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Laikas sukrusti
Kur paukštis skrenda, ten ir 

plunksna krenta, šneka mūsų liau
dies išmintis. Ir visai teisingai. Ke- 
leris metus išgyvenę Vakarų Euro
poje, net ir nesistengdami paliksime 
savo žymių, jeigu kurią dieną priseis 
daugumai iš čia iškilti; O kad tokia 
diena artėja, šiaip ar taip abejoti ne
tenka.

Kitas reikalas yra tai, kokias žy
mes čia paliksime ir ar visos jų bus 
mums pageidautinos? Ar nebūtų 
tikrasis metas jau dabar rimtai 
susirūpinti, kad mūsų tremties pa
likti pėdsakai Vakarų Europai iš ti
krųjų atitiktų politinę ir kultūrinę 
mūsų misiją, apie kurią tiek daug 
prišnekėta, tik, deja, konkretaus jai 
pabrėžti ne taip daug padaryta.

Mums išvykus paliks iš asmeni
nio kontakto nusistoję prisiminimai, 
apie kuriuos gal teisingiausiai vėl 
mūsų liaudies priežodis kalba: iš 
akių — ir iš širdies. To užsimezgu- 
sio, o kartais net perdaug surizgusio 
asmeninio kontakto pagrindu,, be 
abejo, teks palikti ne vien, ir tremti
nių atžalą. Nebus tačiau perdaug 
nuostabu, jeigu tokios atžalos Ilgai
niui dar daugiau atitrūks nuo ma
sės, jos nebereprezentuodamos. Ta
tai visai realu ir natūralu.

Kur keliaujam, ten kritusiųjų ka
pais nuženklinam praeitas pakeles. 
Surankiojom savuosius, čia miru
siuosius, .paženklinom jų kapus lie
tuviškų įrašų paminklais, kuriuos 
kapsargiai po 25-rių metų nugran- 
dys, iškals kitus įrašus ir statys vėl 
naujiems, bet jau svetimųjų kapams 
atžymėti, mūsiškius sulygindami su 
žeme, jeigu nebus pratęsti nuompi- 
nlgiai.

Duok, Dieve, būti klaidingu pra
našu, bet man rodos, jog nė 25-rių 
metų neišstovės lietuviški kryžiai, 
paminklai, bareljefai, paminklinės 
lentos, kuriais stengiamės čia savo 
buvojimą įamžinti. Laiko dantys 
aštrūs — jie ir kalnus sugraužia...

Tad ką bekalbėti tuo atžvilgiu 
apie tautinius šokius, liaudies dai
nas, vokalinius ir instrumentalinius 
koncertus, tautodailės parodas ir p.? 
Jeigu tai užfiksuota vokiečių spau
doje, kronilįįninkas prisimins tai ka
da nors kaip buvusį faktą ir nieko 
daugiau. Na, radijofonas geriausiu 
atveju retkarčiais pagros tai, ką bus 
įsirašęs j juostas ar plokštelės, ir 
padės archyvan.

Ko gi tada pirmučiausia reikėtų 
stvertis?

Mano giliu ’jitikinimu, neatidė
liojant ir tai kiek galint platesniu 
mastu turėtume Vakarų Europos 
skaitytojui, knygos mėgėjui, jam su
prantama ir prieinama kalba pateik
ti mūsų kūrėjų žodinio meno kūri
nius: poeziją, beletristiką, dramą. 
Labai lengva įsitikinti, kaip čia mėg
stama knyga, bet kartu ir kaip sun
kiai surandamas kiek vertesnis kū
rinys. Tiesa, ne kiekvienas mūsiškių 
veikalas, kuriuo gėrimės ir žavimės 
mes, bus suprantamas ir patrauklus 

, užsieniečiui, bet čia jau paprasčiau
sias atrankos reikalas. Seniau dau
gelį (jų tarpe ir mane) lyg ir įtikin
davo teisinimasis, jog nedaroma, nes 
nėra sąlygų išleisti. Iš tikrųjų dabar 
gi taip nėra. Pirmiausia turėkim pa
ruošę ką leisti, o leidėjų savaime at- 

(Nukelta į 8 pusi.)

Švedija susirupinusi sovietine įtaka
< Reuteris iš Stockholmo praneša, 
kad spaudoje ir privačių asmenų 
tarpe jaučiamas įtarimas, jog Sovie
tų interesai didėja Švedijos vidaus 
gyvenime. Vidurys ir dešinieji labiau 
kritikuoja komunizmą, puola vyriau
sybę už 1 mil. kronų kreditą, suteik
tą Sovietams. Ypač nepasitenkinimas 
padidėjo po kominformo įkūrimo ir 
kai Sovietų ambasadorius Uja Cer- 
ničevas išcenzūravo Stockholmo ra
dijo pranešimą bolševikų revoliuci
jos minėjimo metu. Per tą šventę 
turėjo kalbėti du komunistai ir du 
nekomunlstai. Ambasadorius per už
sienių reik, ministeriją patvarkė, kad

Sunkumai Londone
Nė vienas didžiųjų konferencijoje nedaro esminių nuolaidų

Paskutinės žinios iš Londono kon
ferencijos, apie įvykius Prancūzijoje, 
Italijoje ir apie Balkanų aktyvumą 
ne vienam įvarė, gal būt, net perdė
tos baimės. BBC transliuoja: šį sa
vaitė kritiška! Molotovo pareiškimas 
bus lemiamas ir 1.1. Tokios ir kito
kios žinios, aišku, dilgino ne vieno 
nervus, ypač tremtinių. Tokia padė-

Dail. V. K. Jonyno medžio raižinys SAULĖLYDIS PRIE NEMUNO
(Iš pasirodžiusios A. Rannito paruoštos monografijos apie dail. V. K. Jonyno kūrybą)

Aš esu padėties viešpats
Pareiškė Prancūzijos vidaus reikalų ministeris

Sena tiesa tinka ir moderniajam 
gyvenimui. Liaudies išmintis — „kaip 
tu man“, taip aš tau“ — pasitvirtino 
Prancūzijoje, ji pasitvirtins ir kitur, 
nors ir po ilgesnės kovos.

Politbiuro sukonstruotas kominfor- 
mas ir surežisuota komunistinė kova 
p. Marshallio planui suskaldyti susi
laukė nepasisekimo.

Sveikojo Prancūzijos elemento pa
stangos išlaikyti nepriklausomą val
stybę ir apsaugoti tautos ūkį nuo ga
lutino sugniužimo, kurio siekė Mask
vos diriguojami prancūzų komunistai, 
davė gerų vaisių. JAV Valstybės se
kretorius Robert Lovett pareiškė, kad 
„Prancūzijoje ir Italijoje inspiruotas 
komunistų streikas yra Sovietų Są
jungos užsienių politikos išplėtimo de
monstracija, kaip rašo NYKT, svar
stant Europai pagalbos planą. Kad 
prie to „žygdarbo“ dalyvavo ir daly
vauja komunistinis centras, rodo Bri
tanijos komunistų partijos ir Lenkijos 

nebūtų kalbama prieš Sovietų Są
jungą.

Švedų spauda pasipiktino, kai So
vietų atstovybė paprašė atspausdinti 
Tasso pranešimą apie demonstracijas 
Brazilijoje, kai brazilai nutraukė 
dipl. santykius su Rusija. Redakto
riai atsisakę motyvuodami, kad pra
nešimą gavę iš anglosaksų žinių 
agentūrų. Nemalonų prisiminimą šve
dams paliko rusų karo atašė. atstovų 
lankymasis draudžiamoje vietoje 
šiaurinėje Švedijoje, kur jie darė 
škicus, nors (en užsieniečiams už
drausta įžengti. (DM)

tis Londone veda iš kantrybės va
karų Sąjungininkus. Per dvi savai
tes nė kiek nepažengia priekin nei 
Austrijos nei Vokietijos klausimu. 
Austrijos reikalas net atidėtas „atei
čiai“.

JAV užsienių reikalų ministeris 
G. Marshallis mėgino įtikinti p. Mo
lotovą, kad jis mestų kalbėjęs ben-

vad. prof, sąjungų numatytoji pini
ginė pagalba streitkuojantiems Pran
cūzijos darbininkams.

Nežiūrint de’damų pastangų, ko
munistai Prancūzijoje pralaimėjo jau 
trečiąjį mūšį. Pirmasis smūgis buvo 
suduotas tada, kai Ramadier, buvęs 
premjeras, išstūmė komunistus iš vy
riausybės. Antrąjį smūgį sudavė gen. 
deGaūlle, suorganizavęs savo tautinį 
sąjūdį ir išplėšęs iš komunistų dauge
lį vietų savivaldybiniuose rinkimuo
se. Ir trečiasis mūšio pralaimėjimas 
yra dabartinis. Tris mūšius pralai
mėti per metus — Maskvai kaštuoja.

