. y., emi
gracinės prasmės, yra nei daugiau 
nei mažiau, kaip nereikalingas išvie- 
tintų žmonių nervų tampymas. Iš- 
vietintųjų- vadovaujantieji veiksniai 
turėtų imtis sutartinių žygių aiškintis 
ten, kur reikia, kad vykdomoj for
moj skryningas skubiai būtų pa
keistas j grynai emigracinį skrynin
gą. Ir tai turėtų būti įvykdyta ne 
žodiniais aiškinimais, bet konkrečiais 
darbais, būtent: paruošti naują ir 
priimtiną anketą, dėl kurios paskir
ties nebekiltų pagrįstų abejonių ar 
įtarimų. F. Dovainis

J ėgų bandymas Prancuzi j o j e 
Profesinių sąjungų vadovai reikalauja streikus išplėsti. - Vyriausybė 

imasi atsargos priemonių. - Kaimyniniai kraštai budi.
Ministerls pirmininkas M. Schu- 

manas savo atsišaukimu per radiją 
buvo kreipęsis į streikininkus, kvies
damas grįžti darban. Vyriausybė 
kompensuosianti atlyginimo pakėli
mu sąryšy su pabrangusiu pragyve
nimu. Būsiančios padidintos pensijos 
ir šeimų pašalpos. Nebūsiąs tik iš
mokėtas atlyginimas už streikuotai 
dienas. Vyriausybė, siekdama suma
žinti socialinę krizę, atsisakysianti 
eksportuoti dalį eksportui numatytų 
gėrybių ir jas paleisianti vidaus rin- 
kon, tuo siekiant sukliudyti inflia
ciją.

Kaip INS praneša, streikuojančių 
darbininkų profesinių sąjungų vado
vai atmetė min. pirm-ko pasiūlijimus 
ir kreipėsi į streikuojančiuosius, ra
gindami streikų bangą visame krašte

Pirmieji Londone konferencijos žingsniai
Londono konferencijoje Mlniste- 

rių Taryba kol kas nieko naujo ir 
pozityvaus per pasitarimus nepasie
kė, nebent tai, kad vis labiau išryš
kino Rytų ir Vakarų atstovų nuomo
nių skirtumus. P. Molotovas kol kas, 
be kaltinimų pluošto vakarams už 
„siekimą“ sudaryti „imperialistinę“ 
ar paskutiniu metu „kolonialinę“ Vo
kietiją, nieko naujo nepasakė. Anot 
p. Molotovo, Sovietų Sąjunga siekian
ti sukurti demokratinę Vokietiją, ku
ri, įsigaliojo^ taikos sutarčiai, būtų 
laisva ir nepriklausoma valstybė. P. 
Bevinas į tai atsakė, kad Vakarų de
mokratiniai sąjungininkai juo la
biau nori demokratinės Vokietijos, 
bet ne tokios, kokią piešia p. Molo
tovas. Vakarams esą svarbu išsiaiš
kinti visus tuos neaiškumas, kuriuos 
gaubia p. Molotovo „demokratiniai“ 
pareiškimai.

Molotovas reikalauja pirmiausia 
sudaryti centrinę Vokietijos vyriau
sybę, kuri galėtų pasirašyti taikos 
sutartį, kai Vakarai laikosi nuomo
nės, centrinės Vokietijos vyriausy
bės sudarymas yra susijęs su taikos 
sutartimi: tik nustačius taikos sąly
gas, gali būti demokratiniu būdu ren
kama vyriausybė, kuri pasiimtų tal
kos sutarties vykdymą.

Sovietų Sąjunga taip pat prieši
nasi ir Saaro krašto prijungimui prie’

Palestina vis dėlto bos padalinta
DAUG GINČŲ SUKĖLĘS SPRENDIMAS — JO IVYDYMAS PALIEČIA 

IR TREMTINIŲ PROBLEMĄ

Kaip AP praneša, Jungtinių Tau
tų visumos susirinkimas 33 balsais 
prieš 13 priėmė Palestinos padaliji
mo planą. Balsuojant dešimt valsty
bių balsus susilaikė, Siamas posėdyje 
iš viso nedalyvavo. Plano priėmimas 
pabaigė savaitėmis užsitęsusius triukš
mingus ginčus dėl Palestinos likimo. 
Tų ginčų metu, kaip NZ informavo, 
Palestinoje ir iš viso Artim. Rytuose 
atkakliai ruošėsi abi šalys.

Žydai, kaip žinoma, buvo sumobi
lizavę karinių pratimų atlikti visus 
savo tautiečius vyriškius pirma nuo 
18 iki 35 m.‘amžiaus,’vėliau dar pa
pildė 35-42 m. amžiaus. Tatai vyk
dė jų pogrindinė organi^ącija Haga- 
noh. Arabai irgi neužsileido. Jų pu
sę astovaudamas Egipto įgaliotinis 
pareiškė, kaip jo žodžius perdavė 
Dena/Reuteris, jog Palestinos pada
lijimas .iššauktų reakciją prieš žydus 
ne tik dalijamame krašte, bet ir vi
same arabų pasaulyje: „Jeigu sykį 
prasidės kraujo praliejimas, kalbėjo 
jis, \nebus pasaulyje jėgos, kuri be
galėtų jį sulaikyti“. Arabų Aukšč. 
Komiteto kalbėtojas Jamal Husseini, 
NZ žodžiais, nurodė, jog arabai esą 
pasiryžę iki paskutiniojo savo vyro 
kovoti prieš žydų valstybės įsteigimą 
Palestinoje, ar ta valstybėlė būtų di
delė ar maža. „Tokia valstybė tega-

Išplėsti ir sustiprinti. Pagal pasku
tiniuosius apskaičiavimus, streikai 
apima visą Prancūziją. Šiuo metu 
sunku būtų net pasakyti, kiek as
menų iš viso streikų pasėkoje yra 
padėję darbą. AP nurodymu, komu
nistai tvirtiną, jog streikuoją apie 
4 milijonus, Iš vyriausybės pusės gi 
priskaitoma 2-3 milijonai. Kaip ten 
bebūtų, tačiau, tai yra milžiniškas 
skaičius, darąs kraštui nepaprastus 
nuostolius, kurių sumažinimas yra 
kaip tik pirmaeilis vyriausybės už
davinys. ■

Ne ko kita, kaip Tik susikompli
kavusiai padėčiai atslugdinti, lapkri
čio 29 d. naujasis ministeris pirmi
ninkas paprašė parlamentą suteikti 
vyriausybei nepaprastus, „autoriteta- 
rinius“, kaip jie pažymimi, įgaliojl-

Prancūzljos, nors Vakariečiai prin
cipe sutinka su ūkiniu Saaro įjungi
mu į Prancūzijos ūkį. Prancūzija kol 
kas išeities tašku laiko Saaro kraštą. 
Tik jo likimą apsprendus Prancūzija 
pasisakys dėl C. Vokietijos vyriau
sybės. Molotovas dabar Saaro rei
kalo nenori visai svarstyti. Jis pasi
priešino dėl Bevino pareiškimo, kad 
būtų naudinga sudaryti komisija sie
nų problemai nagrinėti.

Apskritai imant, pasaulinio ko
munizmo centrinė figūra visus klau
simus nagrinėja ar siūlo, išeidama 
tik iš grynai savo imperialistinio bei 
komunistinio spektro.

Palestinos padalijimo nutarimu 
baigtas šiemetinis Jungtinių Tautų 
visumos suvažiavimas, kaip jį api
būdina AP, daugumos atstovų nuo
mone, sukaupė geroką dozę medžia
gos naujiems konfliktams. Svarbiau
sieji 'susirinkimo nutarimai buvo: 
1) įsteigti Balkanų komisiją Graiki
jos sienoms patikrinti; 2) sudaryti 
Korėjos komisiją, kuri įvykdytų de
mokratinius rinkimus amerikiečių ir 
sovietų okupuotose Korėjos dalyse;

Sunkiausios dienos dar priešaky
SVARBIAUSIEJI JT VISUMOS SUSIRINKIMO DARBAI

lėtų būti sukurta tik ant arabų lavo
nų". Sirijos minist. pirmininkas Ja
mil Mardam Bey vienoje spaudos 
konferencijoje Damaske išsireiškė, 
kaip nurodo AP, arabai ginsią Pa
lestiną iki paskutiniojo kraujo lašo: 
JAV ir Sovietų Sąjunga savo širdies 
prakilnumą galinčios įrodyti savo 
kraštų'' duris plačiau praverdamos 
žydams imigrantams, užuot veikusios 
arabų kaštais. 

Ir štai tokioms nuotaikoms aidint 
iš vienos ir kitos stovyklos, Jung
tinių Tautų aukščiausiasis organas 
tarė savo galutinę valią — Pales
tina padalyti. Savaime supran
tama, kad tokio sprendimo Įvykdy
mas nebus nei taip lengvas nei taip 
paprastas, tačiau plane numatyta, jog 
britai iš Palestinos pasitrauks iki 
ateinančių metų rugpiūčio 1 d., per- 
leisdami kraštą administruoti Jung
tinių Tautų sudarytai komisijai, ku
riai ir pavesta įvykdyti Palestinos 
padalijimas tarp žydų ir arabų. Abi 
valstybėlės paskelbiamos nepriklau
somomis ne vėliau kaip 1948 m. spa
lių 1 d. Jeigu tatai pasisektų, o už 
tai ypač kalba JAV ir Sovietų Są
jungos tuo klausimu sutarimas, žy
dų, pabėgėlių ir iš dalies tremtinių 
problemos sprendimas atsidurtų vi
sai naujose galimumų ribose. -št-

mus šešiems mėnesiams, kad ji ga
lėtų sėkmingai kovoti prieš streikų 
ir sabotažo agitaciją, vedamą viešo
siomis kalbomis ir laikraščiais. Įgi
jusi šiuos .įgaliojimus, vyriausybė tu
rėtų ginklą prieš laikraščius, kurie 
kaip tik remia ir kursto streikuojan
čius. Visi vyriausybės tarnautojai, 
kurie būtų rasti kaltais dėl šios agi
tacijos, šiuo Įstatymu galėtų būti tuo
jau atleidžiami iš tarnybos. Elektros 
jėgainės, geležinkeliai ir telefono- 
telegrafo tinklas, kaip žinome, yra su
valstybinti, tad ir jų tarnautojai yra 
tiesioginėje vyriausybės žinioje. Įsta
tymas numato laisvės atėmimą nuo 
šešių mėnesių iki penkerių metų.

Profesinių sąjungų vadovams at
metus vyriausybės pasiūlijimus, per 
14 d. įtampa, kaip streikai tęsiasi, 
šiuo metu pasiekusi savo aukščiau
siąjį laipsnį. Objektyvūs stebėtojai 
padėtį vertina taip, kad esą prasidė
jęs vyriausybės ir komunistų parti
jos jėgų bandymas. Nekomunistinė 
profesinių sąjungų mažuma, vado
vaujama Leon Johaux, išleido ko
munikatą, kuriuo komunistai pakal
tinami provokuoją visuotinį streiką. 
Komunikatas toliau ragina darbinin
kus grįžti į savo darbovietes. Vy
riausybės pasiūlijimai streikams 
baigti, nors ir nesą visiškai paten
kinami, tačiau tai pirmasis žingsnis 
į darbininkų pateiktų reikalavimų 
patenkinimą.

Iš vyriausybės pusės, kaip infor
muoja NZ, imtasi ir kitų plataus ma
sto saugumo priemonių neramumams 
užgniaužti. Taip specialūs kariniai 
daliniai, aprūpinti pilna karine ap-

3) sukurti t. vad. nuolatinės saugumo 
tarybos „mažąjį plenumą“, kurio už
davinys — nagrinėti pasaulinę taiką 
liečiančius klausimus ir 4) suorgani
zuoti Palestinos komisiją, kuri, su
kurtų Palestinoje nepriklausomas 
žydų ir arabų valstybėles.

Tai oficialioji pusė. Tačiau vie
nos europinės delegacijos žodžiais, 
„mažasis plenumas“ tebusiąs tik 
„tuščių kėdžių posėdžiavimas“, ka
dangi Sovietų Sąjunga ir jos sateli
tiniai kraštai pareiškę boikotą šiam 
„plenumui“, lygia dalimi pasisakė jie 
nedalyvausią nei Balkanų nei Korė
jos komisijose. Taigi pozityviausiu 
laimėjimu laikytinas paskutinysis 
Palestinos padalijimo nutarimas. Bet 
daugelio delegacijų nuomone, ir šis 
nutarimas ne kiek teprisidėjęs prie 
Jungtinių Tautų prestižo sustiprini
mo, nes tatai nuspręsta, kaip pabrė
žiama, panaudojus spaudimą. Jau 
dabar paiškėję, kad Sovietų Sąjunga 
boikotuojanti visą eilę JT organų, o

Kominlormas pradeda spaudos kampanija
Kominformas išleido savo organo 

pirmąjį numerį, pavadintą — Pasto
viai taikai, Liaudies demokratijai.

Įžanginiame straipsnyje sakoma, 
kad žurnalas, „dės visas pastangas 
padėti komunistų partijoms, kad su
rinktų savo žmones į galingą ir su
vienytą stovyklą, ir ves kovą prieš 
buržuazinę ideologiją“.

Jo svarbiausias uždavinys bus in
formuoti komunistų partijas, aiškinti 
Marksizmo — Leninizmo teoriją, tal
kininkauti komunistų partijoms pa
sikeisti patyrimais, stiprinti tarpu
savį kontaktą, draugišką solidarumą 
tarp dirbančiųjų žmonių įvairiuose 
kraštuose, taip pat pavaizduojant 
Sovietų Sąjungos socializmo kūrybą.

Komunistų partijos visur turin
čios imtis „vadovavimo ir masių, or
ganizavimo“ kovoje dėl „pastovios 
taikos ir liaudies demokratijos“. Or

ranga, laiko užėmę svarbiąsias stra
tegines Paryžiaus vietas. Reguliarūs 
kariuomenės daliniai visą laiką budi 
parengties būklėje. Kaip iš prancūzų 
delegacijos Londono konferencijoje 
pranešama, informuoja Dena/INS, 
JAV vyriausybė yra prancūzų vy
riausybei pažadėjusi savo paramą 
tuo atveju, jeigu komunistai bandy
tų jėga pasigrobti valdžią Prancūzi
joje. Šie užtikrinimai per JAV pa
siuntinį Paryžiuje suteikti užsienių 
reikalų minist. G. Bidault, prieš pat 
jam išvykstant Londonan. JAV tokį 
savo žygį pateisintų tuo, kad komu
nistinis sąmokslas Prancūzijoje, at
sižvelgiant f visuotinę komunistų „re
vanšo ofenzyvą“ Europoje, nieku bū
du nebesąs prancūzų vidaus reikalu 
Skaičiuojamasi su ta galimybe, kaip 
nurodo toliau NZ, jog šių priemonių 
ėmusis, ginkluotos amerikiečių gari
nės pajėgos perimtų okupacinė* 
prancūzų zonos Vokietijoje admini
stravimą, atpalaiduojant jų karine* 
pajėgas laisvai manevruoti pačioj* 
Prancūzijoje.

Kad Prancūzijos neramumai, kaip 
visuotinai įsitikinta, turi gilesne* 
šaknis, kalba ir paskutinis Prancū
zijos vidaus reikalų ministerio žygi* 
ištremti 19 sovietinių piliečių, kuria 
dabartinės krizės metu buvo „Įsimai
šę į vidujinius prancūzų reikalus“ ir, 
„Wiener Kurier“ nurodymu, dalyva
vo paskutinių dienų susidūrimuose. 
Ištremtųjų tarpe randame „Sovietų 
patriotų sąjungos“ pirmininką, du 
gener. sekretorius, keturis žurnalis
tus, Prancūzijoje leidžiamo savai
traščio „Sovietinis Patriotas“ bendra
darbius, ir kt. Jie visi, kaip Dcna 
patiria iš vyriausybei artimų sluoks
nių, iš Prancūzijos jau ištremti.

Sąryšy su galimu nėramumų išsi
veržimu, užaliarmuoti kariuomenė* 
daliniai ir Ispanijoje. Ten pasienyje 
taip pat kariuomenė laikoma pareng
ties būklėje, informuoja mūsų minė
tasis NZ.

Atsargumo priemonių ėmėsi ir 
Belgijos vyriausybė, sustiprindama 
savo pasienio policijos rezervus tie* 
Prancūzijos siena, atsižvelgiant į 
anapus sienos įtemptą politinę situa
ciją. Sustiprinimų tikslas yra sukliu
dyti „nerimą kurstantiems ir įtarti
niems“ asmenims perėjimą į Belgiją.

-št-

šešių arabų kraštų delegacijos pa- 
relškusios tokį, pat boikotą dėl JT 
sprendimo Palestinos reikalu. Abiem 
atvejais savo nepasitenkinimą So
vietų Sąjunga ir arabų valstybė* 
grindžiančios tuo, kad Jungtinių Tau
tų nutarimai padaryti neva prieš
taraujant pačiai Jungtinių Tautų 
chartai.

ganas spausdinamas trimis kalbo
mis — rusų, anglų ir prancūzų, išei
na du kartu į mėnesį. Pirmasis pus
lapis turi savo Įprastą šūkį — „visų 
šalių proletarai vienykitės“.

— Iš Austrijos nori patekti 20.000 
Rumunijos žydų Į amerikiečių zoną 
Vokietijoje. Tačiau iki šiol dar nėra 
padaryta sprendimo. Šiuo metu esą 
amerikiečių zonoje 140.000 lenkų ir 
ukrainiečių žydų, kurie laikomi DP, 
nors 80°/« jų atvyko Į Vokietiją po 
karo. Be jų buvo užsilikusių 10— 
15.000 Vokietijoje.

Sakoma, kad apie 350.000 Rumu
nijos ir Vengrijos žydų bijosi pro
sovietinio komunistinio rėžimo, kuri* 
siekia įmonių suvalstybinimo, o žy
dai esą linkę prie individualizmo. B* 
to, neva laukiama iškylant tuoj* 
kraštuose antisemitizmo. (HTB.)
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Lietuvių gyvenimas Argentinoje
KAIP APIE TAI ATSILIEPIA TEN IŠGYVENĘ 20 METŲ . //

Nors Argentinoje priskaitoma apie 
88.000 lietuvių, bet mūsų spauda apie 

' Argentinos gyvenimą paduoda labai 
ir labai mažai žinių. Tuo tarpu apie 
gyvenimą Anglijoje, JAV ir paskuti
niuoju laiku Kanadoje esame Infor
muojami iki smulkmenų. Kadangi 
mūsų tremtinių keliai yra nežinomi, 
turime susipažinti su gyvenimu ir 
kituose kraštuose.

Daugiausia žinių duoda išvykę į 
šias šalis tremtiniai. Tuo tarpu emi
gracija iš Vokietijos į Argentiną ne
vykdoma, todėl ir mūsų spaudos in
formacijos yra ribotos. Paskutiniu 
laiku pasirodė p, A. Bendoriaus in
formacinis leidinys „Argentina“, ku
ris duoda plačiai geografinių ir ūki
nių žinių, bet neduoda konkretaus 
dabartinio kasdienio gyvenimo vaiz
do. Neduoda žinių apie mūsų išeivius 
lietuvius, jų veiklą, dabartinį gyve
nimą ir socialinę padėtį. Geografinės 
žinios ir senos prieškarinės informa- 

, cijos neduoda pilno vaizdo tremti
niui ' emigracijos tikslu. Prieš karą 
gauti laiškai bei grįžusiųjų pasakoji
mai apie Argentinos gyvenimą ne
beatitinka pokario meto. Anuo metu 
Argentina pergyveno nedarbą, tuo 

> tarpu karo metu ir po karo dabar 
ji smarkiai progresuoja, kurdama 
savą pramonę, ’tarp 1939-44 metų 
pramonės gamyba pakilo 85 °/o. Po
kariniais metais pramonės plėtimo 
tempas nėra nė kiek sumažėjęs. So
cialinėje srityje vykdoma labai plati 
reforma.

Argentinos lietuviai, neskaitant 
JAV lietuvių, bene bus vieni vei
kliausių. Ten veikia įvairios lietuvių 
visuomeninės, ekonominės, kultūri
nės, sporto organizacijos Jjei klubai. 
Nuo 1927 metų leidžiamas „Argenti
nos Lietuvių Balsas“. Nors jis ir ne
gali lygintis su tremtinių spauda, bet

• reikia tikėti, kad įsijungus daugiau 
bendradarbių, neatsiliks nuo bendro 
progreso. „A. L. Balso“ dėka, daug 
tremtinių susirišo su giminėmis, 
esančiais Argentinoje, jo iniciatyva 
plečiama akcija už pagalbą tremti
niams, renkant aukas ir sudarant įva-

• žiavimo galimybes. Iš Argentinos 
lietuvių mūsų Raud. Kryžius jau yra 
gavęs siuntas. Ten gyvai veikia įsi
kūręs Lietuvių Moterų Komitetas 
tremtinių vaikams Europoje šelpti. 
Gražus lietuvių būrys yra jau prasi
mušęs į gyvenimą ir sutvirtėjęs so- 
ciališkai.

yšiai su Argentina yra vargingi, 
nes paprasti laiškai iš Vokietijos Ar
gentiną pasiekia per 2 mėnesius. Iš 
Argentinos ateina per l‘/» - 2 mėn., 
oro paštu per 2-3 savaites.

Smulkiau apie Argęptinos gyve
nimą, pateikiu ištrauką iš laiško, gau
to iš Argentinos lietuvio, ten pragy
venusio per 20 metų:

. savo laiške klausi apie Ar
gentiną. Galiu tiek pasakyti, kad 
Pietų Ameriko’e. niekur geriau nera 
si, kaip čia. Aš dirbu fabrike prie 
mašinos. Dirba per dieną 6 vai., dar
bas lengvas, i ždirbu 13,60 pezų (1 
pezas = 0,27 dolerio A.P.). Už 4 - 5 
p. dviese galim gerai pragyventi. 
Kaipo mokąs amatą, atvažiavęs iš 
pirmos dienos gausi 9 ar 10 pezų, po

3 mėnesių atlyginimą galėsi gauti ge
resnį. Atvažiavę pabėgėliai pagal 
darbo sutartis turi atidirbti 2 metus; 
kas atvažiuoja giminių kviečiamas, 
tas yra laisvas. Darbo lengva gauti, 
tik blogiausia su kambariais (Laiško 
rašytojas gyvena Buenos Aires, A.P.). 
Argentinoje darbininko gyvenimas 
yra geresnis, negu kur kitur, antra 
— ramus kraštas.

- Maistas nėra brangus. • Brangiau
sia aviena kainuoja 2 p. kg, kiaulie
na taip pat. Kas brangu, tai rūbai, 
avalynė ir kambariai. Kostiumas už
sakant prieš karą kainavo 150 p., da
bar 250; geri pusbačiai 15 p., dabar 
net iki 45 p., bet kainos po truputį 
krinta. Gatavas kostiumas krautuvė
je kainuoja 120 - 130 p., batai neblogi 
25 p. Labai didelė spekuliacija kam
bariais, tiesiog negalima gauti, jei ir 
gauni — labai brangūs. Kambario 
savininkas nuomininko be priežasties 
negali išmesti. Nors kambarių trūk
sta, bet vistiek gyvenam kambariuo
se, esam apsirengę ir pavalgę iki so
ties, dar išgeri aam prie pietų vyno. 
Vyno litras kainuoja 80 c., stipresnis 
gėrimas 4,50 - 4,80 p.

Paprastas fabriko darbininkas per 
8 vai. darbo dieną uždirba 7,50 p. Po

8 mėnesių prideda 16 */o. Susirgus 
gydymas dovanai. Iš darbo gali lais
vai atleisti tik neišdirbusį 3 mėn. Iš
dirbus ilgesnį laiką, turi išmokėti 
kompensaciją 3 mėn. algą, už sekan
čius išdirbtus metus pusės mėnesio 
algą. Žinoma, iš pradžių visada sun
kiau — kol pramoksti kalbą, pri
pranti prie darbo, susipažįsti su žmo
nėmis, bet paskiau, rodos, gyveni kaip 
namuose. Mes gyvenam gerai, visko 
galima gauti, išskyrus sniegą. Jau 
pragyvenom Buenos Aires per 20 me
tų, bet sniego dar nemačiau. Neva
žiuok tik Brazilijon, nes ten nuo karš
čio seni ir maži greit miršta.

Panaikinus • Lietuvos konsulatą, 
mums dabar dėl tų... daug sunkiau 
ką gera padaryti jums, bet mėginsim. 
Atsiųsk apie save žinias ir nurodyk, 
kuris Argentinos konsulas yra ar
čiausia ir ar išleis jus amerikiečiai... 
Tomas P.“

Žinoma, iš vieno-kito laiško tikrą 
vaizdą susidaryti apie tenykštį gyve
nimą sunku, bet mūsų vykdomieji 
veiksniai tuo tikslu turėtų rinkti me
džiagą, paruošti ją ir supažindinti vi
suomenę, kad kiekvienas galėtų iš 
anksto .turėti apytikrį vaizdą, kas jo 
laukia kitame krašte. A. Pupelis

K. Binkio „Atžalynas" Memmingėne
siuvėjo Žiogo, J. Gaižučio — Petro 
Keraičio (kad ir kiek nelaisvo) ir 
kitų, kurie darniai derinosi bendrai 
visumai. Žiogo siuvyklos ir pasku
tinio veiksmo gegužinė stipriausiai 
įtikins žiūrovą. Atmetus kai kurių 
aktprių ir kai kurių ištisų scenų ne
reikalingą šaržą, „Atžalyno“ pasta
tymą Memmingene būtų galima lai
kyti visiškai vykusiu.

Savo dvasiai nuskaidrinti trem
tyje, palengvinti kasdieninio gyveni
mo pilkumą mes rūpinamės kultūri
niu gyvenimu. Tas pats kultūrinis 
judėjimas dirba nuolatinį auklėjimo 
darbą ir tremtinių jaunuomenėje bei 
tremtinių. visuomenėje.

Šitą mintį gražiai įvykdė ir skau- 
tų-čių Memmingeno dramos studija, 
vadovaujama P. Braziulio, lapkričio 
15 - 16 dienomis pastačiusi K. Binkio 
„Atžalyną“. Negalima būtų rasti da
bartiniam laikui grakštesnio, daugiau 
tinkamo, kupino žavaus idealizmo, 
dramos veikalo. O tuo labiau, kad 
šito kūrinio vaizduojamam idealiz
mui atsakė ir jaunasis skautiškasis 
Memmingeno atžalynas.

P. Braziulis, sudaręs darnią jaunų 
mėgėjų aktorių grupę, užsitarnauja 
ypatingos pagarbos ir nustebimo. 
Dabartinėmis-sąlygomis, ką nors iš
baigtai nuveikti, tuo pačiu pasiekti 
ir kūrybinio išbaigtumo, nėra taip 
paprasta. ■ -

Tam bendram darbe dalyvavo P. 
Zdanavičius savo muzikiniu apipavi
dalinimu, jauna menininkė mėgėjalm. Baigąs gimn. įstojo į Aukšt. Miš- 
Irena Žalnieriūnaitė, nupiešusi deko- ”............................  ' —
racijas.

Nestatydami tikrojo dramos tea
tro reikalavimų „Atžalyno“ pastaty
mui maloniai galime konstatuoti, kad 
ir tam mėgėjų pastatyme užsimezgė 
stiprus kontaktas tarp žiūrovų ir vai
dintojų. Žiūrovai jausmingai pajuto 
grakščiai Išreikštą jaunųjų aktorių 
mėgėjų „Atžalyno“ idealizmą. Tat 
reikėjo nemaža ir sceninio įtikina
mumo, kurį davė tiek atskiri artis
tai, tiek kai kurios ištisos scenos. 
Negalima būtų nepaminėti R. Matu- 
levičiutės-Keraitienės, A. Karnavi- 
čiaus — mok. Tijūno, N. Miciaus —

Ir vėl vieno laikraščio jubiliejus
Mūsų tremties gyvenimo trečiasis 

ruduo po išlaisvinimo iš hitlerinių 
varžtų liks nužymėtas lietuvių perio
dinės spaudos laimėjimų atženklini- 
mais. Kaip tik šį rudenį dauguma 
mūsų informacinių laikraščių atšven
tė metines bei dvimetes sukaktis, o 
iš jų trys savaitraščiai išleido jau ir 
100-tuosius numerius. Į šių paskuti
niųjų skaičių ieina ir „Tėviškės Gar
sas“, savo šimtąjį numerį išleidęs pra
eitą savaitę.

„Tėviškės Garso“ pirmasis nume
ris išėjo 1945 m. gruodžio 23 d. 
Schweinfurte. kurį laiką jis buvo 
vietinio LTB Komiteto leidžiamas ir 
savo' turiniu tenkino tik mažesnių 
reikalavimų skaitytojus. Kiek vėliau, 
persitvarkius jo redakciniam štabui, 
„Tėviškės Garsas“ žingsnis po žings
nio kopė tobulėjimo linkme. Jei šis 
laikraštis švęsdamas savo vienų mėtų 
sukaktį, dar galėjo jaustis savo turi
niu gerokai atsilikęs nuo pirmųjų 
tremtyje pasirodžiusių informacinių 
lietuvių laikraščių, tai šiuo metu, 
švęsdamas savo 100-jo numerio ju
biliejų, jis jau drąsiai žygiuoja kaip 
lygu* tarp lygiųjų. Iš- dabar einan
čių Vakarų Vokietijoje penkių lietu
viškų informacinių laikraščių sunku 
bebūtų išskirti geriausiąjį. Nors bū
dami jie vl*i pagrinde informaciniai, 
kį?į«viępąs jem turi savitą charakterį

Ir vienas kitą tik papildo. Jei vienas 
kuris jų poselėja nuosaikią ir rimtą 
platesnę informaciją' su nuolatiniu 
lietuviškosios kultūros gvild nimu, 
kitas šalia informacijos labiau yra 
užsimojęs tremtinio sielą gaivinti pui
kiais tėvynės ir tremties gyvenimo 
vaizdais su taip pat vertais dėmesio 
straipsniais, tai, žiūrėk, trečias, ke
tvirtas ir penktas eina lygia greta su 
populiaresnio turinio trumpesne in
formacija arba su aštresnių tremties 
gyvenimo klausimų aikštėn kėlimu, 
šia prasme į mūsų dabartinius lai
kraščius žiūrint, jubilijatui „Tėviš
kės Garsui“ kaip tik ir atitenka tas 
jo pradėtasis paskutiniu laiku posė- 
lėti lengvasis žanras, kuris daliai lie
tuvių tremtinių ypač patinka. Dėl 
savo skirtingai išsiugdyto Charakte
rio visi laikraščiai užtat yra vienodai 
mėgiami.

Jubilijatas „Tėviškės Garsas“ sa
vo dabartinio vertingo lygio yra pa
siekęs daug sielos ir sugebėjimų įde
dant vyr. redaktoriui M. Bavarskui, 
redaktoriui S. Urbonui, redakcijos 
nariams Palukaičiui, Žiedui ir ki
tiems artimesniems ir tolimesniems 
bendradarbiams. Palinkėtina jiems 
visiems ir toliau nepailstamai dirbti 
tremties lietuvių spaudos bare.

Nauji linkėjimai iš Amerikos Mūšy Keliui
Pasiekąs Ameriką Mūsų Kelio 

100-sis numeris, daugeliui amerikie
čių lietuvių priminė jo dvigubą su
kaktį. Kiekviename iš ^amerikiečių 
lietuvių gaunamų laiškų prenumera
tos patvarkymo reikalu yra pareiš
kiama ir geriausi linkėjimai Mūsų 
Keliui jo dviejų metų ir 100-jo nu
merio sukakčių proga. Atsiunčiami 
dar ir specialūs sveikinimo ir linkė
jimo laiškai. Štai neseniai gautas 
amerikiečių lietuvių laikraščio DIR
VA redaktoriaus K. S. Karpiaus laiš
kas skamba taip:

CIevelandas, 18. lapkr. 1947. 
Gerb. Redaktoriau,

Buvau kuriam laikui išvykęs iš 
Clevelando, ir pilna to žodžio pra
sme, nieko nežinojau apie tokį gražų 
Jūsų laikraščio jubiliejų. Priimkite 
mano, nors ir pavėluotus, linkėjimus 
Jūsų redaguojamo laikraščio 100 Nr. 
sukakties proga. Mes, čia visko per
tekusioje Amerikoje, stebimės Jūsų 
dideliais darbais. Jūsų laikraštis 
neatsilieka nuo geriausių lietuviškų 
laikraščių, leistų Ir Lietuvos nepri
klausomybės metu. Mes stebimės 
Jumis, broliai tremtiniai, kad Jūs ir 
sunkiausiose aplinkybėse nenulei
džiate rankų, ir iš nieko padarote 
stebuklus. Dirbkite ir toliau, o liki
mo eiga lai kaip galima greičiau lei
džia įsikūnyti Jūsų ir mūsų didžiau
siam troškimui — grįžti j laisvą, ne
priklausomą, lietuvišką Lietuvą!

Jūsų
K. S. Karpius

P. Braziulį ir jo vaidybinę studiją 
pagerbė užtarnauti sveikinimai ir gė
lės. Gi visuomenė buvo dėkinga, ga
lėjusi nuotaikingai ir šventiškai pra
leisti „Atžalyno“ pastatymą.

Naujas gamtos mokslu daktaras
Lapkričio mėn. 13 d. Freiburgo 

universitete disertaciją apgynė cum 
laudae ir išlaikė egzaminus, įgyda
mas gamtos mokslų daktaro laipsnį 
pirmasis lietuvis miškų inžinierius 
Antanas Skėrys, kuris dabartiniu 
metu eina LTB apylinkės komiteto 
vice-pirmininko ir stud, ateitininkų 
draugovės pirm, pareigas.

A. Skėrys gimęs 1909. IV. 25 d. 
Alytaus valsč. ir apskr. Įstojo į Aly
taus gimnaziją 1922 m. ir baigė 1930

kų Mokyklą ir ją baigė 1932 m. Nuo 
1932 m. dirbo miškų administracijoj 
vyr. eiguliu (žvalgu), girininko padė
jėju, o nuo 1934 m. pradžios buvo 
paskirstas girininku i Klaipėdą, dirb
ti medžio pramonėj prie miškų de
partamento atstovo. 1935 m. rudenį

J. N.

gavo stipendiją tęsti mokslus užsie
nyje.

1935—1939 m. studijavo ' „Hoch- 
schule fūr Bodenkultur“ in Wien, 
miškininkystės skyriuje, kurią baigė 
dipl. mišk, inžinieriaus laipsniu. Grį
žęs Lietuvon buvo paskirtas urėdu 
Miškų Departamente ir iškomandi- 
ruotas į Vokietiją atstovu prie Holz- 
industrie A. G. Viešvilėje. Į Lietuvą 
tik su sunkumais galėjo grįžti antroj 
1942 m. pusėj ir iki priartėjant fron
tui 1944 m. dirba vyr. referentų Miš
kų Ūkio Generalinėj Direkcijoj. Vo
kietijoj irgi teko dirbti ilgesnį laiką 
savo srityje — medžio pramonėj.