Didžiausiu šios kovos laimėtoju 
NYKT vadina profsąjungų centrinę 
figūrą Leon Jouhaux, kuris esąs .tipiš
kas prancūzų agitatorius. Jis jau nuo 
1909 metų pradėjo darbininkų partijos 
gen. sekretoriaus pareigas. Taip kaip 
jis 1914 m. panaudojo savo didžiausią 
patriotiškumą, pastatydamas kraštą 
aukščiau už klasės ir savo klasę 
aukščiau už partiją, taip dabar jis at
skyrė darbininkų ir tautos reikalus 
nuo komunizmo chaoso.

NYKT vedamajame sako, kad ko
munistai gali dabar sveikinti patys 
save, sutelkę savo priešininkus į so
lidų frontą. Jie davę akstiną sukurti 
judėjimui, kuris siekia prancūzų dar
bininkų federacijoje atskilti nuo ko
munistų vadovavimo. Ir jeigu dabar 
prancūzai darbininkai išsivaduos, 
Prancūzija bus laisva.

Šio komunistų pralaimėjimo išva
doje Sovietai atšaukė repatriacijos 
misiją iš Prancūzijos ir paprašė pran
cūzų vyriausybę, kad ji savo misiją 
atsiimtų iš Sovietų Sąjungos. Ta pačia 
proga Sovietai nutraukė derybas dėl 
sovietų duonos prancūzų tautai. Sis 

drai, o pradėtų klausimus svarstyti 
iš esmės. Iki šiol visi 4 laikosi nusi
statymų ir nė vienas nedaro jokių 
esminių kompromisų. Prieš konfe
renciją pareikšti neigiami spėlioji
mai kol kas pasitvirtina. ,

N. Tieraid Tribune rašo, kad Lon
done keturių susitikimas yra spren
džiamo charakterio, beveik nieks ne-

Teiškinys yra labai būdingas, nes jis 
siejamas su politika, bet ne su žmonių 
materiale gerove!

Daily Mail bendradarbis sako, kad 
užklaustas Prancūzijos vidaus reikalų 
ministeris p. Jules Moch (socialistas) 

pareiškęs:
„Kova yra laimėta. Aš esu padė

ties viešpats. Streikų banga ir pasi
kėsinimas prieš konstitucines įstai
gas, mano nuomone, buvo tarptautinė 
operacija, siekianti suardyti Marshal
lio planą.“

Šiai kovai laimėti buvę pašaukta 
240.000 uniformuotų vyrų.

Nežiūrint komunistinio pasaulio 
nepaprasto judrumo ir veikimo, vie
nas mūšis Prancūzijoje jau laimėtas. 
Reikia laukti, jog jį seks ir kiti lai
mėjimai, nors ir daug pareikalaus 
pastangų. Juk ir Churchillis buvo 
katutėmis palydėtas, kai jis pareiškė:

„Mes, abi didžiosios partijos (kon
servatoriai ir darbiečiai), ir liberalų 
partija — visos lygiai yra susijung- 
sios prieš komunistų tironijos kon
cepciją.“ J. Aras

45.000.000 dol. Europos vaikams
Nuo gruodžio 1 d. pradėjo veikti 

JTautų tarptautinis vaikų bėdos fon
das, iš kurio bus maitinami Austri
jos, Suomijos, Graikijos ir Italijos 
vaikai, teikiant po 242 kalorijas per 
dieną kiekvienam. Nuo lapkričio 17 
d. jis veikia jau Lenkijoje, Bulgari
joje, Vengrijoje ir Rumunijoje.

Siame fonde yra 45.000.000 dole
rių, kuriuos sudėjo 11 kraštų iš 
JTautų tarpo. Tikimasi, jog šių lėšų 
užteks 3.500.000 vaikams ir moti
noms per 6 mėnesius. 

siginčyja. Jų sprendimai nulems bū
simus kelių mėnesių ar metų tarp
tautinius santykius, kurie gali būti 
geri ar blogi.

Tas pats laikraštis karo baimės 
jausmą'randa ir savo tautoje ir tai 
iššaukęs agresyvus Sovietų politikos , 
kursas, nors Amerikoje nesą .galima 
surasti atsakingo ar įtakingo anįeri- 
kiečio. kuris turėtų bent menkiausią 
idėją kurstyti tretįjį pasaulinį karą. 
Nežiūrint tokio teigimo, buvęs JAV 
ambasadorius Prancūzijoje ir Sovietų 
Sąjungoje p. William C. Bullitt rei
kalauja tuojau sudaryti ne tik Euro
pos kraštų muitų uniją, bet ir lais
vųjų Europos europiečių politinę są
jungą, kuri apsaugotų kontinentą 
nuo sovietų dominavimo.

Mr. Bullittas sako, kad jeigu Ame
rikos vyriausybė neįtikins vakarų 
Europos vyriausybes sudaryti demo
kratinę federaciją, tai visa Europa 
pateks Sovietų Uranijos prieglobstin. 
Jis siūlo J A Vaistą ms siekti Jung
tinių Europos valstybių sudarymo. 
Jaunųjų europiečių milijonai užsi
degtų ta idėja, nes jie žino, kad tik 
sujungta Europa gali atsilaikyti prieš 
Sovietų agresiją. Šios idėjos neįgy
vendinus, dabartinė ekonominė pa
rama nepasisektų.

Tokį p. Bullitto pareiškimą iššau
kė dabartinė politinė padėtis. J’s 
prisimena Tito kelionę į Bulgariją ir 
pakto sudarymą, pagal kurį abu 
kraštai, be kultūrinio tarpusavio ben
dradarbiavimo, Juri ir karinę klau
zulę: jei kas nors užpultų vieną iŠ 
tų kraštų, tuojau vyksta vienas an
tram į pagalbą.

Prieš kelias dienas panašų paktą 
su kariniu anspaudu, kaip praneša 
BBC, pasirašė Tito su Vengrija Bu
dapešte. Iš čia tas pats Balkanų Sta
linas vyks į Bukareštą panašios su
tarties sudaryti.

Šie įvykiai kaip tik ir iššaukė 
tautose nervingumą ir kontra prie
mones. Todėl ir p. Bullittas reika
lauja Europos unijos,-o generolas da 
Gaulle — sąjungos tarp Prancūzijos, 
D. Britanijos ir JAValstybių, kurios 
kartu galėtų sėkmingiau pasipriešinti 
komunistiniam terorui ir jo siekia
mai diktatūrai.

NY Herald Tribune tuos politi
nius reiškinius suveda į politinę ir 
ekonominę kovą, kuri vykstanti gi
gantišku mastu ir naujais metodais. 
Esą teisinga, kad pasaulis, kuris dar 
nesudarė galutinų sankcijų, palaiko 
armijas, laivyną, oro pajėgas ir tai 
viskas dedasi abiejose pusėse, kad 
tiktai galėtų išlaikyti politinį kon
fliktą savo ribose ir neprieitų prie 
karo, kuris yra per daug pavojingas 
abiems pusėms. Ir tai esą teisinga, 
kad tokia padėtis tampanti nuolatine 
ir pastovia. Bet ar ši padėtis kada 
nors persimes į karą ar ne, visai ne
pareina nuo dabartinės konferencijos 
nei nuo pranašaujamų bei žinomų da
bartinių faktorių.

Londonas nepadarysiąs sprendimo 
tarp taikos ar kraujo praliejimo, ku
ris yra blogiausias ir tiktai tolimas 
pavojus. Londone būsią nuspręsta, ar 
politinė kova tuo pačiu būdu susi
lauks kompromiso ar ji tęsis ir toliau 
pakol bus susidurta veidu su karo 
problema, baigia NYHT vedamąjį.

To krašto vyriausybė taip pat turi 
pridėti tiek kalorijų, ir visai nema
žinant skirtos maisto normos, jog 10 
metų vaikas galėtų gauti per 2500 
kalorijų dienai.

Čekoslovakijoje pradės veikti nuo 
Naujųjų Metų 1 d. Sutartis pasira
šyta šu Albanija ir Jugoslavija. (DM) 

(Įdomu, ar mūsų vadovaujamų 
veiksnių buvo kreiptasi į šį fondą, 
nes DP vaikai, tur būt, žymiai blo
giau maitinami už Čekoslovakijos ar 
kt. kraštų valkus, red.).
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Prievarta nė vienas nebus grąžintas
(Iš IRO spaudos konferencijos)

I ■'

1947. XII. 11.

Gražioji Nemuno šalis

Šių metų gruodžio 3 d. Heidel
berge U.S. Zonos vyriausioje IRO 
būstinėje buvo sukviesta visų tauty
bių DP laikraštininkų spaudos kon
ferencija. Be vyr. šefo Mr. Paul 
Edwardo, dalyvavo viešosios infor
macijos šefas Mr. S. Denlinger, glo
bos ir aprūpinimo depart. Mr. E. 
Irigg, įkurdinimo skyr. Miss C. Srim- 
blė, repatriacijos skyr. Mr. R. Mork- 
ler.