Dizertacijos darbas „Entwicklung 
und Umfang des Holzmarktes in Li- 
tauen 1918—1940“ buvo pradėtas š. 
m. sausio pabaigoje ir 1947. XI. 13

Amerikiečių lietuvių savaitrašBr 
DARBININKAS redaktorius kun. 
Kazys Čibiras, rašydamas ilgesnį: 
laišką, kuriame vertina nepalankia® 
Amerikoje esančias lietuvių laikrafc- 
čiams sąlygas, mums rašo šitaip:

Mielas Redaktoriau,
Jūsų redaguojamas „Mūsų Ke

lias“ tremtinių spaudai daro garbę. 
Toks turinio vertingumas ir formo* 
skoningumas ne visados įmanomas- 
netgi vadinamose normaliose sąly
gose. Ką bekalbėti apie jūsiškes... 
Mokėjote suderinti didžiąsias lietu
vių tradicijas — tautiškumą ir ka
talikybę, mokėjote prabilti kovojan
čio žmoniškumo vardan, tat ir pasi
sekimas visiškai pelnytas. Belieka 
palinkėti, kad „MK“ būtų greitas va
dovas j laisvą tėvynę.

Dievo palaimos Jums linkėdama* 
K. Čibiras

Rašydamas prenumeratos sutvar
kymo reikalu Prančiškonų vienuoly
no lietuvis vienuolis T. P. Baniūnas 
tarp kita ko pareiškia: „Mes Jūsų 
leidžiamą lakraštį labai vertiname, 
nes tikrai to vertas. Linkime ir to-t» 
liau geriausios kloties". Taip pat 
nuoširdžius linkėjimus „Mūsų Ke
liui“ ir jo redaktoriams pareiškiu 
LVS Waterbury skyriaus vardu p. 
M. Colney, to skyriaus sekretorius.

Čia paminėtiems ir nepaminė
tiems broliams amerikiečiams, reiš- 
kiantiems „Mūsų Keliui“ geriausiui 
linkėjimus, „MK“ Redakcija nuošir
džiausiai dėkoja.

buvo užbaigtas. Temoje yra atvaiz
duotas Lietuvos miškų ūkis, medžio 
pramonė, vidaus paklausa bei jo* 
patenkinimas ir medžio įvairiose for
mose eksportas bei importas. Visa 
tai buvo palyginant su kitų kraštų 
miškų ūkiu ir pagal veikusius nepri
klausomybės metais faktorius išna
grinėta ir iškelta, kas buvo gera bei' 
taisytina ir drauge nurodyta nauja 
kryptis. Tema buvo vystyta, išeinant 
iš miškų politikos ir krašto politiniai 
— ekonominio požiūrio. Dipl. darbe, 
vaizdingumui paryškinti, randam* 
keliolika diagramų, lentelių ir Lie
tuvos miškų žemėlapis. A. C.

ŠOFERIŲ KURSŲ ORGANIZATO
RIŲ DĖMESIUI

Parduodamas specialiai paruošta* 
mokymui (su piūviais) auto modeli* 
kartu su.įvairiomis kitomis auto da
limis. ’

Teirautis LTB Fellbacho Skyriau* 
Komitete, Fellbach bei Stuttgart* 
Ludwigsburger Str. 62.

IEŠKAU PIRKTI
Ieškau pirkti Sereiskio lietuviškai 

rusišką žodyną.
Siūlyti: S. Simokaltienė, (13b) Dil- 

lingen/Donau, Litauischęs Lager.

Svečiuose pas amerikietį komendantą
Dillingeno apskrities kaimynystė

je, būtent Giinzburge, jau kuris lai
kas amerikiečių karinės valdžios ko
mendantu yra Amerikos lietuvis JAV 
armijos majoras Algirdas Jokšas. Vos 
atvykęs į šias pareigas ir sužinojęs, 
kad netoliese yra gausi lietuvių trem
tinių stovykla, mjr. A. Jokšas tapo 
dažnu svečiu dillingeniečių lietuvių 
tarpe. Tais atvejais, kai Dillingeno 
stovykloje suruošiami kultūriniai pa
rengimai, kaip koncertai, vaidinimai 
bei minėjimai, molonusis lietuvis ko
mendantas atvyksta kartu su savo po
nia ir dukrele. Kadangi jis pats kal
ba gražiai lietuviškai, tokiomis pro
gomis pasibuvojimas, anot jo, savų 
tautiečių tarpe jam teikiąs didelio 
malonumo.

Pereitos savaitės ketvirtadienį 
Gūnzburgo komendantas mjr. A. 
Jokšas revizitui savame bute priėmė 
Dillingeno lietuvių stovyklos pirmi
ninką A., Dagilį. Šia proga Dillinge
no stovyklos visų lietuvių vardu ma
joro šeimai pirmininkas įteikė pačių 
lietuvių tremtinių pagamintas ku
klias dovanas: jam pačiam vilnonį 
gražų šaliką, jo poniai vilnones pirš
tines ir dukrelei — tautiniais rūbais 
papuoštą puikią lėlę. Priėmęs dova
nas, mjr. A. Jpkšas pareiškė, jog šios 
dovanos ■ jo šeimai esančios itin ma
lonios, nes jos visada priminsiančios 
tuos gražius santykius, kurie užsi
mezgė tarp jo, esančio oficialiose 
Amerikos karinės valdžios pavestose 
pareigose, ir jo kraujo brolių, nešan
čių sunkią tremtinių naštą.

Jaukiame mjr. A. Jokšo šeimos 
•ratelyje, kartu . dalyvaujant ir dr.

Stankaičiui, pirm. A. Dagilis besiš
nekučiuodamas praleido kelias ma
lonias valandas. Pasirodo, mūsų tau
tietis, dabartinis GUnzburgo apskr. 
komendantas, 1938 m. lankęsis ir Lie
tuvoje. Į Lietuvą buvo nuvykęs su 
amerikiečių lietuvių choru PIRMYN. 
Tėvų kraštas jam palikęs labai ma
lonių prisiminimų, ir jis norėtų dar 
bent kartą ten apsilankyti. Į Europą 
jis atvykęs gerokai po karo, prieš 
aštuonis mėnesius. Karo metu kaip 
karys jis buvęs Australijoje ir Fili
pinuose. Jis jau anksčiau girdėjęs, 
kad praūžusio karo audra didelį 
skaičių lietuvių yra atbloškusi Va
karų Vokietijon, todėl vykdamas Eu
ropon buvo pasiryžęs susitikti pir-

moj eilėj su savo kraujo broliais lie
tuviais. Skaityti save lietuviu jam 
esą malonu, nes lietuvių vardas ame
rikiečių akyse yra geras. Kiekviena* 
tremtinys''lietuvi* turį* jausti tauti
nę pareigą savo poelgius tvarkyti 
taip, kad jo kaip lietuvio, o kartu Ir 
visos lietuvių tautos, geras varda* 
nebūtų suteptas.

Po ilgokai užtrukusio pasikalbėji
mo atsisveikindamas pirm. A. Dagili* 
majoro šeimą pakvietė atsilankyti 
vėl Dillingenan Kalėdų švenčių me
tu. Majoras Algirdas Jokšas, tvirtai 
pažadėjęs tatai įvykdyti, prašė ati
duoti jo geriausius linkėjimus vi
siems dilllngenlečiams lietuviams.

P. D.

LTB Vyr. Komitetas informavo 
laikraščius

Gruodžio 29 d. Fellbache įvyko 
LTB Vyr. Komiteto sušauktas visų 
informacinių laikraščių redaktorių 
pasitarimas šio momento opiaisiais 
tremtinių klausimais. Siam informa
ciniam pasitarimui vadovavo LTB 
Vyr. Komiteto pirmininkas dr. A. 
Gylys ir sekretorius P. Gaučys. Be- 
siinformuojant įvairiais tremties gy
venimo klausimais, paliesta buvo ir 
kai kuriose stovyklose pradėti vyk
dyti skryningai, kurių tikslas vis lie
ka neaiškus. Siame pasitarime pa
ryškėjo ir mūsų vadovaujamų orga
nų nusistatymas emigracijos požiū-

riu. Esą, lietuviams emigruoti rei
kėtų tik trimis kryptimis: į U.S.A., 
Kanadą ir Angliją, nes tose šalyse 
jau ir iš seniau esama daugiau lie
tuvių, taigi ir naujai nuvykusiėms 
yra palankesnės įsikūrimo galimybės. 
Esančios klimatinės šiuose kraštuose 
sąlygos mums, kaip šiauriečiams, taip 
pat visiškai priimtinos. Emigravi
mas į įvairius tolimesnius kraštus 
reikštų mūsų išsisklaidymą, beato- 
dairinį nutolimą nuo savo tėvynės ir 
net, vėliau ar anksčiau, tautinę mirtį.

Baigus šį pasitarimą, numatyta r 
tokius informacinius susirinkimui 
organizuoti dažniau. (dp).

■
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Kurios valstybės dabar nenugalimos ?
Cicero (VS), 1. m. lapkričio mėn. 

"M-d.
Žmonės pradėjo gan daug kalbėti 

ir rašyti apie artėjanti karą. Taigi 
aktualus klausimas, kas tą eventualų 
karą galėtų laimėti, kas yra nenuga
limas?

Sis. klausimas yra vertas didesnio 
dėmesio dar ir dėl kitos priežasties, 
būtent, toji valstybė, kuri yra nenu
galima ar bent jaučiasi, ar Įsivaiz
duoja esanti nenugalima, nesivaržo 
pradėti karą. Niekas karo neprade
da būdamas iš anksto Įsitikinęs, kad 
tikrai bus nugalėtas. Taigi.nenugali
mumas ar bent to nenugalimumo 
Jausmas yra karo pradžią skatinąs 
dalykas.

Kokios gi valstybės šiandien ga
lėtų nebijoti karo? Mažosios valsty
bės arba kad ir didesnės, bet karo 
suvargintos,' vargiai ar galėtų turėti 
tokias pretenzijas. Jos nugalimos. 
Taigi liktų tik Anglija, Sovietai ir 

' Amerika. Anglija dabar yra labai 
užimta savo imperijos deimančiukų 
(Indijos! ir kitų žemių likvidavimu. 
Socijalistai ten daro istorinius ekspe
rimentus. Taigi bent tuo tarpu An
glijoje nenugalimumo klausimas vie
šai nediskutuojamas. Bet gi Ameri
koje ir Sovietuose tas klausimas ir 
keliamas ir nuolat diskutuojamas.

Plačiai yra paskleista ir turi ne
mažai pasekėjų teorija, kad

z Rusija yra nenugalima
— Carų Rusijos nenukariavo net 

toks galingas kaip Napoleonas I. O 
Sovietų Rusijos neįveikė ne tik vi
sokie baltieji generolai (Kolčakai, 
Denikinai ir kt.), bet jos nepajėgė 
praryti net pats didžiausias fašizmo 
smakas Hitleris. Tai kas gi ją šian
dien begalėtų įveikti? — Taip klau
sia tos teorijos autoriai ir pasekėjai.

— Juk visuose pasaulio kraštuo
se, ne tik Europoje, bet Afrikoje, 

. Azijoje ir net Amerikoje knibždėte 
knibžda komunistų penktosios kolo
nos didvyriai? Tegu tik prasideda 
karas, — jie užvirs tokią košę, tokius 
sabotažus užtaisys, kad kapitalistai 
galvas pametę nebežinos, kur jų prie
šai,, o kur draugai.

O Amerika?
— Amerika Sovietų bijo Jei ne- 

bijotų, tai seniai būtų ruskiui „įpy
lus“. O dabar leidžia net pačioje 
Amerikoje Višinskiui varyti komu
nistinę propogandą, agituoti pasaulį 
prieš Ameriką. Gi Sovietai dabar 
karo dar nenori, dar nepasiruošę. Gi 
ka .p pasiruoš, —tai niekas prieš juos 
ncbeatsilaikys. Pasaulis priklausys 
Sovietams!

Yra betgi ir kita „teorija".
„Diktatūros pučiasi, kol sprogsta"

Visi dar atsimena iš istorijos va
dei ėiių, kad diktatūros nėra tik šių 
dienų išmislas. Jos driekiasi per visą 
žinomą žmonijos istoriją. Jos buvo, 
ir garsios, ir galingos, ir žiaurias Ir 
visos svajojo apie pasaulio užvaldy-

--

Kas skatina karo pradžią? — Hitlerio pralaimėjimo ir Sovietų 
laimėjimo „sekretai“ — Diktatūros pučiasi kol sprogsta — Kodėl Hitleris 

nenugalėjo sovietų?

Rašo mūsų bendradarbis Amerikoje K, VERŽIKAS

mą. Visos „diktatūros" didele kul
tūra nepasižymėjo. Tik prisiminki
me Ottomanus — Turkų imperija, 
totorių, „diktatūrą" Rusijoje. Carų 
„diktatūrą“ Rusijoje. Kol pagaliau 
prieiname-prie moderniškesnių dik
tatorių, kaip Napoleonas I, Musso
lini, Hitleris. Visos diktatūros turi 
bendrus mažiau ar daugiau tipiškus 
bruožus. Žadėti savo tautai „Žemiš
ką rojų“. Tik pirma reikia nugalėti 
„vidaus priešus“. Mat jie kalti, kad 
tauta skęsta varguose. Kada „vidaus 
priešai“ vienu ar kitu būdu jau „su
tvarkyti“, tai „kalti“ pasidaro „už
sienio priešai“. Mat, 'šitie „užsienio 
priešai" beduoda diktatoriaus tautai 
išbristi iš vargo ir skurdo. Todėl 
kiekvienas diktatorius vis. rengiasi

galutinam mūšiui su užsieniu.
Iš istorijos taip pat matome, kad 
diktatoriai iš pradžių tokius mūšius 
laimi. Suranda sau ir draugų ir karo 
sąjungininkų. Ir vis tais palšiais, se
nai žinomais būdais. Vieniems šį - tą 
pažada, kitiems pagrąsina, trečius 
verste priverčia, ketvirtus klasta ap
gauna. Atsiminkime kaip „surado" 
sau sąjungininkų Napoleonas I, Hit
leris. Net Sovietai (!) buvo pasidarę 
Hitlerio sąjungininkas. Ir matome, 
kad diktatoriams sekasi tol, kol prieš 
juos sukyla jų pavergtieji, jų pačių 
«,sąjungininkai", pasaulio opinija ir 
pati jų „numylėta“ tauta. ,

Bet kodėl Hitleris nenugalėjo 
sovietų?

Žinoma, istorija dar vėliau pasakys, 
ko Hitleris nenugalėjo: Anglo-Ame- 
rikonų ar Sovietų? Bet faktas lie
ka faktu, kad Sovietų kartai, pamatę 
amerikiečių motorizuotą armiją ir 
lėktuvus, negalėjo atsistebėti.

— Kada gi draugas Stalinai jums 
tiek daug mūsų tankų ir lėktuvų 
suspėjo prisiųsti? Mes jų gaminame 
iki valios, bet kaip jie pas jus pa
teko?- — Taigi mat kaip yra. Iš to 
galima daryti daugiau išvadų.

Antras Hitlerio pralaimėjimo „se
kretas" yra tas, kad jis norėjo tautas 
„išlaisvinti“ taip, kaip visi diktato
riai tai atlieka. Norėjo nuimti rau
donos ir uždėti rudos vergijos pan
čius. Tai pamatė Baltijos valstybės, 
lenkai, batgudžiai, ukrainiečiai ir pa
tys rusai ir atitinkamai „pasielgė“.

Sovietų laimėjimo „sekretas“.
Savaime suprantama, Hitlerio pra

laimėjimo „sekretai“ tuo pačiu yra 
Sovietų laimėjimo „sekretais“. Bet 
yra dar du specljalus „sekretai", ku
rie dar ir dabar nenustojo savo ga

lios ir veikla Sovietų naudai. Fir
mas yra šis. Suprantamais sumeti
mais Sąjungininkai išgarbino Sovie
tus viso pasaulio opinijoje ir savo 
kraštuose plačiai atvėrė duris So
vietų simpatlkams ir tikriems komu
nistams 1 labai atsakingus postus vi
suomenės, politikos, ūkio gyvenime 
ir net gi į karo mašinos aparatą. To 
rezultatus dabar matome ir Italijoje 
ir Prancūzijoje. Mažiau ir klek.ki
tokiose formose Anglijoje ,ir Ameri
koje. Tai nelengvai atitaisomas rei
kalas. Antras dalykas dar blogesnis. 
Sąjungininkai, besiekdami karo lai
mėjimo ir bijodami, kad staigiai ne
atsinaujintų Hitlerio ir Stalino drau
gystė, darė rusams nuolaidas, kurios 
prieštaravo viešiesiems pažadams 
tautų išlaisvinimo srityje. Karo sū
kuryje tatai suprantama. Pagaliau 
buvo „truputi" ir apsirikta dėl Hit
lerio ir Japonijos .kariško pajėgumo. 
Hitleris išvystė tokią pasiutusią pro
pogandą apie tai, kad jo niekas ne

nugalės, Jog pasaulis, ypačiai karo 
sąjungininkai, nejuokais buvo susi
rūpinęs, kaip suorganizuoti karo ma
šiną, kuri tą jo tariamą galybę su
triuškintų. Ir pažadų nesigailėta nie
kam. Manyta, kad, Kai karas baig
sis, bus tokia situacija, jog lengva 
bus kai kuriuos pažadus atmesti kai
po „pasenusius“ ir nebesuderinamus 
su naujomis sąlygomis. Išėjo kitaip. 
Vokietijos kapituliacija įvyko grei
čiau, nei buvo numatyta. Sovietai 
„nesuspėjo“ net užimti tas Vokieti
jos vietas, kurios jiems buvo „pa
vestos" užimti. Vėliau, „taikos bū
du“ jos buvo Sovietams atiduotos. 
Yra nuomonių, kad į Berlyną vakarų 
sąjungininkai greičiau galėjo {eiti 
negu rusai. Bet ta garbė buvo taip 
pat Sovietams rezervuota. Taigi ma
tome, kad labai blogos, pavojingos 
pasėkos atsiranda ne, tik tada, kai 
priešo galybė nedavertinama, bet ir 
tada, kai ji klaidingai, nepagrįstai 
perdaug aukštai (vertinama. Sis tas

Glubb Pascha - Pulkininko Lawrence
įpėdinis?

ARABŲ LEGIJONO SEFAS PRADEDA ATSKLEISTI SAVO PASLAPTIS?

Pasaulio spauda ilgą laiką buvo 
primiršusi pulkininką Lawrence. Šio
mis dienomis per vakarinės spaudos 
skiltis perbėgo naujas vardas — 
Glubb Pascha. Ar tai pulkininko 
Lawrence įpėdinis?

Iš išvaizdos Glubb Pascha, galin
go Arabų Legijono šefas, visai — 
„nekaringas“. Tai daugiau ramus 
Dikkenso Mr. Pickwick'as. Ir dar 
mažiau panašus į tipišką anglą: ma
žas, gana- drūtas, apvali papurtusiais 
veidai! galva, su didele „bulvine“ 
nosimi. Aišku, nieks nežino nei jo 
pavardės nei vardo. Retam žinoma, 
kad jis Anglijos pilietis, bet visiems, 
kad arabas... iš didelės meilės ir 
susižavėjimo. Toks naujasis „pulki
ninkas Lawrence", šiuo kartu vadi
namas Glubb Pascha. Jis ne tik 
Arabų Legijono Šefas, bet ir Trans- 
jordanijo* Karaliaus Abdullah deši
nioji ranka.

Aišku, kad Mr. Glubb turi įdomią 
praeitį, nes Šiandien jau 80 metų 
Skaičiuoja. Bet kokia gi toji praei
tis? Tiek tik žinoma, kad jau 1921 
metais kaip britų armijos Irake ka
pitonas užsiėmė politiniais „mažmo-

(Mūsų Paryžiaus kpresp.) 

žiais“ — buvo politiniu stebėtoju. 
Bestebėdamas jis sumanė sutaikinti 
Bagdade karaliaujantį Feissalą su 
išvytu Hussein ir iškilsimu Ibn Sau- 
•dū. Tuometiniai ginčai juk tebuvo 
daugiau asmeninio „arabiško kraujo“ 
uždegti ir toli iki tikrųjų sienų klau
simų.

Mažai težinomam kapitonui Glubb 
šis sumanymas „sutaikinti“ pavyksta 
ir už tai yra pakeliamas į majorus. 
Greit išvyksta į Trans Jordaniją ir 
pasidaro Transjordanijos emiro Ab
dullah patarėju. Nuo 1930 metų Mr. 
Glubb šio posto ir šalies neapleido.

Kai Mr. Glubb atvyko į Trans- 
jordaniją, Arabų Legijonas šventė 10 
metų sukaktį. Įkurtas jis buvo le- 
gendarinio pulkininko Lawrence pa
liepimu, majorui Peake vadovaujant. 
Iš Peake Mr. Glubb gauna įsakymą 
su 150 beduinų atstatyti tvarką pa
sieniuose ir dykumose. Įsakymas bu
vo puikiai įvykdytas ir iš 150 bedui
nų grupelės šiandien iškilo garsiosios 
„beduinų patrulių" trupės, viso Ara
bų Legijono pasididžiavimas."

Mr. Glubb ne tik sutramdė maišti
ninkus, bet Ir „sukūrė" taiką. Jis yra

panašaus buvo ir su Japonija. Dabar 
jau galutinai paaiškėjo, kad Japonija 
buvo pasiruošusi ■ kapituliuoti ir be 
atominės bombos metimo ir be rusų 
nereikšmingo įsimaišymo į’ karą prieš 
Japoniją. Tik Sovietai sugebėjo Ja
ponijos kapituliaciją užvilkinti, kad 
galėtų įsiterpti į Japonijos nugalė
tojų sąrašą ir turėtų iš to ne tik di
delės garbės, bet ir dar didesnės
naudos.

Šiaip ar taip Sovietams karo 
įkarščio metu padarytos slaptos nuo
laidos labai aptemdė daugelio tautų 
pasitikėjimą ateitimi ir viešai reiš
kiamais pažadais. Tuo pačiu pastū
mėjo į desperatišką galvojimą, spren
dimus ir žygius. (Labai būdingi ir 
įsidėmėtini šiuo atžvilgiu pavyzdžiai 
yra Čekoslovakija ir Lenkija). Visa 
tai dabar atsiliepia ir daugeliu atve
ju yra vanduo Sovietų malūnui. Tai
gi turėdami čia suminėtus ir nesu
minėtus faktus ir aplinkybės prieš 
akis, negalime stebėtis, kad „teorija" 
apie Rusijos nenugalimumą daugeli 
žmonių įtikina, o gal pirmoje eilėje 
pačius'rusus. Ir tuo pačiu, žinoma, 
skatina ryžtis „išlaisvinti“ pasaulį iš 
„kapitalo vergijos“.

Dabar sekantis, nemažiau svarbus 
ir įdomus klausimas:

Ar Amerika gali pralaimėti?
(Bus daugiau)

't
puikus arabų kalbos specialistas Ir 
orientaline prasme išsiauklėjęs teisi
ninkas ir išsilavinęs „rašto žinovas“. 
Kaip nomadas jis dalyvavo daugybė
je ginčų ir juos sėkmingai išsprendė. 
Už tai arabai Mr. Glubb ypač pamilo 
ir jį pavadino Abu Kenaik, kas mū- ‘ 
šlškai reikštų Žando tėvas. Mat Mr. 
Glubb dešiniame žande turi didelė*’ 
žaizdos žymes, kas arabams reiškia 
didelę garbę.

1934 metais majoras Peąke išvyko 
Anglijon ir Mr Glubb perėmė Arabų 
Legijono vadovavimą. Jis mokėjo su 
arabais nuo pat pirmųjų dienų labai 
gražiai ir taikingai sugyventi ir šian
dien Transjordanijoje vien tik Mr. 
Glubb dėka vyksta tikrai taikingas 
ir darbštus gyvenimas.

Bet šiuo Glubb Pascha uždaviniai 
nesibaigia. Jo visas dėmesys skiria
mas Arabų Legijonui. Kiek ištiesų 
vyrų sudaro šitą Legijoną, išskyrus 
Glubb Paschą. ir britų generalitetą, < 
niekas nežino. Manoma, kad pats 
Arabų Legijono elitas sudaro 16.000—1 
20.000 vyrų, kuriam vadovauja ara
bus pamilusių 50 britų karininkių 
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Paslaptingoji Amerika
Mirusiųjų chirurgija

— Svarbiausia, kad lavonas būtų panašus 
I gyvą. Nelaimingo atsitikimo atveju, mes 
esame priversti griebtis tiesiog chirurginių 
operacijų. Priseina siūti, perstatinėti, sutai
kyti, grimuoti. Turėjau štai suaugusį žmogų, 
kurį traukinys buvo supiaustęs į gabalus. Jei 
būtumėt matę, ką su juo padarėm! .Giminės 
nepažino! Jie sakė, kad jis dabar daugiau pa
našus į save negu iš tikrųjų. Čia pat pakilo 
klientūra.

Jis nusijuokė:
— Dėkui Dievui, normalūs klientai ne iš 

nelaimingų atsitikimų! Paprastai mes peri
mame lavoną, kol dar jis šiltas. Tai nepa
prastai palengvina darbą!..,

Man pasidarė bloga ir aš atrišau kaklaraiš
čio mazgą. Mr. Tompsonas tačiau pradarė ki
tas gretimas duris.

— Štai kitas salonas, deja, tuščias. Čia jū* 
galit pamatyti keturiolika paveikslų. Visi su 
parašais. Visi autentiški.

Su pasibriaujėjimu apžiūrėjau tą įvairias
palvio marmuro kambarį su jo estrada, ap
traukta mėlynu veliūru, su elektrinėmis žva- 
kidėmis ir keturiolika paveikslų. Portretai, 
naturmortai, Leda, spaudžianti gulbę prie krū
ties jauno žmogaus akivaizdoje, berniukas su 
barabanėliu ir 1.1.

— Reikia padėti gyviesiems užmiršti mi
rusiuosius, padaryti juos laimingais nežiūrint 
mirties, — tarė Mr. Tompsonas rimtu filoso
finiu tonu. — Meno šedevrai tarnauja jų no
rui gyventi. Ar buvot Los-Angeles kapinėse?

— Taip.
— Štai kas puikiai suprato lavo biznį. Pa

laidoti tose kapinėse, tai suteikti jam dovaną, 
kurios jis niekados neužmirš. Nuostabios sta
tulos, Mocarto ir Vagnerio muzika, skambanti 
virš kapų, tas karališkas peizažas... Mes dir
bame toj pačioj dvasioj.

— Visiškai.
Ir pilnas konfortas...

— Žinot, kad šalia kiekvieno išstatymo 
kambario yra rūkomasis vyrams, buduaras 
moterims, prausyklos, vonios...

— Kam visa tai?
— Kaip tai kam? Zmonė* praleidžia tris 

keturias dienas laidotuvių salonuose. Viskas 
numatyta, kad galima būtų išsiblaškyti, nusi
prausti, praleisti garbingai laiką. Religija turi 
irgi savo. Štai koplytėlė omnibus, apie kurią 
jau pasakojau.

Mes įsiveržiame į koplyčią, rudo žvilgančio 
medžio sienomis ir maždaug gotiškais vitra
žais. Dvi eilės suolų nuo durų ligi estrados, 
papuoštos gyvomis gėlėmis. Ant altoriaus jo
kio kryžiaus.

— Tai vietelė, kuri nėra nei katalikiška, 
nei protestantiška, nei žydiška, nei ortodok
siška, tarė Mr. Tompsonas su pasidžiavimu. 
Ji tinka geriau būti Dievo namais, kaip' sina
goga, krikščioniška bažnyčia, ar protestantiš
ka šventykla. Joje laikomos visų kultų pa
maldos. Ir kokios pamaldos. Mūsų didžiulių 
vargonų mums pavydi visos panašios institu
cijos ... Mūsų solistai vieni geriausių... Kaip 

gaila, kad šiai dienai nėra numatyta pamaldų! 
Tikrai pataikėt prastą dieną. Ateisit kitą kar
tą, tikrai!

Ant galų pirštų mes išėjome iš koplyčios. 
Maniau, kad rūmų vizitas pasibaigė, tačiau 
Mr. Tompsonas nukreipė mane prie lifto, pa
spaudė mygtuką ir tarė:

— Dabar l parengimo salę. Atleisit, kad 
negalėsiu parodyti savo darbininkų darbo me
tu, mat, tuščią savaitė...

Balto porcelano salėje buvo keletas stalų 
su rėčkelėmis kraujui nutekėti. Stiklinėse 
spintose švietė chirurginiai įrankiai. Keletas 
grąsinančlų buteliukų stovėjo ant etažerių. 
Mr. Tompsonas trynėsi rankas.

Šių dienų mumijos
— Tvarka ir švara, štai kaip mes elgiamės. 

Mums paskambina dienos metu ar naktį, ne
svarbu. Tuoj pat sanitarinė mašina atsiduria 
prie numirusio namų. Atgabena lavoną, nu
rengia, apžiūri...

— Apžiūri?
— Taip, štai balzamavimo aparatas. La

bai paprastas. Spaudimu šis aparatas išvirkš
čia į šlaunies ir kaklo arteriją specialų subli- 
matą. Verždamasis į arterijas mūsų gaminys, 
kurio pagrinde yra amoniakas, išvaro per tuos 
du įdūrimus kraują. Operacijos pabaigoje 
kraujo nebelieka ir ji* pakeičiamas lygiu kle-. 
kiu nepūvančio skystimo. Tada peilio smūgiu 
atidaromas pilvas ir įpilama maždaug litras 
dezinfekuojančios medžiagos. Žaizdos po to 
užsiuvamos, lavonas nuprausiamas. Sufrizuo
jami plaukai. Nuskutamas. Plaukai išdžiovi
nami elektriniu džiovintuvu. Jis nugrimuoja
mas ,jei tas reikalinga. _

Aš apžiūrėjau aparatą, džiovintuvą, peilį, 
rausvo skystimo butelį. Amoniako ir lavono

------------ ------------------------------------------------ , 
kvapas mušė man į smilkinį. Užsidegiau ci
garetę.

— Kai kūnas parengtas, tarė Mr. Tomp
sonas, belieka jis aprengti. Prašau paskui ma
ne... o

Amžinybės garderobas
Lydėjau jį į gretimą kambarį. Prie sienų 

stovėjo geltono medžio spintos. Atidarė spin
tą, ir aš instyktyviai daviau šuolį atgal. Viena 
prie kitos, kaip Mėlynbarzdžio žmonos, kabėjo 
nesuskaitomos suknelių eilės įvairiausių spal
vų. Rūžavoe, žalios, geltonos, baltos, išsiuvi* 
nėtos arba papuoštos blizgučiais.

— Kas čia? — paklausiau pašnabždomis.
— Dažnai, — tarė Mr. Tompsonas, — gi

minės prašo, kad apvilktame pagal mūsų sko
nį. Turim daugybę modelių, kuriuos siuvėja' 
specialistė priderina prie interesanto ūgio.

— O vyrams?...
Jis atidarė kitą (įpintą, ir aš pamačiau iš

tisą procesiją naujų kostiumų. Prie kiekvieno 
buvo marškiniai, kalnieriukas, priderintas ka
klaraištis. Šalia kelnių ilsėjosi tušti batai. Ant 
lentynėlių buvo krūvos naujai išlygintų bat-, 
tinių. Kitoj spintoj buvo moteriškų kombina, 
kelnaičių, brusthalterių, gražiai išsiuvinėtų,

— Viskas numatyta, viskas numatyta, — 
kartojo Mr. Tompsonas šypsodamasis. — Negi 
galėsit pasakyti, kad ir Prancūzijoje taip rafi
nuotai aprūpinami mirusieji?

— O ne! Pas mus daug primityviau...
— Taip. Ir manau ne taip higieniškai. Mi

rusysis namuose. Mažas kambarėlis dvokia. 
Juodi drabužiai. Laidotuvių vežimas. Sidabri
nės žvakidės. Prisipažinkit, kad mes pralen-< 
kėm metodus...

— Sutinku. ..
Ii „Carrefour“ 1947. spalių 29 d.

Išvertė V. T. (Bu* daugiau),
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Pas kalbininkq prof. E. Hermann
LIETUVIŲ KALBOS STUDIJOS IŠUGDĖ JĮ LIETUVOS BIČIULIU / P. Glemža

Gottingene gyvena žinomas kalbi
ninkas, kalbos filosofas, didelis in
doeuropiečių, ypač klasinių kalbų, o 
taip pat ir lietuvių kalbos žinovas, 
ilgametis Gottingeno Georgia Augu
sta universiteto profesorius, dabar 
emeritas, Eduardas Hermanna’s. Pla
tesnė lietuvių visuomenė prof. Her- 
mann’ą mažai tepažįsta, tačiau kiek
vienas lietuvis kalbininkas, studi
juojąs lietuvių kalbą bei kalbotyrą, 
negali išvengti vienokiu ar kitokiu 
būdu nesusidūręs ir su jojo mokslin- 
niais darbais.

Prof. Eduardas Hermann’as yra 
gimęs 1869 m. gruodžio 19 d. Šiaurės 
Bavarijoje, Koburge; kalbotyros 
mokslus studijavo Jenos universitete, 
o taip pat Freiburgo (1 sem.) ir Leip- 
zigo (2 sem.) universitetuose, pas 
žymius kalbininkus: lyginamosios 
Sintaksės tėvą Delbrūck’ą, Fr. Kluge, 
Thuneysen’ą, Sievers’ą. Be to, filo
sofijos mokslus studijavo pas žino
mus filosofus Liebmann’ą ir Wundt’ą, 
ir indų kalbą, be prof. Delbrūck’o, 
pas Holzmann’ą ir Windisch’ą. Stu
dijas baigė Jenoje 1894 m. su teise 
dėstyti lotynų, graikų, vokiečių-kal
bas ir filosofijos propedeutiką.' To
liau atsidėjo pedagoginei veiklai bei 
kalbotyros studijoms: 1894—1903 m. 
Koburgo gimnazijos mokytojas, vė
liau ligi 1913 m. Bergedorfo (prie 
Hamburgo) Hanzos mokyklos moky
tojas, kur būdamas paskelbė ir pir
muosius lituanistinius darbus; 1913 m. 
pakviestas i Kielio universitetą in- 
dogennanistikos katedros e. o. pro
fesoriumi, 1915 m. — ord. profeso- 
■rius Frankfurto a. M. universitete ir
1917 m. — Gottingeno universitete. 

■Čia prof. Hermann’as atliko didžiąją 
dalį savo mokslinių darbų ir ištisą 

■eilę metų tarp kitų dalykų dėstė ir 
lietuvių kalbą. Nuo 1937 m. prof. 
Hermann’as yra emeritas, tačiau su 
universitetu ryšių nenutraukė, 'gy
vai domisi lietuviškomis studijomis, 
dėsto studentams lietuvių kalbą, ren
gia didesnį lietuvių kalbos veikalą.

Tokiu būdu prof. Hermann’as pa
pildo ištisą eilę XIX amž. ir vėlesnių 
žymiųjų vokiečių kalbininkų (Bopp, 
Pott, Nesselmann, Schleicher, Les- 
kien, Bezzenberger ir kt.), kurie lie
tuvių kalbos tyrinėjimo darbais ben
drajam kalbotyros mokslui kėlė lie
tuvių kalbos savybes, jos formų grožį 
ir tuo pačiu, kad ir netiesioginiai pri
sidėjo prie lietuvių tautinio 'atgimi
mo. Tačiau prof. Hermann’o domė
jimasis lietuvių kalba nesiribojo 
vien tik sausomis kalbos studijomis, 
kiek tai reikalinga lyginamajam kal
bų mokslui. Lietuvių kalbos studi
jos prof. Hermann’ą suvedė į asme
niškus ryšius su daugeliu jo amži
ninkų mūsų tautinio atgimimo ve
teranų — kalbininkų, rašytojų, visuo
menės veikėjų. Šie ryšiai, besitęsią 
keliasdešimt metų, dar ir dabar eme- 
-rito profesoriaus tebėra palaikomi.