■ Konferencija, į kurią prisirinko 
arti 20 asmenų, atidarė informacijos 
šefas S.: Denlinger. Čia pąt P. Ed
wards' palietė pagrindinius DP klau
simus: 1) aprūpinimą, 2) emigraciją, 
3) repatriaciją ir 4) registraciją.

■ Pasveikinąs konf. dalyvius, atsto
vaujančius apie 1 mil. DP, kuriuos 
IRO nuo liepos 1 d. parėmė iš UNR- 
RA, P. Edwards nukrypo prie finan
sinės IRO pusės, kuri lemianti da
bartinę tremtinių išlaikymo būklę. 
■Kariuomenė buvusi suplanavusi 100 
mil. dolerių metinę sąmatą, bet ji 
buvusi pagaliau redukuota iki 35 mil. 
dolerių. Reikią mokėti gerai tvarky
tis, kad šiomis lėšomis išsivertus. 
Nors priemonės esančios ribotos, bet 
IRO stengiasi palaikyti gyvenimo 
standartą. Pasak p. Edwąrdo, dabar
tinis tremtinių išlaikymo standartas 
užtikrintas iki 1948 m. liepos 1 d., 
iki naujų biudžetinių metų pradžios.

Kadangi emigrantus priimą kraš
tai nori gauti tik sveikus žmones, tai 
esą reikėję kai kurioms DP kategori
joms maistą sumažinti, kad silpnes
nius išlaikius sveikais ir tuo būdu 
palengvinus emigraciją.

Nuo Naujų Metų esą numatyta 
kas mėnesį įkurdinti kituose kraš
tuose nuo 10.900 iki 15.000 asmenų. 
Nors planai ne visada, išsipildę, ta
čiau reikią turėti vilties.

Repatrijuoti nebus verčiamas nė 
vienas DP. Į namus vykti tegalės 
tik savanoriai, p. Edward tai įsak
miai pabrėžė.

Registracijos klausimu P. Edward 
pabrėžė, kad tremtiniai peticijose 
registraciją vadiną skryningu. Jis 
įsakmiai pabrėžė, kad tai nesąs joks 
skryningas, bet paprasta DP šeimų 
registracija. Jis apgailestavo, kad 
per dvejis metus tokia suvienodinta 
registracija nebuvus padaryta.

IRO norinti sušaukti pasaulinę 
konferenciją, kuriai jie neturi rei
kiamų ir patikimų duomenų. Dabar 
šis dokumentacijos darbas būsiąs at
liktas konfidencialiai tarp IRO ir 
DP. Si p. Edward vadinama regi
stracija esanti ne DP bauginti, bet 
jų naudai. Si problema esanti dis
kutuota aukštose sferose. Imigraci
ja suinteresuoti kraštai taip pat pa
geidaują pilnesnių duomenų apie DP. 
Baigdamas savo pranešimą p. Ed
ward pažymėjo,‘kad,DP statusas nie
kam nebūsiąs atimtas, bet esą gali
mas daiktas, kad 'vienas kitas DP 
neturįs IRO globa naudotis, taigi to
kie neteksią IRO globos. Iš Ženevos 
esąs per specialių kurjerį gautas pra
nešimas, kad vienoda registracija 
esanti būtina. Tą pranešimą perskai
tė informacijos šefas p. Denlinger.

Įkurdinimas. Tremtinių įkurdini
mo klausimu supažindino laikrašti
ninkus panelė C. Srimble. Ji dau

giau atsakinėjo į paklausimus, neda- Į zonų atvykimas negali lemti DP sta
tydama specialaus pranešimo. Užklau-'tušo. Prievarta paimti į vokiečių
sta apie 1948 metų emigracijos pla
ną, ji pastebėjo, kad tas planas ir jo 
apimtis pareis nuo tų kraštų, kurie 
norės DP įsileisti. Šiemet esą įkur
dinta per 35.000. Daugiausia paėmė 
Belgija. Ji ir,daugiau norinti gauti 
darbo jėgos. Į Olandiją, kaip ir į Pran
cūziją, gali būti priimtas neribotas 
skaičius, nors dabar Prancūzija pa
sižadėjo įsileisti 50.000 asmenų. Pran
cūzija pageidaujanti žemės ūkio, ka
syklų ir specialių kategorijų darbi
ninkų.
. Brazilija pasižadėjusi paimti 5.000 
DP. Jos atstovas neseniai išvykęs į 
savo kraštą tartis su vyriausybe. P. 
Srimble tikisi, jog tas kiekis bus 
priimtas.

Šveicarija norinti gauti 100 diplo
muotų gailestingųjų seserų. Jų ver
buoti komisija iš Šveicarijos atvyk
sianti 1948 m. sausio 7 d. Seserys 
bus imamos be šeimų, padienės. 
Priimtosios 6 mėnesius dirbs kaip 
praktikantės.

Anglijos pareikalavimo, anot p. 
Srimble, tremtiniai nepatenkina ir 
čia esą daugiau galimybių išvykti.

Buvo nusiskųsta, kad išvežimai i 
kitus’ kraštus ne visai suderinami su 
užsirašymu. Būna atsitikimų,' kad 
per porą dienų reikia užsiregistruoti 
ir susitvarkyti. Srimble pareiškė, 
jog ji daranti viską, kad būtų geriau, 
bet nenormalumai kartais įvyksta be 
jos kaltės.

P. Irigg, skryningo specialistas, 
pareiškė, kad registracijos lapai turi 
būti užpildomi tik anglų ar vokiečių 
kalbomis. Jei kuriam DP būtų atim
ta globa po registracijos, tai jis ga
lės kreiptis į aukštesnę instanciją. 
DP statuso atėmimas tegali būti tik 
IRO konstitucijos rėmuose. Iš kitų

kariuomenę turi teisę būti DP. Po
litiniai emigrantai, jei jie atitinka 
IRO konstitucijos dėsnius, DP statu
są turi turėti. Anketas užpildant dėl 
giminių surašymo p. Irigg paminėjo, 
jog užpildoma laisvai ir nurodomi 
toki giminės bei tų kraštų, kurie ga
lėtų emigracijoje padėti. Mat, kai 
kurie kraštai nofį žinoti, ar emigran
tai turi giminių jų krašte. Rusijos 
okupuotų kraštų giminės nėra reika
lo žymėti, nes jie. nieko emigracijoje 
nepadėtų ir todėl iš tų kraštų nerei
kia duoti jokių duomenų.

Informacijos šefas p. S. Denlin
ger, uždarydamas pirmąją DP lai
kraštininkų spaudos konferenciją ir 
palinkėjęs laikraštininkams bei jų 
tautiečiam geresnės ateities bei pri
minęs bendradarbiavimo reikalingu
mą ir nurodęs, kad kylančius neaiš
kumus geriau esą pirma išsiaiškinti 
jo įstaigoje ir po to jau rašyti, pa
reiškė, jog tokios konferencijos bū
siančios kiekvieno mėnesio pirmąjį 
trečiadienį 14 vai. Heidelberge, vyr. 
US zoninės IRO būstinės patalpose.

- AM-

LIETUVOS DVASININKŲ 
NAIKINIMAS

S. m. gruodžio 4 d. per Vatikano 
radiją buvo pranešta apie Lietuvoje 
aukštųjų dvasininkų suėmimus. Pa
siremdamas Išlaisvinimo Komiteto 
pranešimu, Vatikano radijas anglų 
tarnyboje pranešė, kad Lietuvoje 
išlikęs dabar tik vienas Panevėžio 
vyskupas Paltarokas. Vilniaus arki
vyskupas Reinys areštuotas, Telšių 
vyskupas areštuotas ir nuteistas mir
ties bausme, Kaišiadorių vyskupas 
taip pat suimtas. Suimta ir daugelis 
jų bendradarbių.-'

(50) ĮPILTIES
Paėję apie 13 km nuo Darbėnų, 

pasiekėme Senąjį Įpilties kaimą, ku
rio šiaurėje yra garsusis Įpilties 
piliakalnis, iš trijų pusių apsuptas 
Juodupės upelio. Siam piliakalniui 
vieta parinkta labai gera: iš rytų, 
pietų ir vakarų pusių supa Juodupės 
upelis, o maždaug už pusės kilome
tro, jo šiaurės pusėje, teka Šventoji, 
dabar skirianti Lietuvos-Latvijos sie
ną. Nuo piliakalnio labai gerai ma
tyti tolima aplinkuma ir buvo gera 
vieta priešui sekti. Šiaip piliakalnis' 
gana gerai išsilaikęs. Jis sudaro ra
to pavidalą. Nuo Juodupės upės pu
sės yra kiek žemesnis, o šiaurėje 
aukštenis ir nuo žemės paviršiaus 
turi per 10 metrų aukščio ir apie 40 
metrų pločio pamatą.,

Susipažinkime su Įpilties pilia
kalnio istorija iš 1933 - 34 m. gen. 
Nagiaus įvykdytų tyrinėjimų. Senoji 
piliakalnio sodyba šiaurėje šliejosi 
prie piliakalnio ir spėjama, jog seno
vėje čia buvęs miestas. Vietos gy
ventojai tą vietą vadina R imki š- 
k e. Atkasus buvo rastas įdomus tu
nelis. Jo šonus sudarė dvi eilės ąžuo
linių stulpų, kurie viršuje buvo su
jungti išilginiais rąstais, o ant jų 
skersai, lyg lubos, buvo uždėta apie 
30 storų rąstų. Sis tunelis buvo apie 
8 m ilgio, 3 m pločio ir apie 2 m 
aukščio ir tarnavo anais laikais įva
žiuoti į piliakalnio vidų. Be kita ko, 
jame buvo rasta daug įvairių senie
nų. Šie padaryti tyrinėjimai atidengė 
ne vieną senosios pilies paslaptį.