Kalbos kampelis 
(Redaguoja Pr. Skardžius)

50. Kaip vartoti: balzamas, jazminas, I man (su daugiskaitos galūne -an). 
Taigi pagal kilmę ir daugumos Euro
pos kalbų vartoseną turėtume ir mes 
rašyti balsamas, jasminas ir musul
monas, ne balzamas, jazminas ir mu-

tnuzuimonas ar balsamas.jasminas. 
musulmonas?

Šios svetimybės dabar mūsų ne
vienodai vartojamos: vienur rašome 
jas su z, kitur su s. -Tai yra dėlto, 
kad mes šiuos žodžius esame pažinę 
iš įvairių šaltinių, ir lig šiol niekas 
nėra kreipęs ’dėmesio į jų rašymo 
suvienodinimą. O tai, atrodo, yra rei
kalingas dalykas. Visų pirma, reikia 
atsiminti, visi šie žodžiai yra orien- 
taiinės kilmės:, pirmasis yra hebrajų 
Žodis, o du paskutiniai arabų, persų. 
Iš čia, tiesiogiai ar per graikų lotynų 
kalbas, jie vėliau yra patekę j Vak. 
Europos kalbąs; pvz. italų balsamo, 
pranc. baume, anglų balsam (taria 
bolsem), vok. Balsam (taria Balzam), 
rusų br.lsrm, lenk balsam taria bal
zam) ir kt. iš lot. balsamum, graikų 
balsamon, toliau per finikiečius iš 

’hebrajų Vęesm; vld. lot. gelseminium, 
jesminium, italų gelsomino, gesmino, 
pranc. jasmin, anglų jasmin, vok. 
Jasmin, rusų jasmin, lenkų jasmin ir 
kt. iš persų jasamin, arabų jasamun; 
anglų moslem arba mussulman, 
musliman, pranc. musulman, vok. 
Moslem arba Muselman, rus. musul- 
manin (su rus. priesaga -in kaip 
•krestjan’n ir kt), rumunų musulman 
:lr kt. i’; arabų muslin, persų musli-

Todėl pažinti prof. Hermann’ą, ilgą 
metų eilę skyrusi lietuviškoms stu
dijoms, kiekvienam lietuviui yra ne 
tik įdomu, bet ir pravartu.

Norėdamas supažindinti su šiuo 
įžymiu mokslininku „Mūsų Kelio" 
skaitytojus, ryžausi aplankyti prof. 
Hermann’ą. Šio žygio ėmiausi no
riai, bet kartu ir nedrąsiai. Na, betgi 
prisiklausęs iš studentų gerų „pata
rimų“ ir gavęs iš anksto sutikimą, 
atsidūriau prie profesoriaus durų.

Mane sutiko vidutinio ūgio, jau
nesnis negu tikėjausi, gyvas ponas, 
tai prof. Hermann’as. Į mano vokiš
ką prisistatymą ir pasisveikinimą jis 
man atsakė lietuvišku „Labas rytas“, 
ir tai pašalino daugelį varžtų, kurių 
galėjau tikėtis. Šaltis dabar yra di
delis priešas bet kokio darbo. Ne
aplenkia jis ir mokslininkų kabinetų. 
Tad profesorius pirmiausiai pradėjo 
rūpintis patogia vieta, Jcad „nesušal
tume“. Iš bibliotekos, kur pradžioje 
buvau „įkurdintas" ir jau slapčiomis 
spėjau mesti žvilgsnį į pilnas sienas 
knygų, buvau paprašytas J gretimą 
kambarį, kur patogiai įsitaisę, užsi
minę apie lietuvišką spaudą bei kitus 
klausimus, pradėjome rūpimą pašne
kesį.

Pone profesoriau, mums būtų la
bai malonu išgirsti iš Tamstos, nuo 
kada pradėjote domėtis lietuvių kal
ba ir kas paskatino šioms studijoms?

Literatūra čionai ir tenai
Kalbant apie kūrybą, vis sakoma: 

kur nėra laisvės, ten nėra kūrybos, 
arba: kūrėjas yra laisvės reikalingas. 
Laisvės? Apie kokią laisvę iš tikrų
jų čia kalbama? Literatūros istorija, 
pavyzdžiui, žino daugybę faktų, kai 
žymūs kūriniai buvo sukurti kalėji
mų vienutėse, o taip pat ir tokių au
torių (Ad. Mickevičius, Baironas), ku
rie gyveno ištrėmime, arba egzilyje, 
o juk ir ten neišvengiamai tenka kę
sti didesnius ar mažesnius laisvės 
apribojimus. Tad asmens laisvės atė
mimas ar josios suvaržymas dar nėra 
tasai vandens sriautas, kuriuo būtų 
galutinai užgesinama kūrybos ugnis. 
Mat, asmens laisvės netekimas ne vi
sais atvejais jau reiškia ir kūrybinės 
laisvės sužlugdymą. Kai kalbama 
apie kūrėjo laisvę, tai numanome ta
riant: nieks negali kūrėjui įsakyti, 
ką ir k a i p jis privalo kurti. Ir štai 
kodėl. Kūrybos procese yra svąrbūs 
du momentai: idėja ir jos realizavi
mas. Tikrovės arba tik tariamos ti
krovės (tikriau — idėjos) išgyveni
mas kūrėjyje įvyksta’anksčiau už jo 
realizavimą technikinėmis kūrybos 
priemonėmis. Tačiau tik realizavimo 
metu jis pasiekia aukščiausiąją savo 
įtampą, vadinamąjį įkvėpimą, arba,

zulmonas, juo labiau, kad mes dabar 
jau sakome ne be filozofas, teosofas, 
tezauras, ichtiozauras, 'semaziologlja, 
bet filosofas, teosofas, tesauras, ich- 
tiosauras, semasiologija, nors šalia to 
vis dėlto vartojame ir bazė, krizė, 
tezė, ne basė, krisė, tęsė kaip kad iš 
graikų kalbos turėtų būti. Yra su
prantamas dalykas: mes rašome mi
nėtuosius žodžius daugiausia iš kai
myninių kalbų tarimo ir todėl toli
mesnės kilmės praktikoje visai ne
žiūrime, ypač dėl to, kad niekas jų 
mums iš pradžios kitaip ir nepatarė 
vartoti. Tad dabar norėdami kokios 
nors tvarkos laikytis, atrodo, turė
tume vienaip ar kitaip rašyti. Mūsų 
supratimu reikėtų rašyti musulmo
nas, ne muzulmonas; įprastinės lytys 
balzamas, ir jazminas galėtų pasilik
ti, nes po 1 ir prieš m mes s kartais 
ir lietuviškuose žodžiuose verčiame į 
z, plg juosmuo ir juozmuo ir kt. Bet 
jeigu dauguma imtų rašyti balsamas 
su jasmlnu, kaip kad daugely Vak. 
Europos kalbų yra, būtų irgi ne
prastas daiktas.

Su lietuvių kalba pirmiausiai te
ko susidurti studijų metu Leipzigo 
universitete, kur pas prof. Leskien’ą 
vieną semestrą po vieną savaitinę 
valandą klausiau lietuvių kalbos 
paskaitų. Reikėjo versti Duonelaičio 
eiles. Bet gi tuomet dar mažai tesu
pratau lietuvių kalbos. Vėliau lietu
vių kalba domėjausi savarankiškai. 
Dirbdamas universitete skaičiau pa
skaitas bei vedžiau pratybas: indų, 
graikų, italų, germanų, baltų, slavų 
kalbų, indogermanų senovės mokslo, 
kalbos psichologijos ir kalbos filoso
fijos. Lietuvių mokinių ligi šioliai 
neturėjau. "

Čia profesorius sutiko parodyti kai 
kuriuos savo lituanistinius darbus, 
būtent: „Apie lietuvių kalbos sujung- 
tinių sakinių išsirutuliojimą“, 1912 
m., 96 psl., „Lietuviškos studijos“, 
1926 m., 423 psl., „Vokiškai lietuviš
kų pašnekesių knygelė“, 1931 m., 158 
psl., didelė knyga „Klausimų proble
ma" (Problem der Frage), 1942 m., 
kurioje yra ištirta daugelis žemės 
kalbų, taip pat ir lietuvių kalbos, 
klausimų intonacija. Be to, jo pa
skelbtų darbų saraše pažymėtinas 
darbas „Bendrinė lietuvių kalba kaip 
bendrojo kalbos mokslo problema“, 
60 psl., paskelbtas 1929 m. Gūttingeno' 
Mokslų Draugijos žiniose, ir daugiau 
mažesnės apimties darbų bei recenzi
jų įvairiuose mokslo žurnaluose.

vaižgantiškai tariant, tik tuo metu 
kūrėją pagauna kūrybos šišas.

Vien tik iš šito aspekto jau turėtų 
būti aišku, kad tokion dvasinėn bū- 
senon joks kūrėjas nepakils pagal 
kieno nors iš šalies padiktuotą įsa
kymą ar potvarkį. Beje, ar būta kur 
tikros meilės iš prievartos? Va, kaip 
suprantame kūrybos laisvę.

šį kartą mums rūpi literatūra. 
Kokie gi rašytojo uždaviniai, kame jo 
kūrybos prasmė? Tatai labai plačios 
apimties klausimas. Garsusis vokie
čių rašytojas — emigrantas Thomas 
Mann štai ką apie tai sako: „Rašy
tojo uždavinys šiandien nėra kitoks, 
negu jis buvo anksčiau, t. y.: jis pri
valo būti gyvenimo teisėju ir 
gyvenimo ugnies įžiebėju. 
Šiais laikais, kai visur tiek daug nu
sivylimo,. sugniužimo ir apatijos, ra
šytojas savo dvasine kūryba teikia 
susikaupimo, nėpalūžtamumo, vidu
jinės laisvės ir veikimo drąsos pa
vyzdį“ („Dle Neue Zeltung“ š. m. IX. 
26 d. Nr. 77).

Toksai yra Th. Manno atsakymas. 
Čia turime pastebėti, kad nėra jokio 
kodekso, kaipgi tas gyvenimas teisti, 
nėra jokių taisyklių, kuo ir kaip gy
venimo ugnis įžiebti. Rašytojas tatai 
atlieka vien tik savo išminties ir tik 
savo kūrybinių jėgų skatinamas. Iš 
čia tad ir kyla literatūros srovių, idė
jų ir formų įvairumas. Tatai natū
ralu ir suprantama. Ir joks šių laiku 
demokratinis kraštas dėl to dar ne
puolė isteriškon desperacijon. Dar 
daugiau: jokie įstatymai net ir šian
dien nevaržo nei romantizmo, nei 
simbolizmo, nei pagaliau naujojo 
„Weltschmerzo“ atstovų, kurie lygio
mis teisėmis rikiuojasi knygynų vi
trinose ir pagal savo išmanymą bei 
kūrybinį pajėgumą „teisia gyveni
mą“. Lemiamos reikšmės čia neturi 
nė ta aplinkybė, kad kai kuriems 
skaitytojams ir.'kritikams jie nepa
tinka ir laikomi „pasenusiais“.

Taip susidaro didžiulė pasaulio li
teratūros puokštė, žydinti įvairių 
įvairiausiais žiedais, kurių kiekvie
nas skleidžia vis kitokius kvapsnius. 
Užtat mes vienodai gėrimės ir pago
niškąja „Odisėja“ ir krikščioniška 
„Dieviškąja Komediją“, nes abiejuo
se kūriniuose regime literatūrinę ti
krovę ir grožį. Ala, kokia yra kūry
bos laisvė. Esame įsitikinę, kad ten, 
kur toleruojamos pagrindinės laisvo 
žmogaus teisės, kitaip ir būti negali.

Visai kitaip yra Sovietų Sąjun
goje, nors ji ir didžiuojasi, jog nesą 
kitos tokios šalies, kur taip laisvai 
kvėpuotų žmogus. Šita reklama per
dėm neteisinga. Tenai rašytojui (aiš
ku, ir kitiems kūrėjams) vyriausybė 
ir komunistų partija įsako, ką ir kaip 
kurti. Apie kokią nors kūrybos laisvę 
sovietuose negali būti jokios kalbos.

— Girdėjau, kad Tamsta esate 
lankęsis Lietuvoje, norėčiau išgirsti 
prisiminimų bei Įspūdžių.

— Lietuvoje esu buvęs keturis 
kartus: pirmą kartą 1925 m. nuo kovo 
ligi rugsėjo mėn, antrą kartą 1926 m. 
apie šešias savaites, trečią kartą 1928 
m. per keturias savaites ir paskutinį 
kartą 1930 m. taip pat keturias savai
tes. Svarbiausias mano kelionių tiks
las buvo: pirmą kartą — mokytis lie
tuvių kalbos, o vėliau — klausytis 
jos atskirų tarmių. 1925 ir 1926 m. 
Lietuvą esu išvaikščiojęs pėsčias. Il
gesnį laiką teko buvoti Prienuose, 
Kaune, Sasnavoje, Palangoje. Mano 
keliones labai palengvino Dr. Basa
navičiaus rekomendacinis laiškas, ku
rį jis man parašė, idant galėčiau būti 
geriau priimtas. Su Dr. Basanavi
čiumi susirašinėjome laiškais, bet as
meniškai su juo susitikti neteko. Jis 
yra buvęs Gottingene ir norėjo mane 
aplankyti, bet aš tuo laiku buvau iš
vykęs. Dr. Basanavičiaus laiškus dar 
ir dabar tebeturiu.

Profesorius pradėjo kazino ieškoti 
pridūręs, kad turėčiau ką tai įdo
maus pamatyti. Suradęs didžiulį vo
ką, išėmė pluoštą škicų, jų tarpe ne
maža spalvotų ir, atrinkęs vieną pa
veikslą, paklausė:

— Kas čia? — Atsakiau, kad tai 
Kauno katedra. — Tai bažnyčia, ku
rioje Baranauskas pamokslus sakė.

Pasirodo, kad profesorius neblo
gai piešia ir savo kelionių įspūdžius 
— žymesnius matytus vaizdus mėg
sta ne fotografijomis, bet sava ranka 
atvaizduoti. Pieštas paveikslas, ma
nau, žymiai ilgiau palieka atmintyje 

o literatai, bandę nors kiek nukrypti 
nuo generalinės linijos, buvo tuojau 
„sutvarkyti“, nes tai buvę tik niekšai 
ir padugnės. Įdomiausia tačiau yra 
tai, jog kūrybinės laisvės smaugimas 
sovietuose yra viešas ir legalizuotas! 
Užtat ten nuolatos reikia „valyti“ ra
šytojų kadrus.

štai ir praeitą rudenį plačiai nu
skambėjo žinia, jog sovietų literatų 
tarpe ir vėl pravestas stambaus masto 
valymas.. Jo auka krito ir žinomasis 
Zoščenko, pagarsėjęs ne tik pačioje 
Sov. Sąjungoje, bet ir toli už jos sie
nų. Ir ne vienas tik Zoščenko, o visa 
rašytojų plejada. Šiuo atveju mums 
ne tiek svarbu (nors tai ir įdomu), už 
kokius „nusikaltimus“ jie buvo pa
smerkti, kiek rūpi atskleisti oficia
liąją, taigi, visiems tos šalies pilie
čiams privalomą sovietų pažiūrą į 
literatūrą ir josios tikslus.

(Bus daugiau)
K. Apaščia

Tremtyje suskambo Č. Sasnausko „Requiem“
BLOMBERGO LIETUVIŲ CHORO ŽYGIS

Blombergo lietuvių stovyklos „Sta
sio Šimkaus vardo“ choras gyvuoja 
jau nuo 1945. Vokietijai kapituliavus, 
šiame nedideliame, 20 km nuo Det- 
moldo gulinčiame miestelyje susikūrė 
lietuvių stovykla, kuriai tada vado
vavo finansininkas Jonas Matulionis. 
Netrukus čia atsikėlė gyventi iš Det- 
moldo jaunas muzikas Albertas Val- 
člulėnas; jo pastangomis greitu laiku 
Blombergas turėjo gerą chorą. Drau
ge su tautinių šokių trupe šis choras 
dažnai turėdavo atstovauti lietuvius 
anglų karių tarpe.

Šiuo metu Blombergo choras bus 
bene vienintėlis, išsilaikęs Britų zo
noje. Jo išsilaikymas turi savo ypa
tingų priežasčių. Lietuvių Blombeų-. 
teliko1 vos pusė: vieton beveik 500 
vos apie £50; dalis emigravo, dalį-gi 
iškėlė į Gottingeną, nes reikėjo pa
laisvinti butus į Blombergą atkelia
moms ukrainiečių ir lenkų Centri
nėms Taryboms Lietuvių chorui grė
sė pavojus būti išsklaidytam. Tačiau 
majoras Heath, 70 DPACCS’so ko- 
mandorius — Blombergo DP stovy
klos direktorius, pats buvęs choristas, 
taip susižavėjo choro skambesiu ir jo 
dirigento sugebėjimais, kad padėjo 
didelių pastangų sulaikyti Blomberge 
bent choro branduolį — per 30 as
menų.

Dirigentas A. Vaičiulėnas pasiryžo 
įvykdyti senai sumanytą žygį: pasta
tyti C. Sasnausko „Requiem“. Sis 
veikalas Kaune buvo pastatytas, be
rods, tik operos choro, J. Starkai va
dovaujant ir atliktas ypatingais ge
dulingais atvejais. Koncertinio pa-

i

X Grigaitytė-Graudušien*

Paslaptis
JI perlai paskendęs širdies gelmėje 
tik su ašara kartais išplaukia;
nušvinta skruostus 
ugnim nuostabia, 
kaip žiedas aguonos palaukėj.

Lyg posmas nutrūkęs 
dainos krištolinės — 
birželio nakties alpesys ... 
Nors veržias slapčia 
iš ugningps krūtinės, 
kas ji? Ak neklausk — nesakys.
Ji lydi mane per gyvenimą dygų 
lig rudens, ligi lapai nukris...
Jie po kojų šlamės x
rūkuose pasiklydę.
paslaptis, paslaptis, paslaptis...

negu momento nuotrauka. Ir taip 
profesorius atskleidė ištisą eilę Lie- 
tuvos vaizdų, kurių. tik dalį tegalė
jau atpažinti. Vytauto bažnyčia, 
liauno rotušė, Pažaislio vienuolynas 
Prienų, Sasnavos, Palangos, Varnių 
Kaltinėnų vaizdai byloja, kur jis yra 
lankęsis bei svečiavęsis. Ta proga 
buvo man parodyta ir kitų kraštų 
vaizdų — Konstantinopolio, Romos 
ir kt., kuriuose sudėti gausingų ke
lionių prisiminimai.

— Besilankant Lietuvoje, — tęsė 
profesorius, — teko sutikti daug žy
mių lietuvių. Mažinau rašytoją Tu
mą-Vaižgantą, kuris mane rekomen
davo visiems dvasininkams. Ir savo 
kelionėse beveik visuomet apsisto
davau klebonijose, kur būdavau ma
loniai priimamas. Buvau artimiau 
susidraugavęs su kunigu C. ir visą 
laiką susirašinėjome. Ir dabar nese
niai esu gavęs jo laišką iš Lietuvos.
Taip pat pažinau universiteto rekto
rių vysk. Bučį, prof. Vaclovą Bir
žišką, kuris man davė medžiagos lie
tuviškoms studijoms, prof. M. Bir
žišką, buv. prezidentą Dr. Grinių, 
arcivyskupą Skvirecką, vysk. Karo
są, ministerį Lozoraitį, ev. superin
tendentą Jakubėną, su kuriuo visą 
laiką palaikiau ryšius, daug kartų 
kalbėjau su Maironiu, du kartu vie
šėjau Anykščiuose pas rašytoją Vie
nuolį. Na, ir labai gerai pažinojau 
rašomosios lietuvių kalbos tėvą Joną 
Jablonskį; Kiekvieną kartą viešėjau 
Palangoje, kur turėjau progos pa
žinti daug žinomų lietuvių, jų tarpa 
p. Klimą, Dr. Šliupą, Martyną Jan
kų, kuris man yra parašęs Ilgą laiš
ką, rašytoją Vydūną, iš kurio nese
niai gavau laišką, ir kt. Kelionės į 
Lietuvą man paliko gražių prisimi
nimų. Niekur taip draugiškai ne
buvau sutiktas, ir priimtas kaip p. 
Vainelkio šeimoje.

(Pabaiga sekančiame Nr.)

statymo dar, rodos, nėra buvę. Dar
bas buvo įvykdytas. Per Visus Šven
tus bažnyčioje buvo atliktos kai ku
rios „Requiem" Ištraukos, o lapkričio 
mėn. 23 d., Kariuomenės šventės die
ną, visas veikalas praskambo Blom
bergo evangelikų bažnyčioje. Kon
certas buvo viešas ir atliktas „Blom
bergo Baltų Menininkų Centro“ (Bal
tic Artists’ Centre — „Baltische 
KUnstlergemeinschaft“) vardu.

Blomberge nuo 1946 m. rudens gy
vuoja nemažas Pabaltiečių meninin
kų sambūris, kurie sudaro lyg vieną 
organizaciją. Jos pradiniai užsimoji
mai: sukurti jungtinę Pabaltiečių 
operą, tiesa, nepavyko, tačiau įėjo į 
/tradiciją ruošti kas dvi savaites kon
certus, į kuriuos kviečiami anglų 
'įstaigų atstovai, o paskutiniuoju lai
ku gausiai lankosi ir vietinė -vokie
čių visuomenė. Lapkričio 23 dienos 
bažnytiniame koncerte, be Sasnausko 
„Requiem”, dar buvo solistinė dalis, 
kurioje dalyvavo iš lietuvių I. Mote- 
kaitienė ir P. Kovelis, o iš estų — 
vargonininkas L. Virkhaus, lydėjęs 
taip pat vargonais visą koncertą; Ar
tistė Kuprianova-Tatar ir Blombergo 
estų menininkų vadovas violistas E. 
Kalam. Prie „Requiem“ solo parti
jas atliekant, be I. Motekaitienės ir 
P. Kovelio, dar talkininkavo estai: 
mezzo-sopranas H. Leppik ir bosas 
L. Raudsepp.

Viso, koncerto centre stovėjo mūsų 
žymaus kūrėjo C. Sasnausko veika
las. Pagal pasiektą menišką rezul
tatą buvo tai stipriausias programos

(Pabaiga 5 psl.)
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Žurnalisto užrašai (2) Stasys Mingaila

Grupinio įsikūrimo klausimu
Teigiamas Ir savaimingas sąvokų 

pasikeitimas vertinant savojo gyve
nimo vieną ar kitą aspektą tampa 
nesugriaunama išraiška mūsų lū
kesčių, kai pasikeis sąlygos, grįžti į 
gimtuosius namus, tik jau su dides
niu prieraišumu ir pagarba ne tik sa
vam gyvenimui, bet ir savuose na
muose patirtam vargui bei rūpesčiui. 
Bet šiuo, tuo tarpu neįmanomu laiko 
mastu išmatuoti, lūkesčiu save alsi
nant kiekvienam tenka stovėti dar 
tolimesnio nuo savojo krašto tolini- 
mo akystatoje. Turiu galvoje emi
graciją. Į ją aš .žiūriu kaip į toli
mesnio išsklaidymo faktą. Apie ją — 
ramstantis klausimais kur- veš ir 
klek veš — tremtiniškos. spaudos 
skiltyse net ir per daug buvo rašyta. 
Bet kur ir kaip geriausia emigruoti 
— apie tai šykščiai teužsimenama dėl 
visos eilės veiksnių, kurių didžiuma 
išplaukia ne iš mūsų valios. Nors ši
sai klausimas — emigracijos — iš 
tiesų dabartinėmis aplinkybėmis neį- 
manu išspręsti savais siūlymais bei 
patarinėjimais, tačiau svarstymas ir 
norima linkme rikiavimas pastangų 
jokiu atveju žalos nepadarytų. Klau
simui, kurį kaipo užuominą plates
niam svarstymui čia noriu iškelti, 
rastis pagrindą man davė latvių se
nesniųjų emigrantų mostas. Latvių 
spaudos pranešimais jų emigrantų 
grupė Bolivijoje nupirkusi 20.000 ha 
žemės plotą, kuriame Bolivijos vy
riausybė sutinkanti leisti latviams 
pabėgėliams bei tremtiniams emi-
gruoti kompaktiniu būdu. Mūsų ben
druomenėje kompaktinės emigracijos 
klausimas savu laiku itin tvirtai bu
vo bandomas užakcetuoti. Nors emi
gracinė tikrovė tokią pažiūrą jau 
spėjo aptraiškyti, tačiau negalima 
teigti, kad ir šiuo metu nebūtų pra
vartu kompaktinio kūrimosi klausi
mą kelti. Juoba, remiantis realiu lat-

Tremtyje „Requiem“
(Atkelta iš 4 pusi.) 

numeris. Choras parodė gryną into
naciją ir didelį sąskambio išlyginimą 
bei niuansų gražumą; ypač pažymė
tina gražus (,diminuendo“ bei „cres
cendo". Pasiekti tokių rezultatų su 
mėgėjų choru yra tikrai retas daly
kas. Tai parodo stambius A. Vaičiu- 
lėno duomenis kaip choro dirigento, 
o taip pat ir didelį choro dalyvių pa
siryžimą išmokti tokį ilgą veikalą ir 
pasiduoti reikalingai disciplinai to
kiam lygiui pasiekti.

Pačiame veikale gal kiek pasigen
dame platesnių polifoniškų išvysty
mų, įjet iš giliai veikia klausytoją sa
vo nuoširdumu ir tauria, graudinga 
nuotaika. Jo stiliuje jaučiame tiek 
gregori janiško giedojimų įtakos, tiek 
ir stačiatikių bažnytinės muzikos at
spindžių, kuri, C. Sasnauškui ilgai 
gyvenant Petrapilyje, matyt bus jam 
padariusi įspūdžio. Kiek mažoka mo
duliacijų, nes beveik visas veikalas 
eina E-moll tonacijoje. Ta prasme 
kai kurių numerių išleidimas galėjo 
teigiamai paveikti visumos įspūdį. C. 
Sasnausko „Requiem“ yra ne tik vie
nas žymiausių veikalų mūsų muzi
kinėje literatūroje, bet ir šiaip galįs 
rimtai suįdominti kiekvieną nelietu
vį klausytoją.

P. Alberto Vaičiulėno asmenyje 
neabejotinai susilaukėme naujos ta
lentingos pajėgos chorvedybos srity
je. Konservatorijos studentas B. Dva
riono fortepijono kįasėje jis jau karo 
metu pradėjo diriguoti Kauno radio
fono kapelą, o vėliau, tremties lai
kais, vis labiau pasišventė chorui.

Šiuo metu A. Valčiulėnas yra Det- 
moldo „Nordwestdeutsehe Musikaka- 
demie“ dirigavimo klasės studentas. 
Si mokykla turi „Musikhochschule“ 
teises; ji įsisteigė 1946 m. ir joje dėsto 
žymiausios vokiečių pajėgos, kaip 
pav. pianistas C. Hansen, chormeiste
ris Kurt Thomas ir kiti. Negailėda
mas darbo, jaunas studentas ir diri
gentas dalina savo laiką tarp studijų, 
kelionių dviračiu ar autobusu iš 
Blombergo i Detmoldą ir darbo su 
choru.

Galime nuoširdžiai palinkėti p. A. 
Vaičiulėnūi išplėtoti savo gabumus ir 
rasti sau tinkamą darbuotės sferą, 
jei tektų grįžti tėvynėn. Būtų taip 
pat labai pageidautina parodyti nuo
taikingą Sasnausko veikalą bent kai
myninėms Anglų ir Amerikonų zo
nos stovykloms. O visam chorui lin
kėkime, kol emigracijos bangos dar 
mūsų neišsklaidė, tokiu pat pasiry
žimu kelti gimtąjį dainos ir giesmės 
meną. Vi. J-as 

vių pavyzdžiu, atrodo, jog tai yra 
įmanoma įvykdyti. Ir jėgų, spėju, 
šiam reikalui realizuoti turėtume 
daugiau už latvius. Latvių tvirtai 
konsoliduotos kolonijos tėra tik Pie
tų Amerikoje, gi JAV jie senųjų 
emigrantų, palyginus su lietuviais, 
turi žymiai mežesnį skaičių.

Šį klausimą — grupiniu būdu įsi
kurti — būtų galima bandyti spręsti 
panašia linkme.

JAV ir kituose kraštuose seniau 
įsikūrę mūsų tautiečiai per savas or
ganizacijos galimai greitesniu laiku 
sutelkia didesnes sumas pinigų įsi
gijimui žemės tose šalyse, kur įsikū
rimas klimatiniu atžvilgiu gali būti 
įmanomas ir kur vietos vyriausybė 
tokį grupinį įsikūrimą akceptuotų, 
šiam reikalui, realią sumą galėtų 
skirti BALF-as. Atsižvelgiant į klau
simo svorį, svetur gyvenančių lietu
vių organizacijos tam tikram laikui 
galėtų šalpos sumas, siunčiamas Eu
ropon, klek susiaurinti. Be to, šiuo 
reikalu būtų galima pabandyti kreip
tis į kitų tautų organizacijas.

Jei palyginti negausūs latvių trem
tiniai įstengė įgyti 20.000 ha ir rado 
kelius prieiti prie Bolivijos vyriau
sybės, kad ši akceptuotų grupinį lat
vių-atsikėlimą iš Europos, tai mūsų 
išeiviai, atrodo, galėtų realizuoti žy
miai didesnio ploto įsigijimą. Ne
sant sąlygų vienoje vietoje didesniam 
plotui įgyti, galima būtų jų keletą 
įgyti keliose vietose. Tačiau įgyjami

JAV kariuomenė atidengia 
komunizmo užkulisius

AP iš Frankfurto praneša, kad 
amerikiečių okupacinės pajėgos Vo
kietijoje pradės aiškinti oficialiose 
kariuomenės pamokose, kad Rusija 
yra valdoma komunistų partijos 
„diktatūros“ ir kad „asmeninė laisvė, 
kokią mes žinome, niekad neegzista
vo ir dabar neegzistuoja“ Rusijoje.

Visi kariai kviečiami lankyti pa
mokas, nes tai sudaro kariuomenės 
dalinių informacijos ir švietimo pro
gramos dalį.

Studijų biuletenis naudojamas kaip 
vadovu karių mokytojams. Jame ra
šoma: „Popieriuje Sovietų vyriausy

Scheinfeldo „Kovas" - šiemetinis 
krepšinio meisteris

Lapkrlčlo mėn. 22 - 23 d.d. Schein- 
fclde vyko krepšinio L klasės antrojo 
rato pirmenybių žaidynės, kurios jau 
išaiškino ir 1947 metų krepšinio mei
sterį tremtyje. Juo tapo mūsų šau
nioji krepšinio komanda Kovas, ku
riai pasidavė visos kitos tremtyje 
esančios krepšinio komandos. Nusi
lenkė prieš Kovą ir Kempteno mar- 
giečiai, kurie paskutiniu metu, išvy
kus Bagdonui, Duliūnui ir Mackevi
čiui į Kanadą, Varkalai ir Andruliui 
III į Prancūziją - Monaco, o Norkui

Prenumeratoriams ir 
platintojams

Gerb. prenumeratoriams ir 
platintojams pranešama, jog 
susirašinėjant prenumeratos 
reikalu kiekvienas privalo žy
mėti savo numerį, kuris pažy
mėtas adreso lapelyje.

Paskiri prenumeratoriai ir 
platintojai šių metų skolas už 
laikraštį prašomi išlyginti dar 
prieš Naujus Metus.

Gyvenantiems stovyklose 
arba tose vietovėse, kuriose yra 
stovykla, nuo 1948 metų pra
džios „Mūsų Kelias" nebebus 

r- siuntinėjamas. Tokie asmens 
savo prenumeratą prašomi su
sitvarkyti pas atitinkamų sto
vyklų platintojus.

MUSU KELIAS

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 bendradarbiams pagal susitarimą. • 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. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10W nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayerische Hypotheken- und Wechsei-Bank, Filiale Dilllngen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.
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plotai turėtų minimumo būti tokio 
dydžio, kad atsikėlę tremtiniai būtų 
įgalinti išsilaikyti švietimo ir kultū
ros židinius. Svarbu, kad tokie gru
pinei emigracijai įgyjami plotai būtų 
per daug nenutolę nuo susisiekimo 
arterijų ir įmanomi greitesniam įsi- 
kūrimiu, tatai reiškia, kad jie nebūtų 
šimtamečiais miškais apaugę skve
rai. Nesant trobesių, bent būtiniausi 
— gyvenamieji — turėtų būti įgyti 
galimai pigesni, a la švėdfį tipo.

Grupinio įsikūrimo teigiamumai. 
Grupinis įsikūrimas, aišku, ypač pa
čioje pradžioje, susidurtų su visa eile 
sunkumų, ne taip jau lengvai įgali
mų. Civilizuotam žmogui nusileisti 
balanos gadynės kūrimosi apimtin 
nebūtų lengva. Tačiau nugalėjus kū
rimosi sunkumus būtų: a) pašalintas 
pavojus nuskęsti svetimoje masėje, 
b) sumaniu tvarkymusi būtų galima 
svečiose šalyse teigiamai atestuoti 
savo tautą, c)‘individualios emigra
cijos atveju mūsų kelias aiškus — 
juodadarbio darbovietė, kuri vieno
dai visus dusins. Gi grupinio kūri
mosi atveju iniciatyva paliktų savose 
rankose, būtų reikalingi savi agrono
mai, inžinieriai, gydytojai, prekybi
ninkai, amatininkai ir t. t. Nebūtų 
nutolstama nuo įgyto pasiruošimo, 
bet, priešingai, išryškėtų tikrosios 
pajėgos. Grupinės emigracijos at
veju, ligšioliniai žodiniai vekseliai 
tektų išpirkti darbu, sumanumu, ini
ciatyva. Kas iki šiol vertėsi pamoks-

bė turi daug panašumo'su mūsų de
mokratine sistema. Tačiau... maža 
tėra ten, kas galima būtų pavadinti 
demokratiška konstitucija veiks
muose“. Ten pat nurodoma, kad Po- 
litbiuras esanti maža’: žmonių saujelė, 
kuri tikrai valdo Sovietų Sąjungą ir 
kad Rusijos koncentracijos stovyk
los .„politiniai nepatikimiems“' įro
dančios svarbią priverstinio darbo 
krašto frakciją.“

Vienas rašytojas pastebėję^, kad 
jei Rusijoje bent lO’/o rusų sužinotų 
teisybę apie išorihį pasaulį, tai vy
riausybei išmuštų ginklą iš rankų

II sunegalavus, truputį susilpnėjo ir 
prieš koviečius nebepajėgė laimėti. 
Šiuo metu Margio krepšinio koman
dą sudaro: Norkus I, Andrulis II, 
Sventickas ir keturi gimnhzistai (14- 
16 metų) — Eidėnas (VI kl.), Lau
kaitis ir Gilys (V kl.) ir Gedgaudas 
(IV kl.). Tai jauniausia komanda, 
kurios dalyvių amžiaus vidurkis ne
siekia pilnų aštuoniolikos metų.