Piliakalnio istorijos pradžia siekia 
pirmuosius amžius po Kristaus gimi
mo. Iki ordino laikų šiai piliai teko 
pergyventi daug kautynių, išgyventi 
sunkių valandų. Ne kartą ją laižė 
liepsnos liežuviai, bet po didelių 
smūgįų sekė ir pilies žydėjimo metai.

Rašytiniai, istorijos dokumentai 
apie Įpilties pilį, suteikia žinių tik 
nuo tryliktojo šimtmečio vidurio, kai 
šis kraštas pateko i kardininkų ordi
no rankas. 1253 m. balandžio 5 d., 
kai įvyko ženių pasidalinimas tarp 
Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo

PILIAKALNIS
Henriko pagal aktą Dovsare-sjjraštai 
su Įpiltimi atiteko Livonijos ordinui. 
Pavergti žemaičiai, -patekę į -sunkią 
Livonijos ordino vergiją, pradėjo 
bruzdėti, gi pritrūkę kantrybės ga
liausiai sukyla ir 1260 m. liepos 13 d. 
ties Durbe suduoda ordinui smarkų 
smūgį. Be to, iš Kretingos žemaičiai 
dažnai puolė ordino naujai pastatytą 
Klaipėdos pilį. Po šių didelių nepa
vykusių kautynių prie Kretingos kar
dininkai pasiryžta kerštui ir, suor
ganizavę dideles jėgas karių, 1263 m. 
puola Įpiltį ir "Kretingą. Įvyko smar
kios kautynės ir žemaičiai, netikėtai 
užpulti, turėjo pasiduoti ir pilis už
leisti priešui.

Po to apie Įpilties pilį istorija kurį 
laiką tyli. Po Lietuvos karaliaus Min
daugo nužudymo vokiečiai sustiprėja 
ir spėjama, kad Įpiltis patenka į jų 
rankas. Praėjus trisdešimčiai metų 
po Kretingos sunaikfhimo, Įpiltis vėl 
patenka į istorijos raštus. 1290 m, 
gegužės 9 d. aktu, rašytu Rygoje, 
Kuršo vyskupas Emundas atiduoda 
Livonijos ir Kuršo ordino magistrui 
Kaltui bei ordino broliams Klaipėdos 
malūną, o magistras už tai duoda 
vyskupai 8 unkus (apie 160 margų) 
žemės Įpilties pilies rajone. O 1291 
m. sausio 1 d. Klaipėdoje rašytame 
akte randama, kad Klaipėdos kom
tūras Gotfridas ir vaitas Titmaras 
dalinasi su vyskupo Ernundu žemes, 
ir Įpiltis atitenka vyskupui.

Po to tiek apie Įpiltį, tiek apie 
kitas pilis žinių nebeturime, nes iš
radus paraką kaip gynybos tvirtovės 
jos nustojo savo reikšmės.

Toliau vykdami į Apuolę aplan
kėme Alkos kalną, kurio viršuje 
pastatyta koplytėlė. Miške yra bai
giąs užželti Tyrulių ežeras. Šios vie
tovės apylinkės gražios. Užsukę į 
Lenkimų bažnytkaimį, aplankome ir 
mūsų žymiojo tautos vyro Simano 
Daukanto tėviškę, esančią Večiu kai
me. Prie Kalvių kaimo yra žinomo 
gamtininko T. Ambrozijaus Pabrė
žos O.F.M. tėviškės ūkis. -vkp-
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B. Sruogos minėjimas Muenchene
Muencheno lietuvių iniciatoriaus 

poeto Bradūno dėka susidaręs ak
tingas būrelis, į kurį,- be jo paties, 
įėjo artistai: Daųguviėtytė, Mačys ir 
Kiznis, surengė net tris B. Sruogos 
paminėjimus Muenchene, būtent: 
miesto, Freimano ir Laimo stovyklų 
gyventojams. Tam reikalui dail. V. 
Vaitiekūnas nupiešė velionies por
tretą ir paruošė atitinkamas deko
racijas, kurios puikiai atitiko tos 
dienos nuotaikas.

Bradūnas išsamia paskaita la
bai gražiai pavaizdavo velionį kaip 
žmogų, judrios ir nerimstančios sie
los aukštaitį, didelį kūrėją, naudo
jusį mūsų praeities svarbesniųjų mo
mentų temas, atskleidusi gyvą praei
ties kritinių įvykių vaizdą ir tuolsti- 
prinusj lietuvių tautinę ir valstybinę 
sąmonę. Trumpai apibūdinęs svar-

dėlę susikaupti ir pagalvoti apie tė
vynę bei asmenis, kurie daug duoda, 
bet ne taip dažnai gimsta.

Lapkričio 23 dieną Freimano sto
vykla paminėjo nepriklausomosios 
Lietuvos kariuomenės atkūrimą. Die
nos temomis kalbėjo K. Pranckonis 
ir J. Kiaunė. Moksleiviai padekla
mavo eilėraščių ir paskaitė Ed. de 
Amicio „Mažąjį artileristą“. J. Igan- 
tonio paruoštas vyrų choras padai
navo keletą karinių dainų, kurios 
nors trumpam nukėlė į garbingus 
laisvės laikus ir sužadino viltį tikė
tis, kad dar kartą sugrįš panaši lap
kričio 23 diena.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko kon
certas. Lapkričio 28 d. Izid. Vasyliū- 
nas pirmą kartą aplankė Freimano

stovyklą ir čia davė lietuvių kom
pozitorių smuiko kūrinių koncertą, 
kiurio programoje: Br. Budriūno 
„Rauda“, Ant. Račiūno „Rymojo mer
gelė“, „Nesileisk! saulele“ ir „Iš tė
viškės“, ir Jul. Gaidelio „Verpėja“, 
„Be tėvynės“ bei „Lietuviškasis Šo
kis Nr. 1“. Antroje dalyje — J. 
Gruodžio sonata D-moll.

Pirmasis vaidintojų būrelio pasi
rodymas. Lapkričio 30 d. ir Freimano 
stovykloje susidaręs vaidintojų bū
relis pirmą kartą pasirodė scenoje su 
Kapnio 2 veiksmų kaimo gyvenimo 
vaizdeliu „Putelė ir pelės“. Šis pir
masis vietinių vaidintojų būrelio 
žingsnis sukėlė gyvą susidomėjimą 
stovykloje gyvenančių tautiečių tar
pe ir rado pilną pritarimą. Scenos

meną bandantiems daug padėjo gimn. 
J. Ignatonis, kaip režisierius. Deko
racijas paruošė dail. V. Vaitiekūnas. 
Be šio, yra numatyta paruošti dar 
porą veikalų. Linkėtina pasisekimo 
ir lauktina, kad pirmasis bandymas 
išsiplėtotų į rimtą ir pajėgų vietinį 
vaidintojų būrelį, nes gerų norų ir 
pastangų nestinga.

Maironio 85 m. gimimo sukaktis. 
Lapkričio 30 d. Muencheno mieste 
gyvenantieji lietuviai paminėjo di
džiojo dainiaus Maironio 85 d. gimi
mo sukaktį. Pagrindinę programos 
dalį sudarė J. Ignatonio paskaita. 
Minėjimo dalyvius nuteikė operos 
solistė V. Jonuškaitė-Zaunienė, pa
dainuodama keletą dainų. Maironio 
gimimo dienos minėjimas tremtinių 
tarpe įgyja svarbią reikšmę, nes jis, 
kaip atgimimo dainius, niekad ne
buvo taip gyvas, artimas ir supran
tamas mums kaip dabar, kada esame 
netekę tėvynės. B. Miškys

besniuosiuos Kūrinius, sudarė pilną 
B. Sruogos, kaip kūrėjo poeto, as
mens vaizdą. Natūraliai ir gyvai šią 
paskaitą papildė Dauguvietytė, Kiz
nis ir Mačys, padeklamuodami Sruo
gos kūrinius.