Scheinfeldo Kovui 1947 metų 
krepšinio meisterio vardą iškovojo 
šie žaidėjai: Grybauskas, Gružauskas, 
Lauraitis,- Birutis, Gailius, Kikilas, 
Ginčauskas, Andrulis I, Mikulskis ir 
Vedeckas. Tiek pirmam, tiek ir an
tram pirmenybių rate (pirmame rate 
kempteniečiai nedalyvavo) koviečiai 
laimėjo visas rungtynes įtikinančia 
pasekme ir jiems 1947 metų meisterio 
vardas atiteko visai pelnytai.

Pažymėtina, kad daugumą ko
mandų jau palietė toji nelemtoji 
emigracija, kurios pasėkoj klubai 
neteko puikių žaidėjų. Turbūt, tik 
vienas Kovas iki šiol laikosi dar sti
priai, nė vienas žaidėjas nėra dar 
niekur pakėlęs sparnų ar išskridęs. 
Dar mėnuo kitas, ir visi greičiausiai 
išsisklaidys kaip žydo bitės po visus 
pasaulio kampus.

Koviečiai pirmenybių žaidynes 
pravedė puikiai, o patys šeinfeldie- 
čiai žaidynių dalyvius maloniai priė
mė bei pavaišino. Nepaprastai džiu
gu, kad mūsiškė visuomenė sportą 
mylinčiųjų bei mėgstančiųjų žygius 
taip gražiai remia. L. R-tas 

llninkavimu ir nuolatiniu taikstymu- 
si vadovauti — savo sugebėjimus ar 
nesugebėjimus išneštų dienos švieson.

Galiausiai (kas nors paklaus) gru
piniu būdu bent dalis tremtinių įsi
kuria. Nugali milžiniškų jėgų ir su
gebėjimo pareikalavusius kūrimosi 
sunkumus, bet nespėja sulaukti vai
sių, kai atsiranda sąlygos grįžti gim
tinėn. Ar kuriantis grupiniu būdu 
įdėtasis vargas nebus priežastimi 
susilaikyti nuo grįžimo tėvynėn? — 
Ašku, jog bus visokių. Ta patį būtų 
galima pasakyti ir apie individualiai 
emigravusius. Kiekviena emigracija 
kiekvienai tautai yra skaudi opera
cija. Tačiau grupinė emigracija 
priimtinesnė ne vien dėl to, kad žmo
gaus rankose palieka iniciatyva, bet 
ypač dėl to, kadangi įsikūrusios gru
pės sudarytų lietuviškas salas. Grįž
tančių tėvynėn vietosna galėtų atsi
kelti svetimose šalyse dūstą mūsų 
tautiečiai, anksčiau emigravusieji.

Aišku, jog sudaryti sąlygas grupi
niu būdu emigruoti visiems tremti
niams dėl stokos lėšų, organizacijos 
ir kitų priežasčių nebus įmanoma. 
Tačiau vis dėlto būtų tikslingas bent 
kokios 15.000—20.000 asmenų savano
rių grupinio įsikūrimo bandymas. 
Sumaniai organizuojant tokį įsikūri
mą, netolimoje ateityje būtų pajustas 
jo tikslingumas ir prasmingumas.

Apie .tai, atrodo, dar nėra per vėlu 
kalbėti. Ir reikėtų ne tik kalbėti, bet 
ir veikti šia linkme, nes individuali 
emigracija mūšų tautai daugiau pa
laidos žmonių, negu grupinė, galinti 
tapti lietuviškumo tvirtove, žinoma, 
tuo atveju, jei toks kūrimasis būtų 
tvarkomas galvų, o ne kėdžių.

O dabar tik patys patikimiausi parti
jos nariai pažįsta laisvą pasaulį.

• Savaitinio laikraščio - Morecam- 
be and Heysham - redaktorius dėl 
žiauraus antižydiško straipsnio James 
Cannt Liverpool! teismo buvo ištei
sintas pasiremiant žodžio laisvės tei
se. (AP)
• Jaunavedžius Britanijos karalius 
pasižadėjo dvejus metus išlaikyti sa
vo lėšomis, kad karališkoji pora ne
apsunkintų britų tautos. Manoma, 
kad Princesei, sosto įpėdinei, ir jos 
vyrui greičiausiai bus mokama per
metus apie 40.000—50.000 svarų st„ 
nors ji dabar jau gaunanti po 15.000 
svarų į metus. Kol jai suėjo 21 me
tai, ji tegaudavusi vos 6000 sv. per 
metus. Gi jos vyras uždirbdavo per 
savaitę 8 svarus.
• Min. pirm ge Gaspari, kalbėda
mas krikšč. dcm. partijos kongrese, 
pareiškė kad vyriausybė griebsis 
griežtų žygių tvarkai išlaikyti. Vy-

Pranešlmas
ORKESTRANTU DĖMESIUI!

Kasselio „LITUANIKA“ orkestrui 
ruošiantis išvykti į Kanadą, norima 
dar padidinti ir papildyti orkestro 
sudėtis. Reikalingi pučiamieji ir 
styginiai instrumentalistai.

Orkestrantai, kurie būtų suinte
resuoti ir sutiktų groti „LITUANI
KA“ orkestre, prašomi kreiptis pas 
orkestro kapelmeisterį Zenoną JO
NUŠĄ, (16) Kassel-Mattenberg, DP 
Camp.

Kiek leis sąlygos,, padėsime per
sikelti iš kitų zonų į Kassel-Matten
berg.'

Orkestro „LITUANIKA“ 
Administracija

GYDYTOJAI, DĖMESIO!
Jauna Amerikos lietuvaitė ' 

rantė nori susipažinti vedybų tikslu 
su jaunu lietuviu gydytoju Vokieti
joje, pasiryžusiu emigruoti į U.S.A. 
Gyvenimo aprašymas ir fotografija 
— būtina. Prašau siųsti tik rimtus 
pasiūlymus šiuo adresu: Elizabeth 
Razcewic, 3360 Emerald. Chicago 16, 
Ill., U.S.A.

Pulk. Lawrence įpėdinis?
(Pradžia 5 pusi.

Arabų Legljonas yra visiškoje Glubb 
Pascha žinioje. Ir jam sekasi su ara- 
bais susikalbėti: 1941 metais Raschid 
Alis bandė sukilti, bet Glubb Pascha 
tiesiog neįtikėtinu greitumu jį nura
mino.

Legijonieriai tiesiog garbina savo 
šefą, kuris daug, labai daug yra „be- 
duiniškumo“ pasisavinęs. Jis vilki įr 
valgo kaip ir jo legijonieriai, nesigaili 
medalių ir pagyrimų, pasižymi didele 
gyvulių5 meile. Prieš arabus jis ara- 
biškiausias — iš širdies, iš takto, ir iŠ 
proto. O vis dėl to anglas: Jeruzalėje 
susipažino anglę, kurią vedė. Sūnus 
turi gavęs arabišką vardą, saVo šęį- 
mon yra adoptavęs jauną arabiukę, 
kuri puikiai kalba angliškai.

Šiandien, kada taip juda arabų, 
pasaulis ir į jį veržiasi įvairiausios 
nuotaikos su slapčiausiais kursty
mais, iškyla Glubb Paschos vardas. 
Be abejo Artimųjų Rytų politikoje jis 
„šį tą reiškia“. • ‘ Z. U.'"

riausybė neklausanti nei JV nei V^-, 
tikano, ji žiūrinti Italijos interesų.: • 

Už komunistų ir Nenni socialistų 
spindi raudona Maskvos žvaigždė. 
-E-
• Naujas socialdemokratų pirmi
ninkas Laušman pareiškė, kad Če
koslovakijos socialdemokratai gina 
savo nepriklausomybę. Jie esą pa
siryžę bendradarbiauti, tačiau neis'f1 
kompromisus dėl savo demokratinių 
principų. -E- * st'i
• Amerikiečių agentūros Associa
ted Press žiniomis, Lenkijos saugumo
policiją sudaro per 150.000 vyrų. -EJ
• Maskvos radijo komentatoriui 
puolė 84 metų ispaniškos kilmės filo
sofą George Santayaną, kuris dau
giausia gyveno JAValstybėse, už tai, 
kad jo raštuose įžiūrime reakcionie-' 
riška filosofija, kurioje siekiama at-'r 
skirti liaudį nuo inteligentų, moksli
ninkų, artistų. Joje maskuojama 
konservatizmas, kuris neapkenčiąs 
socialinio progreso ir jį net sulaiko 
nuo kovos dėl geresnio žmonių bū
vio. (Reuter)
• JAV katalikų organizacija, teiku
si pagalbą maistu ir drabužiais Ju
goslavijai, nustoja veikusi, nes Ju-į 
goslavijos vyriausybė atsisakė prail
ginti vizą Monsignor Albertui Mur
phy .ir jis išvyko. Vyriausybė dar 
siūlė jam įsitaisyti būstinę Šalia Ju
goslavijos ir maistą tiekti toliau, bet 
jis atsisakė, nes nesant amerikiečių
žmonių, skirtas maistas gali nuplauk
ti kariuomenei, o reikalingi jo vistiek 
negautų. Dabar skirtas Jugoslavijai 
maistas pakryps į Vokietiją. (Reuter) 
• Vienas Lenkijos karys, begyven
damas Londone, yra sugalvojęs nau-
ją hexagonalinę šachmatų lentą —' 
kurioje yra 91 kvadratas, kai norma
liai yra tik 64. Naujoji lenta turi 44* 
figūras, o dabartinė —- 32 (DM).

Pranešame giminėms ir pa- , 
žįstamiems, kad š. m. lapkričio 
18 d. po sunkios ligos mirė a. a. 
Juozas Šneideris. Palaidotas, ' 
Kempteno R.K. kapinėse.

Nuliūdę žmona, duktė 
ir sūnus

A. A. LIUDUI VOLODKAI 
mirus,

gilaus9 liūdesio valandoje p.
Stasei VOLODKIENEI, KOR- 
ZONŲ ir VOLODKU šeimoms 
dėl jų vyro.tėvo ir Uošvio mir- ( 
ties nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia

Algirdas ir Vytautas , 
DAUGINAI

u ■ l
Volodkų šeimai skaudžiau- 1 

šioje liūdesio valandoje' dėl
A. A. Liudo VOLODKOS ; ’ 

mirties giliausią užuojautą 
rėiškia

Bužienienė, Geniai,
- Rasievičial

” .. I
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MUSU KELIAS
lietuvių savaitraStib

Amerikos istorija traukiny
Norint supažindinti JAV gyvento

jus su Amerikos istorija ir demokra
tija, Amerikan Heritage Foundation 
ir teisingumo ministerio Tom Clark 
iniciatyva yra įrengtas taip vadina
mas „Laisvės traukinys“ (Freedom 
train), kur sutelkta 132 patys svar
bieji dokumentai iš JAV istorijos. 
Laisvės traukinys yra patraukliai 
įrengtas. Vagonai sniego baltumo 
spalvos, šonuose bėga mėlynai-bal- 
tai-raudona juosta, kur įsiterpia JAV 
herbas. Prie įėjimo ir vagonų viduj 
eina sargybą jūrininkai, tamsiai mė
lyna iškilmių uniforma ir baltomis 
kepurėmis. Patys dokumentai yra 
Įdėti po elektra apšviestais stiklais 
ir skoningai apipavidalinti. Neseniai 
Laisvės traukinys buvo stabtelėjęs 
(vairiose didžiojo New Yorko stotyse 
Ir susilaukė didelio gyventojų dėme
sio. Sis traukinys lankys visą kraštą 
ir per metus suvažinės 33.000 mylių, 
sustodamas 300 vietų visose 48-se 
valstybėse. Dokumentinė paroda tar
nauja primindama gyventojams jų 
teises, kartu ir parėtas, išlaikant ir 
saugant laisvės bei individo teises.

Ypatingai naujai atvykusiam į 
JAV, įdomu ir naudinga mesti žvilgs
ni l šį istorinių dokumentų lobyną, 
nes šiaip ar taip JAV kelias J dabar
tini demokratijos bei laisvės lygį nė
ra taip gerai žinomas.

Sunku būtų išvafdyti ir bent 
trumpai aptarti visus traukiny sudė
liotus dokumentus — tam reikėtų 
atskiros, brošiūros. Trumpam rašiny 
tėra įmanoma apgraibomis prabėgti 
apie kelius kaip eiliniui lankytojui 
spėjusius įkristi į dėmesį, būdinges- 

-niuosius dokumentus.
Rinkinys pradedamas 

Kolumbo laišku iš 1493 
laiške Kolumbas praneša 
jojo kontinento atradimą,
narna per šimtmečius iki pat pasku
tiniųjų dienų, kurios atžymėtos vo
kiečių bei japonų kapituliacijos raš
tais.

Iš. svarbiųjų eksponatų minėtini: 
vienas egzempliorius Magna Charta 
Iš 13-to šimtmečio, Geoide Washing
ton ranka rašyta Amerikos konstitu
cija su visais įterpimais bei pataisy
mais, William Penns Pennsylvania 
Charter iš 1701 m., Paryžiaus sutartis 
(1783 m.), pasirašyta Franklino, 
Adams ir Jay, kur skelbiama Jungti
nių Valstybių nepriklausomybė, tei
ktų bilius, Washingtono atsisveikini- 
mo kalba ir jo asmeninių išlaidų, ne
priklausomybės kare išleistų pinigų, 
fchygelė, įžymioji Lincolno kalba Get- 
tysburge ir jo emancipacijos prokla
macija, Wilsono pirmieji apmatai 
Tautų Sąjungos paktui, Franklin Roo- 
tėvelto svarbieji raštai, dokumentas 
apie sąjungininkų invaziją į vakarų 
Europą, Eisenhowerio paskyrimas 
vyr. vadu, San Francisco charta ir^kt.

Kristupo 
m. Šianą 
apie nau- 
Ir taip ei-

Nauji įstatyčiai 
?’ Italijoje
■Nuotaikos krypsta į dešinę

1 Italijos parlamentas 168 prieš 154 
balsus leido propagandą varyti iš mo
narchijos atstatymo, jei tik šioje 
kampanijoje nebus siekiama nuver- 
iti naująją respubliką. Dabartinis 
parlamento posūkis rodo, jog pokari
nės nuotaikos yra žymiai pasikeitu- 
iios dešinės labui.

. Tuo pačiu metu parlamentas 171 
balsu prieš 135 balsus atmetė pasiū- 
lymą, kuriuo buvo reikalaujama.Įta
riamai fašistines ir griežtai monar- 
thistlnes organizacijas tuojau admi
nistraciniu būdu be teismo paleisti.

Šiuo parlamento pasisakymu buvo 
suduotas skaudus smūgiš p.' Togliatti, 
komunistų vadui. Jis buvo pasiūlęs, 
kad kaip tik policija sugaus Įtartiną 
fašistą, tuojau tokia partija turi būti 
paleista. Tačiau parlamentas šias 
užmačias atmetė, nes pagal komu
nistus kiekviena nekomunistinė par
tija yra fašistinė.

Dabar priimtieji antifašistiniai ir 
antimonarchistiniai Įstatymai nėra 
tokie drastiški. Ir parlamente už juos 
pasisakė tik 188 prieš 96, kai tuojau 
po karo iš 556 prieš pasisakė 504. 
Evoliucija vyksta dešinėjimo kryp
timi, matyti, dėl .to, kad iš komuniz
mo nelaukiama to, ką jis žada.

(Laiškas iš New Yorko)

Matome Iwo Jima vėliavą, įvai
rias kitas vėliavas, sąryšyje su žy
miaisiais karo įvykiais ir 1.1. Įdė
miau į dokumentus pažvelgus, gali
ma prankioti ir kuriozų. Pavyzdžiui, 
spaudos laisvės skyriuje galima rasti 
John Peter Zengerio kalėjime išleisto 
laikraščio egzempliorius. Iš Vokieti
jos kilęs spaustuvininkas rėžia teisy
bę prieš angliško gubernatoriaus Ber
keley tironiją, dėl ko Zenger ir pate
ko į šaltąją. Laikraštyje Zenger at
siprašo skaitytojus, kad jį suėmus 
laikraščio leidimas buvo šusitrukdęs 
ir paaiškina, jog dabar jis gali pro 
kalėjimo durų skylę kalbėtis su savo 
bendradarbiais ir diktuoti savo raši
nius. George Washingtono asmeni
nėj išlaidų knygelėj skaitome, kad jis 
kirpėjui sekmadieniais yra išleidęs 
5 dol. 10 centų. Paminėtina, kad Wa- 
shingtonas iš savo asmeninių išlaidų 
bendriesiems rcikalaips yra išleidęs

UP — INS remdamasis „Wiener 
Kurier“ teigia, kad Bulgarijos mi- 
nisteris pirm. Dimitrovas ir Jugosla
vijos valstybės galva marš. Tito Var
noje pasirašę draugiškumo ir tarpu
savio pagalbos paktą. Ta proga lap
kričio 27 d. Bulgarijoje buvo šven
čiama visu iškilmingumu.

INS korespondentas iš Bukarešto 
patyręs, kad marš. Tito, baigęs savo 
vizitą Bulgarijoje, vyksiąs Į Buka
reštą ir po to Į Varšuvą. Grįždamas 
Belgradan, jis dar kelias dienas su- 
gaišiąs Budapešte, kur jo vizito tiks
las būsiąs pasirašyti jugoslavų-ven- 
grų draugiškumo ir pagalbos paktą.

Išbuvęs tris dienas Rumunijoje, 
grįžo Budapeštan Vengrijos vyriau
sybės komitetas, vadovaujamas ml- 
nlstr. pirm-ko Dinnyes. Ta proga 
Rumunijoje buvo pasirašyta kultūri
nio bendravimo susitarimas ir abie
jų kraštų vadovaujantieji politikai 
turėjo eilę pasikalbėjimų apie abi
šalio draugiškumo ir pagalbos pakto 
sudarymą.