Bendruomenei, ypačiai jaunimui, 
mažiau pažinojusiam velionį, tai bu
vo puiki dovana, privertusi valau-'

Dar du nauji daktarai Bonnos Universitete

Iš studentų gyvenimo Freiburge
Pailsėję per vasaros atostogas sto

vyklose, kurios turėjo šviesininkai 
ir skautai, studentai vėl ėmėsi darbo. 
Žiemos semestre jų skaičius kiek su
mažėjo, nes dalis neišlaikė semestri
nių egzaminų, kiti pasiėmė atostogų, 
o dalis išvyko į-kitas zonas ir rengiasi 
emigracijai. Universitete studijuoja 
92 liet, studentai, 45 — Jonyno Dai
lės Institute ir 3 — Aukšt. Muzikos 
Mokykloje. Baigė studijas ir gavo 
diplomus: dipl. ekonom. Mažeika 
Petras, med. gydyt. Ringevičiai (vy
ras ir žmona) ir apgynė gamtos moks
lų daktaro disertaciją miškų inžinie
rius Skėrys Antanas.

Vietos LRK Badeno skyriaus Val
dyba pasižadėjo baigiantiems valsty
binius egzaminus duoti papildomojo 
maisto. Be to, 19-kai silpnesnės svei
katos • studentams duota pap. maisto.

Tuo būdu manoma paskatinti 
darbštesnius "studentus. Studentai 
veikia susibūrę j stud, organizacijas 
ir gražiai pasižymi sporto rungtynėse, 
užimdami pirmąsias vietas futbole,

ir palietė kitas

d. įvyko visuoti- 
susirinkimas. Jį

<krepšiny ir kitose sporto srityse. Pa
laikomi neblogi santykiai su kitų 
tautų DP studentais, ypač su kaimy
nais latviais ir estais. Stud, šviesi- 
ninkų iniciatyva š. m. lapkričio 19 d. 
restorano „Zum Schiff“ patalpose

įvyko mūsų atstovybės prie Vatikano 
atachė p. Stasio Lozoraičio (ministe- 
rio sūnaus) įdomi paskaita „Aktua
lijos iš Romos“, kurioje prelegentas 
vaizdžiai papasakojo savo įspūdžius 
apie Italijos politinį, ekonominį ir 
socialinį gyvenimą 
problemas.

— Lapkričio 23 
nis liet, kolonijos
atidarė komiteto pirm. adv. Myk. 
Varanius, vėliau padaręs platų pra
nešimą apie komiteto veiklą. Nors 
naujasis komitetas neseniai išrinktas, 
bet, palyginti, daug nuveikė. Jo ini
ciatyva perkelti į vieną vietą miesto 
kapinėse tautiečiai ir pastatytas spe
cialus kryžius, kurio projektą daro 
dail. Valius. Mišk. inž. dr. Skėriui 
vadovaujant įvykdytą kuro akcija ir 
juo aprūpinta tautiečių dauguma, ku
rie patys sukirto valdžios paskirtas 
normas, o senesniems ir ligoniams 
sukirto stud, skautai ir ateitininkai. 
Pranešimą darė grįžęs iš Apygardos 
suvažiavimo Tuebingene kun. Petrė-

Daugiausia lietuvių studentų britų 
zonos vokiečių universitete yra Bon- 
noje. 1947/48 m. žiemos semestrą 
pradedant jame įregistruota 52 stu
dijuojantieji lietuviai, kurių žymi 
dalis bebaigiančių. Nors gyvenimo 
sąlygos per pastarąjį pusmetį labai

BRONIUS MICKEVIČIUS
Dr. jur. Bronius Mickevičius yra 

gimęs 1913 m. liepos 23 d. Javidony- 
se, Biržų aps. Pradžios mokyklą 
lankė Žeimelyje, 1934 m. baigė Ra
seinių gimnaziją ir tų pačių metų ru
denį įstojo į Vytauto Didžiojo, u-to 
teisių fakultetą. Teisių mokslus baigė 
1940 m. birželio 13 d. Vilniuje, gau
damas diplomuoto teisininko diplo
mą. Nuo 1941 m- rugsėjo 1 d. iki 1944 
m. rugpiūčio 3 d. Vilniuje ėjo teismo 
kandidato ir tardytojo pareigas.

1946-m. gegužės 23 d. Mickevičius 
įstojo į Bonnos universitetą teisių 
mokslų pasigilinti. Domėjosi sena, 
bet nuolat aktualia mirties bausmės 
panaikinimo problema ir, prof. We- 
beriui aprobavus, pasirinko diserta
cijai temą „Das Problem der Todes- 
strąfeabschaffung“.

Mirties- bausmės problemą beana
lizuodamas, autorius nepasitenkino 
esama tuo klausimu literatūra, bet 
naudojosi ir pačia naujausia medžia
ga, patirdaęnas atitinkamų Jungtinių 
Tautų institucijų pažiūras į mirties 
bausmę. JT biuro 1946. XII. 18 di-

pasunkėjo ir dažnam tenka labai 
rimtai susirūpinti savo sveikata, — 
darbo tempas mūsų tautiečių tarpe 
vis dar yra pasigėrėtinas, o jo vaisiai 
žymūs. Jau pačioje semestro pra
džioje du lietuviai savo pastangas ap
vainikavo daktaro laipsniu. "

— TEISIŲ DAKTARAS
griežčiausią galimą bausmę, kuri ga
lėtų būti geru pavyzdžiu ateičiai. -,

, Peržvelgdamas istorinę mirties 
bausmės praktikos raidą, autorius 
iškelia faktą, kad nacių viešpatavimo 
laikais Vokietijoje toje srityje buvo 
padaryta tokia „pažanga“, kuri de
šimteriopai pralenkė tamsiausius vi
duramžių despotizmo laikus.

Panagrinėjęs mirties bausmės tai
kymo argumentus ir motyvus prieš

mirties bausmę bei dabarties tenden
cijas tuo klausimu, autorius išvadose 
nurodo, kad mirties bausmės panai
kinimo problemos išsprendimas yra 
tampriai susijęs su dviem reikšmin
gais klausimais: nusikaltėlio auklė
jimu ir padoriu „eilinio žmogaus" 
gyvenimo standartu. Žiaurios ir ne
humaniškos bausmės, įskaitant ir 
mirties bausmę, ateityje turėtų būti 
uždraustos, nes jos galutinėje išva
doje gimdančios tik „atsilyginimo“ ir 
keršto reakciją.

Įteikęs disertaciją „Mirties baus
mės panaikinimo problema“ ir lap
kričio mėn. išlaikęs doktoranto eg
zaminus, Bronius Mickevičius gavo 
teisių daktaro laipsnį.

Savo mokslo darbą Dr. Br. Micke
vičius dedikavo iš Lietuvos Į Sibirą 
ištremtiesiems studijų collegoms.

ANTANAS PACEVIČIUS — MEDICINOS DAKTARAS
med. Antanas Pacevičius. yra
1914 m. spalių 5 d. Sambara-

Dr. 
gimęs 
Vos dvare, Raseinių aps. Baigęs Ra
seinių gimnaziją ir atlikęs karo mo
kykloje karinę prievolę, Aš Pacevi
čius 1937 m. rudenį įstojo į Vytauto 
Didžiojo uni.versitetą medicinos stu
dijuoti. 1942 m. baigęs medicinos 
fakultetą, jaunas, gyd. Pacevičius 
1943-44 metais, ’iki karo viesulas 
neišbloškia iš Tėvynės, dirba savo 
profesinį darbą universiteto klini
kose ir Raud. Kryžiaus ligoninėje

nas. Apie IRO veiklą ir emigraciją 
pranešimą padarė prof. D. Krivickas. 
Apie ryšius su kariuomenės šventę 
paskaitą skaitė aviac. maj. Jablon
skis. Susirinkimas buvo gyvas ir 
įdomus. Dixi

sertacijos autoriui adresuotame laiš
ke, tarp kita ko, yra pareikšta, kad, 
pirmojo JT visuotino susirinkimo pa
žiūra,, Nuernbergo teismas neturėtų 
griebtis mirties bausmės, tačiau turė
tu pritaikinti karo nusikaltėliams

Kaune.
1944 m. rudenį Vokietijoje įjun

giamas į darbą Briego chirurginėje 
klinikoje, o nuo 1945 m, rudens pa
tenka į Anglų Raud. Kryžiaus ligo
ninę Bad Rehburge ir -čia lopo s-vei-

katą saviesiems ir svetimiesiems tu
berkuliozinėje sanatorijoje „Volga“.

Nors tiesioginis darbas atima 
daug laiko ir energijos, gyd. A. Pa
cevičius ryžtasi lygiagrečiai gilinti ir * 
teorines žinias. Bonnos u-to medici
nos fakultetui sutikus ir aprobavus, 
A. Pacevičius parašė disertaciją „Das 
Verlaufsbild der Lungentuberkulose 
nach-Pneumothorax — Behandlung 
bei vorwiegend exsudativer Tuber- 
kulose“ ir, lapkričio mėn. išlaikęs 
doktoranto egzaminus, gavo medicl-
nos daktaro laipsnį.

Abiems daktarams linkime neil
gai trukus sulaukti laimingos dienos, 
kurią tremtyje įgytas žinias gedėtų 
panaudoti nualintos ir iškamuotoj 
bet laisvos Lietuvos žemėje. J. P.

2



Mūsų Kelias

I

1947. XII. 11. 
jį, .-wimp—1

(2) Kurios valstybes dabar nenugalimos?
3 pusi. Nr. 51 (111) •

Žinoma, pralaimėti gali kiekvie
nas kraštas. Juk laimėjimas ar pra
laimėjimas pareina ne vien nuo ka
rinio pajėgumo. Tiesa, karinis pajė
gumas yra lemiančiai svarbus daly
kas, bet reikalą nulemti gali dar ir 
kiti du labai opūs dalykai. Tai są
jungininkų suradimas (koalicijos su
organizavimai) ir tas, kieno pusėje 
atsistos viešoji, morališkoji pasaulio 
opinija.

Apie Amerikos (lygiai kaip ir apie 
kitų kraštų) karinį pajėgumą kalbėti 
— darbas nevaisingas. Yra daug 
spėliojimų ir įsitikinimų. Galima tik 
porą dalykėlių prisiminti. Amerika 
savo karo medžiagomis ir ginklais 
nulėmė abu paskutiniuosius karus. 
Po šio-karo ji nei ekonomiškai nei 
kariškai nėra suvargusi, ūkiškai 
pergyvena ji dabar gerą gadynę (ma
žiausiai pasakius). Amerika — mo
derniausių išradimų ir milžiniškos 
gamybas kraštas. Ekspertai nurodo, 
kad ir naujame kare pėstininkija tu
rės labai svarbų uždavinį. Sovietai 
savo pėstininkų skaičiumi pralenkia 
Ameriką. Bet gi moderniame kare 
pėstininkai turės būti gabenami arba 
laivynu ar lėktuvais. Gi Amerikos 
jūrų ir oro laivynas neturi sau kon
kurento (Supraskime, kodėl jis nuo
lat ir nuolat sukinėjasi po Vidur- 

x' žemio jūrą ir iš kur staigi Amerikos 
pagalba Graikijai ir Turkijai!).

' Kas panaudos atominę fiornbą?
Apie ją daug iki susijaudinimo 

kalbama. Rusai įvairiais būdais pri
mena pasauliui, kad jie ją taip pat 
turi (net kažkur jau išmėginę), kad 
šimtai išmintingiausių vokiečių moks
lininkų — nacių išradinėja jiems 
triuškinančius ginklus. Gali būti na
ciams tai geriausias užsiėmimas ir 
paguoda. Bet gi atsiminkime du 
dalykus. Ką vokiečiai išrado — ta 
amerikiečiai žino ne prasčiau kaip 
rusai. Vokiečių mokslininkai ir iš
radėjai gatavi pėsti nueiti į Ameriką 
su visais savo išradimais, kad tik kas 
juos leistų (nemažas „gabalas“ jų čia 
ir yra). Taigi, jeigu jau vokiečių iš
radimai, tai jie stipresni ne Sovietų 
pusėje.

Dabar kitas dalykas. Iš praėjusio 
karo žinome, kad tikrieji slaptieji 
ginklai tol slepiami, kol ateina lai
kas jiems staigiai ir efektingai pa
naudoti (Atsiminkime kaip be 
triukšmo išnyko vokiečių povande
niniai laivai. Ar daug anglo-saksai 
apie tai „triūbijo“?).

O kaip tik labai reklamuojami tie 
ginklai, kuriuos jau visi žino arba 
kurių neturima, bet labai norima tu
rėti. Gi kiek Hitleris šaukė apie ka
žin kokius paslaptingus ginklus, ku
rie turėjo „plutokratus“ (atseit, tuos 
pačius kapitalistus, anglosaksus) pa
skutinę akimirką paklupdyti prieš jį 
ant kelių. O koks gi tas ginklas bu
vo ištikrųjų? Gi benzino statinė pa
čiam Hitleriui ir jo Evai ant galvos 
... Taigi slapti ginklai ir lieka slap
tais, o visa kita — grasinimai, bau
ginimai kitų ir savosios tautos „drą-

• sinimas“.

Ar Amerika yra nenugalima? — Kam naudingos Višinskio kalbos ? — 
Penktosios kolonos krizė — Ar nepasisuks atgal Amerika ir Sovietai? 

Kas ir kada pradės?

Rašo mūsų bendradarbis Amerikoje K, VERŽIKAS

Visai kitokio pobūdžio klausimas: 
esamieji ir galimieji karo są

jungininkai.
Sąjungininkus, žinoma, kiekviena 

pusė turi it" dar gali įsigyti? Dėl 
anksčiau šiame straipsnyje suminėtų 
priežasčių nebe viena Europos tauta 
turi sunkių abejonių ir „psichologi
nių“ varžtų aiškiai dėtis į antiko
munistinę koaliciją. Tai yra tiesa, 
kurią žymesnieji Amerikos politikai 
supranta ir todėl stengiasi atitaisyti 
kitų padarytas klaidas. Juk ne iš 
kur kitur, kaip tik iš šios situacijos 
išdygo „Trumano doktrina“, „Mart 
shallio planas“, skubios pagalbos Ita
lijai ir Prancūzijai planas Šiaurės ir 
visų Pietų Amerikos valstybių karo 
sutarties planas, Kinijai pagalbos (kol 
kas dar ne visai viešas) planas ir 
daug kitų „planų“ ir „planukų“

„Planų“ veikimas jau Europoje 
jaučiamas.

Tai dešinėjimai Italijoje, Pran
cūzijoje ir Anglijoje. Čekijai ir Len
kijai tie planai taip pat labai buvo 
patikę, tik Maskva pasakė savo 
„net“. Iš čia išdygo jr kitas naujas 
reiškinys. Iki šiol delsimas — laiko 
išlošimas buvo Sovietų naudai. Da
bar daug kam pradeda atrodyti, kad

laikas pradeda veikti komunizmo 
nenaudai.

Kai kam net gi atrodo, kad komu
nizmas „pražiopsojo“ geriausias pro
gas. Juk po visų karų pasaulis esti 
linkęs nemažu tempu slinkti į kai
rumą, nes tik jame bemato išsigel
bėjimą. Taip buvo pirmojo pasauli
nio karo, taip ir po šio. Po šio karo 
kairumui konjunktūra buvo ypatin
gai gera. Visur viešai ir oficialiai 
buvo garbinami „išvaduotojai“, „did
vyriu“, „rietietiški demokratai“ (nors 
ir nesuprantami, bet „tikri“) — ko
munistai. Dabar, kai jie jau daugelį 
kraštų laiko okupavę, kai jų žmones 
ir kitus (jų neokupuotus) ’ kraštus, 
nors ir iš dalies tepavaldė — padėtis 
blankėja ir „tikrieji demokratai“ nu
stoja savo žavumo. Ypatingai, kai 
jie kraštus klampina į skurdą ir 
chaosą. O Amerikos planai, kad ir 
ne tokie garsūs, bet labai konkretūs 
ir patrauklūs. Dėl visiems žinomų 
priežasčių Sovietų „drangai“ į Ira
ną, Turkiją ir Graikiją, žinoma, lai
kinai kažkaip aptilo. Tatai, be abe
jonės, Sovietų prestižo nepadidino, 
tai jau švelniai kalbant.

Pagaliau ta baisioji
„penktoji kolona“ atsiduria kri

tiškoje padėtyje.
Jau nebekalbėsime apie Pietų 

Ameriką — Braziliją ir Čilę, kurios, 

nutraukusios santykius su Sovietais, 
penktosios kolonos tikrai neglosto. 
Argentinos vadas Peronas taip pat 
žino, ką daro. Jam Brazilijos ir Či
lės idėjos visai nesvetimos, bet jis 
vyras išmintingas — žino, kad klau
simą uždelsdamas ir iš .Sovietų ir iš 
US gali laimėti. O US jau nebe juo
kais „pakrato“ savo komunistus. 
Daug kas čia tuo piktinasi, daug kri
tikuoja, kam, girdi, laisvė varžoma 
(tai esą jau panašu į sovietišką re
žimą, girdi) ir pan. Tai plati tema. 
Bet aukso laikai komunizmui jau 
praėjo. Atsiranda net galingos dar-’ 
bininkų profesinės sąjungos („The 
American Federation of Labour“ su 
8 milijonais narių), kurios paskelbia 
net visą programą kovoti su komu
nizmu. Tai, mat, ateina kiti laikai 
ir čia.