Gal gi didžiausia šių visų pasi
tarimų reikšmė yra tai, kad jais čia 
viešumai atidengiamos seniai buvu
sios viešos paslaptys.

ORO TVIRTOVIŲ PERSONALO 
MANKŠTA

UP praneša, kad oro tvirtovės — 
B 29 nesančios JAV sienoms, gen. 
Įeit. Crutis E. Le May pareiškimu, 
nustumti iki Rusų zonos. Jos skri- 
siančios per Europos uostus iš Lon
dono ir pasieksiančios Saudi Arabiją. 
Šie skridimai esą susiję su Įgulų ap
mokymu. Generalas paminėjo, kad 
skridimas tęsis ir toliau po visas tas 
vietas, kur JAV turi teisę nusileisti.

Mokymo tikslams, gal būt, at- 
skrisią ir 6-tnotoriai B 36 lėktuvai, 
kurie gali lėkti 10.000 mylių spindu
liu. „Mes esame okupacinių pajėgų 
dalimi, kad įgvendintume kapitulia
cijos sąlygas ir kad apsaugotume 
okupaciją... Orinės pajėgos yra po
licinės pajėgos, kol Vokietija pasi
rinks savo vyriausybės formą“, pa
reiškė jis.

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFE
RENCIJA

Ženevoje, kaip jau buvo minėta, 
vyksta žmogaus teisių nuostatams iš
dirbti 21 tautos atstovų konferencija. 
Joje norima iki Kalėdų paruošti ga
lutinį „Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių" projektą. Šioje konferencijoje 
dalyvauja ir p Rooseveltienė.

Iš 12 tautos narių yra sudaryta 
pakomisija, kuri rūpinasi mažumų 
apsauga. I šią pakomisjją įeina at- 
stovai iš Britanijos, JAV, SSSR, Ki
nijos, Prancūzijos, Belgijos, Švedijos, 
Indijos, Australijos, Persijos, Ekva
doro ir Haiti. Ypatingas dėmesys 
kreipiamas į tai, kad žmogaus teisė
mis nauduotus! mažumų abi lytys, 
be rasės religijos ar kalbos skirtumo.

Komisija turės pasisakyti, ar JT 
žmogaus teisių projektas bus pa-
skelbtas tik kaip deklaracija, kuri 
turės tik moralinės galios, bet ne le
galaus priverstinio pobūdžio, arba 
bus įstatymas, kuris legaliai Įparei
gos vykdyti ji pasirašiusias valsty
bes. (DM) 

daugiau kaip 160.000 dol., kuriuos jis 
tikėjosi, jog kongresas jam grąžins.

Iš kitų Įdomybių, galime skaityti 
Benjamino Franklino rašyta Įrašą 
antkapyje, kur| jis pats sau pasisky
rė, be to, Įdomų Thomas Jefferson 
laišką iš Prancūzijos, skirtą Monroe 
(1785 m.). Jefferson kviečia atvykti ji 
j Prancūziją ir pažymi, jog „kelionės 
malonum&s bus mažesnis, nei jūs ti
kitės, bet nauda didesnė. Visa tai 
pagelbės jums garbinti savo kraštą, 
jo žemę, klimatą, lygybę, laisvą, Įsta
tymus, žmones ir papročius. Dievel 
Kaip mažai mano tautiečiai žino, ko
kių jie turi didelių vertybių, kuo ne
gali pasidžiaugti nė vienos kitos pa
saulio dalies žmonės“.

Be abejtijimo, Laisvės traukinys 
privers ne vieną vidutini amerikieti 
kiek daugiau pagalvoti ir kritiškai 
vertinti dabartį, kuri yra išplukdyta 
per šimtmečius ir kuri dabar stovi

Marš. Tito keliant - Balkanų sąjungos pagrindas?
• Vengrijos parlamentas atėmęs 
pilietybę Nepriklausomybės partijos 
vadui Z. Pfeifferiui su žmona, nes jie 
nelegaliai ištrūkę lt jų nagų ir kartu 
išvijo 49 jo partijos atstovus. Parla
mente, j kur] tauta išrinko savo at
stovus, pasidarė kelios dešimtys tuš
čių vietų.
• Olandijos auksas kur karo metu 
buvo pagrobtas ir atgabentas Į Vo
kietiją, vėl grąžinamas. Šiuo metu 
Olandija atgavo aukso už 33.000.000 
dolerių vertės. Sis auksas amerikie
čių buvo surastas kasyklose netoli 
Fuldos.
• Pietinėje Afrikoje, iš lėktuvų 
„bombarduojant“ sausais ledais, bu
vo iššauktas lietus. Lietaus iškrito 
apie vieną colį sulaužant 60 metų 
užsitęsusią sausrą. (AP)
• Didžiausias pasaulyje transporto 
lėktuvas — X C 99 vykdė savo ban
domąjį skridimą. Lėktuvas turi 0 mo_ 
torus ir galĮs nešti 400 karių. Jo skri
dimo radiusas, jei ne per sunkiai ap
krautas, sieks 8000 mylių. (AP)
• John Foster Dulles, JAV delega
cijos narys prie JTautų, prieš išvyk
damas l Londoną, be kita ko, pareiš
kė: „Sovietų diktatoriai, kaip ir visi 
diktatoriai, nori savo jėgas išlaikyti 
ir jas padidinti. Todėl jie turi tai 
aiškiai išreikšti, kad Sovietų taiką 
yra pavojuje" ir kad sprendimų lai
kas esąs nebetoli. (UP)
• Sovietų Sąjunga it' toliau palaiko 
savo nusistatymą — Italijos nepri-

NYHT apie sielų naktis
SOVIETŲ SĄJUNGOS KONTROLE RYTŲ VOKIETIJOJE PAGRĮSTĄ

SISTEMA
daugiau negu ’/« metinio 
gyventojų skaičiaus.
stovyklose, kaip žinoma,

Tokia antrašte Joseph Alsop rašo 
The New York Herald Tribune iš 
Berlyno apie Sovietų valdymą ryti
nėje Vokietijoje. Šiuo savo straips
niu jis atidengia tai, kas mums jau 
senai yra patirta iš pirmosios rusų 
okupacijos meto. Jis rašo:

Geležinės Sovietų kontrolės gele
žinis pagrindas jų zonoje, Vokietijo
je, yra remiamas koncentracijų sto
vyklų sistema, kuri yra žymiai labiau 
išplėsta, negu tai buvo nacių laikais.

Kai kurie senieji juodieji vardai 
— Buchenwald, Sachsenhausen ir 
Fuenfelchen yra iš naujo atgaivinti 
ir pilnai naudojami. Ir šalia jų yra 
ir kitos stovyklos, būtent: Jamlitz, 
Frankfurt a. d. Oder, Turgau, Muhl- 
berg/Elbe, Altenburg, Altenheim, 
Oranienburg, Hohenschoenbrausen, 
Schwerin, Ketchendorf, Doebeln, 
Unterwellenborn ir Freiburg.

Mažesnės stovyklos šiame žiauria
me sąraše turi nuo 8.000 iki lO.OQg 
vyrų ir moterų. Pilnai įrengtose 
(MVD) stovyklose yra nuo 15.000 iki 
25.dū0 sielų. Visose stovyklose — 
mirties vietose — laikoma šiuo metu 
per 200.000 gyvybių.

Mirties vietovės
Tai esą daugiau negu mirties vie

tovės. Vienoje stovykloje — Ket- 
chendorfe, kuri turi per 8.000 belais
vių, pagal gautus rimtus duomenis 
miršta Į dieną vidutiniškai 15 asme
nų. Taigi per metus būtų 5.500 miri-

lemiamo apsisprendimo visam pasau
liui ženkle. Ta prasme nuteikti, eilini 
gyventoją ir jį priartinti prie di
džiųjų dabarties problemų sprendi
mo ir bene bus vienas svarbiųjų 
Laisvės traukinio uždavinių.

Ir mes, įvairių lemtingų įvykių 
iššvaistyti po pasaulį, ne be dėmesio 
žiūrime į šiuo metu pačios didžiosios 
galybės, JAV, eilinio gyventojo nuo
taikas, kiek jos liečia pasaulinių pro
blemų ryžtingą realizavimą. Ta pra- 
sąne vadovaujantieji veiksniai ir dir
ba, panaudodami tam eilinio piliečio 
sąmoninimui įvairiausias priemones. 
Belieka laukti, kad visa reikiamai ir 
ko greičiau pribręstų, kad pilietis su
prastų bendrąją padėtį ir nesvyruo
damas galėtų turėti savo ryškią nuo
monę. Laukiamasis amerikinis am
žius dar tik popieriuje, ir eilinis pi
lietis savo įnašu gali prisidėti prie 
to amžiaus įgyvendinimo, bet tai nėra 
taip paprasta ir laikas bėga ne vi
suomet to amžiaus naudai.

Vertinant šiandienines nuotaikas, 
galime pastebėti gerėjimo žymių, 
nors paskutiniojo šiam rašiny cituoto 
Jefferson laiško sakinio pirmieji žo
džiai tam tikra, daugiau pasauline, 
visuotinesne prasme lieka nepasenę, 
nors praėjo beveik du šimtmečiai. 
Bet tas žinojimas, lokaline ir ben
drąja prasme, auga ir tai viena di
džiųjų mūsų vilčių.

K. Cerkeliūnas

leistl nariu | JTautas, jeigu nebus 
priimti nariais jos satelitai — Ven
grija, Rumunija ir Bulgarija, pra
neša UP.
• 300 mokslininkų iš įvairių JAV 
vietų susirinks gruodžio 18 d. svar
styti atominės energijos pritaikymo 
žemės ūkyje ir padėti ūkininkui. Tai 
bus pirmasis toks susirinkimas 
mokslininkų, kurie svarstys žemės 
ūkio reikalus. (AP)
• Vengrijoje tiek daug išaugina pa- 
midorų, jog nepajėgia nei jų suval
gyti žalių nei vekuotų, o eksportas 
taip pat nevyksta. Todėl daromi nau
ji bandymai iš pamidorų rauginimo 
būdu pagaminti degtinę. (O.N.A.)
• Vietoje JAV laivyno admirolo 
Chester W. Nimitz, laivyno operaci
jos šefo, prez. Trumanas paskyrė ad
mirolą Louis E. Denfeld, iki šiol bu
vusi Ramiojo vandenyno laivyno 
vadu.
• Ant Turkijos-Bulgarijos sienos 
Įvykęs susišaudymas, nes du turkų 
kariai peržengę Bulgarijos sieną ir 
norėję sargybinį pagrobti.
• Italijoje suprogdinti du karinės 
amunicijos sandėliai. Esą, tai buvęs 
sabotažo aktas.
• Italijoje susidūrimai tarp komu
nistų ir karabinierių vyksta ir toliau. 
Iš užsienio infiltruojami komunistų 
agitatoriai.
• Prancūzija galės britų zonoje pa
sitelkti darbams Į Prancūziją 50.000 
darbininkų. Pusė jų turės būti DP.

mų arba 
stovyklos

Kitose
mirtįes skaičiai yra panašūs. Tuo 
būdu dėl Sovietų teroro kaimynystė
je kasmet netenka 150.000 gyvybių, 
kur iš viso gyventojų tėra apie 
18.000.000. Jei New York Valstybės 
policija kasmet atimtų gyvybes 
100.000 naujorkiečiams juos kankin
dama, badu marindama ar kartų vi
somis priemonėmis, tai padėtis būtų 
beveik panaši, kuri dabar viešpatau
ja Sovietų zonoje Vokietijoje.

Nei vienas vyras nei viena mote
ris nėra nuteista mirti, kurie yra kal
ti dėl antrojo pasaulinio karo. Prieš 
2 metus sovietai sumedžiojo buvu
sius nacius, žemvaldžius ir pramoni
ninkus. Tų sugautųjų dauguma jau 
denacifikuota paprastai, jiems prisi
jungiant prie komunistų (SĖD) par-

Vakarų galybių žvalgyba puikiai ži
no iš pavienių atsitikimų, jog dėl to 
nukenčia šeimų nariai. Net nevardi- 
niai nupasakojimai apie dingusius 
atsiliepia į stovyklų juodą mirtin
gumą.

tijos. Likusioji didžioji dalis arba 
jau esą mirę arba yra išgabenti sto
vyklų darbams į Sovietų Sąjungą, 
kur atitinka mirties bausmei. Dau
guma šių mirties vietų sudaro ryti
nės Vokietijos socialistai ir kiti slap
tosios policijos įtariamieji, net neturį 
ryšio su praeitimi.

Jr pavardžių neminima todėl, kad

Pravda apie Helgoland
Triukšmas, kurĮ sukėlusi spauda 

apie Helgolando sprogdinimus, buvę* 
garsesnis negu patsai sprogdinimas, 
rašo komunistų partijos oficiozas 
„Pravda“ Maskvoje.

Laikraščio korespondentas, aplan
kęs Helgolando salą po išsprogdini
mų, kaltina vyriausybę, kad ji pali
kusi nepalietusi karinių įrengimų, jų 
tarpe ir požeminius įtvirtinimus bei 
areodromus Helgolande. Sprogdini
mų sukelti sunaikinimai padarę pa
lyginti, labai menkus nuostolius. 
SĄJUNGININKAI PASITRAUKSIĄ

IS BERLYNO
TAIP MANO VOKIEČIAI

Reuteris iš Berlyno praneša, kad 
JAV karinis gubernatorius, genero
las Clay buvo užklaustas žurnalistų, 
ar iš tikrųjų vakarų sąjungininkai 
ruošiasi pasitraukti iš Berlyno. Jis 
pareiškęs, jog jis neseniai pasėjęs 
savo darže sėklas.

Kada jį vizitavo senatoriai, tai jis 
pasakė, kad jis Berlyną apleisiąs tuo 
atveju, kai jėga privers. Tačiau gan
dai Berlyne kursuoja ir toliau, kad 
vakarų Sąjungininkai ruošiasi pasi
traukti. Nors abu vakarų sąjungi-^ 
ninku gubernatoriai nefiori suardyti 
„paskutinio tilto“ tarp rytų ir vaka
rų, tačiau gandų apie pasitraukimą 
nesulaiko.

Stiprūs gandai esą, kad tiek rusai, 
tiek amerikiečiai jau apsiginklavę 
planais apie sudarymą rytų ir vaka
rų Vokietijos respublikas, jei tik 
Londone nepasisektų susitarti.

Vakarinei Vokietijos respublikai 
sostinė būsianti Frankfurtas, o rusų 
— Berlynas. Ir jei, rašo Daily Mali, 
rusai pasirinks sostine Berlyną, tada 
esą, aišku, jog karo meto sąjunginin
kai gausią žygio potvarkį. (DM)

KANADA NORI DP KASYKLŲ 
DARBAMS

Reuteris iš Berlyno praneša, kad 
Hanoverį atvyko iš Kanados 4 as

menų komisija, kuri nori pasirinkti 
iš britų zonos 1000 DP. Sis kieki* 
sudarysiąs dalį 2700 DP, kurie bu* 
apgyvendinti Kanadoje kaip kietųjų 
uolų kasėjai. k 
Kanados vyriausybė norinti pasirink
ti pagal tautybes, kurių pusę (50’/«) 
sudarys ukrainiečiai, 35 ’/o — pabal- 
tlečiai ir 15 ’/• lenkai. Taip pat yra 
numatoma paimti keletą savanorių 
jugoslavų. (DM)
ALBANIJOS PLANUOTOJAS MIRK

AP praneša, kad Albanijos pra
monės ministeris ir plano komisijo* 
pirmininkas, bežaisdamas su ginklu, 
„netikėtai“ nusišovė. Jis prieš karą 
buvo komunistas, o karo metu parti
zanų vadas.

1

• Igor Gouzenko, Rusijos ambasa
dos tarnautojas, kuris atidengė Ka
nadoje Sovietų špionažo tinklą, bus 
techniškuoju patarėju prie sukamos 
Hoilyvode fiimos - Geležinė Uždan
ga. P. Gouzenko yra Kanados rai
tosios policijos apsaugoje. (AP)

KONCENTRACINIŲ STOVYKLŲ

Istoriniai Įvykiai
Žinomo Berlyno universiteto T 

studentai, priklausę prie krikščionių 
demokratų partijos, vaikščioję kartu 
iJJnter den Linden“ gatvėje. MVD 
(Ministeria vnutrennich diel—Vidaus 
reikalų ministerija) agentai sulaikė 
juos, areštavo ir nusigabeno. Nuo to 
laiko apie juos nieks nieko negirdėjo.

Thūringijos apskrities Landratal, 
lojalus socialistas, pasipriešino SĖD 
partijos totalitarinėms užmačioms 
rinkimų metu ir todėl jis buvo areš
tuotas už „sabotažą“ ir „korupciją“. 
Apie jį nuo to laiko nieko negirdėti.

Saxonia-Anhalt- Sovietu karinė 
vyriausybė išleido potvarkį vietos 
vokiečiams pirkliams, kad jie su
pirktų statybines medžiagas ir struk
tūrinį plieną Vakarų Vokietijoje juo
dosios rinkos kainomis Sovietų nu
savintų fabrikų sąskaitom Kada pre-
kės buvusios atgabentos, šie žmonė* 
buvę apskųsti juodąją prekybą varę 
ir nubausti didelėmis piniginėmis 
bausmėmis. Seno stiliaus vokietis 
biurokratas Land’o finansų admini
stracijoje mėgino Įrodinėti, kad ban
dos turėtų eiti Land’o iždam Jo pa- 
valdinis vengė papasakoti visą istori
ją, bet jo šefas dingo be žinios.

Brandenburge du darbininkų ta
rybos nariai viename fabrike pamė
gino pasiųsti laišką vietos laikraš
čiui nusiskųsdami dėl mitybos. Tru
puti vėliau jie jau nebeatvyko iš ry
to I darbą — jie dingo be žinios.
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