Žinoma, Sovietų politikai tai gir
di ir mato. Delsimas nebe jų naudai. 
Už tat atrodo, kad jau

spaudžia mygtuką akcijai.
Prasidėjo nuo „nekaltų“ ir labai 

jiems įprastų dalykų. Jų užimtuose 
kraštuose likviduojamos opozicijos, o 
vadai gabenami į aną pasaulį. (Kai 
kurie pabėga ir dar labiau „paaiš
kina“ apie Sovietus). Prancūzijos ir 
Italijos komunistų vadai buvo iš
šaukti į Kremlių revoliucijos minė
jimo „švęsti“. Tos šventės rezultatai 
jau paaiškėjo. Berašant šį straipsnį, 
spauda praneša apie kruvinus ko
munistų susirėmimus Italijoje ir 
Prancūzijoje. Kas toliau bus, niekas 
negali pasakyti, tik atrodo, kad myg
tuko neatleis. Pavėluota — reikia 
staigiai pradėti veikti, atsigriebti. 
Taigi to atsigriebimo galima daug 
kur ir netikėtai laukti. Nebūtinai tai 
turi būti surišta su Londono keturių 
didžiųjų konferencija. Įvykiai sau, o 
konferencija sau. Konferencija gali 
ir draugiškoje nuotaikoje praeiti ir 
gali būti paskelbtas neblogas komu
nikatas apie konferenciją. Mat, di
dieji nemėgsta savo kortų be reikalo 
per anksti atidengti. Tik Jungtinės 
Tautos padarė mažą atsargumo žings
nį. Saugumo Taryba dėl slavų veto 
yra bejėgė ką nors padaryki. Todėl 
sukurtas kitas toks patariamasis or- 
ganėlis, kuris formaliai daug silpnes
nis už Saugumo Tarybą, o faktiškai 
atstovauja net visas Jungtines Tau
tas. Taip padaryta „taip sau“ — mat, 
visos Jungtinės tautos be pertraukos 
posėdžiauti negali, o „skubių reika
lų“ gali dažnai atsirasti. Visai lo
giška, kad Sovietai su savo satelitais 
atsisakė ten dalyvauti. Nors, senų 
dalykų, kaip patarlė sako, neverta 
prisiminti, bet ir iš garbingos atmin
ties Tautų Sąjungos tam tikru mo

mentu Sovietai buvo išjungti. Po 
truputį reikaliukai pasikartoja...

Kodėl Višinskis barėsi Amerikoje?
Daug kam neaišku. Juk negražu 

taip užgaulioti šeimininkus ameri
kiečius. Pasirodo, kad tas taip^ pat 
buvo numatyta viename iš afneriki- 
nių planų, nes kas gi gali geriau ir 
labiau įtikinančiai Amerikos tautai 
pasakyti, ką Sovietai iš tikrųjų apie 
Ameriką galvoja, kaip pats Višinskis, 
užsienio ministerio pavaduotojas ir 
delegacijos pirmininkas. Jei koks 
amerikietis' taip Sovietų mintis at
pasakotų, daug kas nepatikėtų — sa
kytų, fašistų šmeižtai prieš Sovietus. 
Todėl Višinskio kalbos ir pareiški
mai spaudai atliko labai didelę, „mi
siją“. Jis labai energingai patvirti
no tai, ką daugiau kaip prieš metus 
apie Sovietus pasakė Churchillis čia 
Amerikoje, Fultono mieste. Po Vi
šinskio kalbų Trumano doktrina ir 
Marshallio planas susilaukė daug 
naujų rėmėjų ir pritarėjų, nes pasi
darė visai aišku. Žinoma, labai vie
toje ir toks klausimas:

ar -Amerika ir Sovietai nepasuks 
atgal?

Juk Amerika — laisvas ir biznio 
kraštas. Viskas apskaičiuojama do
leriais, įvertinama. O juk tie visi 
planai m’lijardus kaštuoja ir dar il
gai gali kaštuoti. Ar vertas tiek tas 
biznis? Klausimas rimtas ir, nors ir 
nelabai viešai, bet 'intensyviai dis
kutuojamas. Sovietinės nuotaikos 
politikai, savaime suprantama, yra 
už bet kokį susitarimą su Sovietais. 
Jiems kito kelio nėra. Tačiau yra 
žmonių, kuriems komunizmas iš tolo 
nepriimtinas, bet vistiek jie nori rea
lios politikos — gerų, sutvarkytų 
santykių su Sovietais, geruoju pasi

Kodėl komunizmas pasmerktas nepasisekti?
VAKARŲ EUROPOS TAUTOS ANT SAVO PEČIŲ PRAKTIŠKAI 

PATYRUSIOS, KO VERTAS TOTALITARINIS REŽIMAS
Švedų laikraštis „Nationaltidende“ 

pabrėžia, kad politinė situacija Pran
cūzijoje ir Italijoje esanti visiškai ta 
pati. 1 Abiejuose kraštuose paskuti
niuoju metu prieita prie smarkios 
kov® tarp komunizmo ideologijos ir 
maršalizmo dolerio. Po pirmojo Pa
saulinio karo komunizmas turėjęs 
didelius šansus Europai .užvaldyti 
„Kodėl pergalė turėjo užleisti vietą 
pralaimėjimui, o komunizmas iš ti
krųjų iššaukė fašizmą? — klausia 
laikraštis ir čia pat samprotauja, jog 
komunizmo nepasisekimo priežastis 
buvusi tai,, kad jis veikęs prieš 
įstatymus, o Mussolini su Hitleriu

(bent oficialiai) į valdžią stengęsi 
ateiti demokratiniu keliu. Po antro
jo Pasaulinio karo ir komunizmas 
savo tikslų -bandęs siekti parlamen
tiniu keliu. Betgi dabar, kada at
rodę, jog šie siekimai jau beveik 
įgyvendinti, tie apskaičiavimai Ita
lijoje ir Prancūzijoje nuėję niekais, 
nes iš tikrųjų buvę užmiršta, jog 
Vakarų Europos tautos savo grobia
me kelyje ir ant savo pečių patyru
sios, ko praktiškai esąs vertas tota
litarinis režimas. Įvykiai Italijoje ir 
Prancūzijoje. parodę, kad komuniz
mas iš „parlamentinės fazės“ perė
jęs į „tiesioginę akciją“; (št)

dalinant su jais, kas galima. Bet ir 
jie susiduria su sunkumais. Nė jokia 
pasidalinimai niekada dar taikos ne
davė. Jie tik kelia vis naujus pasi
dalinimus ir persidalinimus. Tai 
viena. Antras dalykas — Sovietai 
pageidauja sau tokių kąsnelių, ku
riuos nurijus tikrai atsiras jiems 
apetitas ir galimumas į didesnius 
kąsnius, o tada jau ir perdaug ir per 
vėlu. Pvz., kas prieis prie Vidurže
mio jūroš? tas prieis ir prie Afrikos. 
O kas jau Afrikoje, tank ir Pietų 
Amerika netoli. O iš čia jau kelias 
ir į Šiaurę. Atrodo, fantazija ar pa
saka? Ne. Per didžiuosius karus 
matėme, kad sėkmingi nugalėtojai 
atsiduria ir ten, apie ką eiliniam pi
liečiui ir pagalvoti buvo sunku. Pa
galiau ką reiškia bolševikas Korė
joje ar Kinijoje, tą kiekvienas ame
rikietis jau gerai supranta. Gi So
vietams atroi.* kad arba dabar arba 
niekad. Carų užkariavimus ir eks
pansiją jie jau su kaupu pralenkė 
Iškilo į labai auk’tas viršūnes. Dar 
truputį, dar truputį — ir visas pa
saulis prie tavo kojų.

Taigi norėdami padaryti kokius 
nors sprendimus apie tų dviejų vals
tybių nenugalimumą,- galime tikrai tik 
štai ką pasakyti: 100 % nenugalimų 
valstybių nėra ir būti negali. Kiek
vienas karas yra didelė rizika. Vie
nos ar kitos kariaujančios pusės jau 
prasidėjusio karo metų padarytos 
strateginėm ir politinės klaidos gali 
karo laimėjimą pakreipti į visai ne
numatytą pusę. Bet gi šiandien abi 
tos valstybės jaučiasi, jei ne nenu
galimos, tai bent pakankamai sti
prios, kad rizikuotų karą. Tik abi 
dar siekia išnaudoti esamą laiką, ku
ris, kaip matome, veikia nevienodai! 
vieną kartą vienos, kitą kartą antro
sios naudai. Todėl niekas negali ap
skaičiuoti, ar ir kada viena iš jų galt 
nuspręsti paspausti karo mygtuką ii 
ar ir kada antroji laikys jau tinkamu 
momentu kariškai reaguoti. O ka
dangi tiek Amerikos tiek Sovietą 
„pasukimas atgal“ be kokių nori 
ypatingų sukrėtimų viename ar ki
tame krašte vargiai yra galimas, tai 
„mygtuko“ tenka laukti.

(3) ' Henry Troyat

Paslaptingoji Amerika
-. Greitumas ir diskrecija

— Jūsų pakasynos baisios. Pas mus po 
trumpų ceremonijų mirties salone kūnas iš
gabenamas automobiliu. Kapinės yra už mie
sto. Tik patys artimieji giminės eina į kapus. 
Ir jie pasitraukia dar prieš užkasant karstą. 
Tuo būdu jie išvengia pačios skaudžiausios 
scenos. Jūs, jūs mėgstat pabrėžti tą skaudų 
momentą. Jūs pratęsiat skausmą, gedulą, pas
laptį. Tai nėra sveika. Ar ne tiesa?

— Taip, žinoma. x
— Net girdėjau, kad jūs labai ilgai nešio- 

Jat gedulą.
— Taip.
— Pas mus nėra gedulo. Svarbu gyventi. 

Tačiau manau, kad turėtumėt pamatyti mūsų 
karstus. Esu tikras, kad pas jus Prancūzijoj 
dar tebėra medinės dėžės.

— Dieve mano, taip...
— Koks barbariškumas! Karstas yra svar

biausia mūsų organizacijos vieta. Pagal karsto 
turtingumą pažįstama mirusiojo vertė. Už po
ros žingsnių yra karstų fabrikas* Nenorėtu
mėt jo aplankyti?

— Ne, nenoriu jūsų varginti, iš tikrųjų.
— Tai ne varginimas. Tai malonumas.
Negalėjau atsilaikyti ir sekiau neprotestuo

damas savo vadovą. Po penkių minučių priė
jome karstų fabriką. Mus priėmė mažas ap
valus gero ūpo žmogutis savo kabinete. Mr.

Tompsonas. drožė jam per kuprą ir paklausė, 
kaip sekasi.

— Mes nestovime be darbo, — tarė fabri
kantas. — Aš turiu net keletą naujų modelių, 
dėl kurių norėčiau jūsų nuomonės.

— Velnias Džimas! — sušuko Mr. Tomp
sonas. — Jis gamina geriausius karstus visoj 
Kalifornijoje.

Kad neliktų skolingas komplimento, Dži
mas paklausė mane:

— Ar aplankėt jo mirties salonus? Tai 
simpatiška vietelė.

Nepratardamas nei žodžio aš lingčiojau 
galva.

— Štai kodėl ryžaus jus sutrukdyti, — tarė 
Mr. Tomps mas. — Tas ponas yra prancūzas 
rašytojas. Ir, kiek suprantu, jis ypač domisi 
laidotuvių menu. Nors ir pats turiu keletą 
karstų, bet norėjau, kad galėtų pamatyti pilną 
kolekciją pas menininką, kuris atsakingas už 
jų padarymą.

Po šių žodžių Džimas ištiesė man ranką ir 
pareišteė:

— Mano įmonė jūsų dispozicijoj.
Įėjome į salę, kuri priminė man skanėstų 

krautuvę. Prieš mano akis buvo ne karstai, 
bet liuksusinės saldainių dėžutės. Vidus muš
tas šilku, batistu, arba ružavu ar baltu veliūru. 
Kas galėjo padaryti tokius puikius audeklus. 
Rodos, pūstelėjimu galimą buvo suardyti šj

Išsiuvinėjimų ir girlandų rinkinį. Tik pasi
žiūrėjus į tai, man darėsi nejauku, kad mano 
rankos nešvarios. •

— Tai tikras rojaus prieškambaris, — tarė 
Mr. Tompsonas.

Negalėjau suprasti, ar jis nejuokauja.
Tačiau jeigu karstų vidaus įrengimas buvo 

moteriškas ir jautrus, jų išorė buvo solidumą 
mėgstančio artisto darbas. .

To fabriko gaminiai priminė kartu romė
niškus sarkofagus, ir modernišką automobilį. 
Judamas iš dviejų dalių sudėtas viršus už
dengė tą erdvų ruimą. Šonai buvo padaryti 
iš oksiduotos bronzos, deginto sidabro, masi- 
vaus vario, poliruoto plieno, kieto medžio. Pa
čius sunkiausius vos dešimt vyrų galėjo pa
kelti.

— Štai vienas už keturiolika tūkstančių do
lerių, — tarė Džimas. — Tai galvanizuoto me
talo hermetiškai uždaromas karstas. Šitasai už 
tris tūkstančius. Prisitaikyti prie kiekvieno 
kišenės, štai mūsų šūkis.

Stebėjausi, kad tose brangenybių dėžėse 
nebuvo radijo aparato ar telefono. Be ^bejo 
tai nebuvo paprastiems mirtingiesiems, bet tik 
tokiems, kurie mėgsta savo kaprizus, kurie ir 
karstui užsidarius nori tęsti savo biznį.

Tas karstų magazinas man staiga pasirodė 
kaip stotis, pi'na miegamų vagonų, laukian
čių keleivių. Čia nebuvo nieko laidotuviško.

Amerikoniški metodai padarė savo. Ameri
koj aš nustojau tikėjęs, kad yra mirtis.

Nauja, pirmą kartą išleista...
Su šypsena ant lūpų aš leidausi vadžioja- 

mas iš stalių skyriaus į siuvyklą, iš čia į už
baigiamąjį skyrių.

— Štai naujas bronzinių karstų dangčio 
škicas, — tarė Džimas. — Tai graikiškas ški
cas. Jis patiks intelektualams, kaip jūs. Lau
ro lapas, obuoliukas, lauro lapas, obuoliu- 
kas...

— Žavus!
— Mūsų škicuotojas studijuoja taip pat 

vaikiškų rankų girlandą. Rankos įsikibusios į 
karstą ir nori jį sulaikyti. Ar ne originalu? 
Aš tik bijau, kad originalumas neatbaidytų 
klientūros.

— Reikia rizikuoti, — tarė Mr. Tompsonas.
— Taip, eiti pirmyn, kurti nauja, neišleista, 

— tarė Džimas. — Ar karstų fabrikai Pran
cūzijoje sukuria naujų modelių?

— Manau ne, mes šiuo atveju esamę labai 
konservatyvūs.

— Tai klaida, — pabrėždamas tarė Džimas.
Sugrįžus į jo kabinetą paskambino telefo

nas. Jis pakėlė triūbelę ir tarė:
— Mr. Tompsonas? Taip ... jis čia ...
-— Aš įspėjau, kad būsiu čia, atleiskit, — 

tarė Tompsonas.
-Jis pagavo triūbelę.
— Alio! Čia Tompsonas. Jus, Biliau? Kas 

naujo?
Klausantis Mr. Tompsono veidas atsileido, 

paplatėjo iš pasitenkinimo. Akys švietė. Jis 
tarė:

— Antra valanda?... Puiku ... Pasiuskit 
sanitarinę mašiną... Ateinu ...

Po to jis padėjo triūbelę ir tarė ramiu 
balsu:

— štai, vėl vienas.
Iš „Carrefour“ 1947, spalių 29 d.

Išvertė V. T

3



4 pusi. Nr. 51(111) Musų Kelias 1947. XII. 11

Kominformas mobilizuoja jėgas karui
Toi:ia antrašte „Carrefour“ 'lap

kričio 5 d. numeryje deda vedamąjį, 
kurį ištisai patiekiame skaitytojams. 
Straipsnyje išvardytus faktus, tiki
me, minėtas savaitraštis galės įrody
ti. Jų dauguma yra žinomi, nes jau 
nuotrupomis buvo skelbti svetimoje 
didžiojoje spaudoje. Jų nė vienas 
nepaneigė, kodėl gi mūsų skaityto
jams jų nežinoti. <

Daug kalbėta apie tarptautinę bri
gadą, kurią sovietai organizavo ir 
apginklavo. Netiesiog ar tiesiog ją 
remia Albanija, Bulgarija, ir Jugo
slavija. Tvirtinama, kad viena tų 
brigadų jau kovoja graikų žemėje. 
Ar tai visa atitinka tikrovei?

Tiesa, kad tos brigados yra sukur
tos, o kaikuriuos dabar organizuo
jamos. Tiesa, jog jos yra skaičiumi 
didesnės, kaip daugelis mano. Ne- 
paslaptis, kad jų organizatoriai atsi
dūrė JTO kaltinamųjų suole. < Bet tos 
brigados dar neįsiveržė į Graikijos 
žemę. Tuo tarpu jo“sutelktos EuYo- 
pos keturiuose kraštuos"' Albanijoje, 
Jugoslavijoje, Italijoje • Prancūzi
joje. Pastarieji kraštai . ra pertoli 
nuo operacijos sričių, todėl ten orga
nizavimas vyksta palaipsniui. Ta
čiau Prancūzijoje tų brigadų organi
zavimas yra tiek toli pažengęs, jog 
netrukus jos galės šioje žemėje at
likti ne menkesnį vaidmenį, kaio 
Graikijoje.

Tas sprendimas yra daromas pa- 
•Sirėmus labai tiksliomis žiniomis: 
Prancūzijoje tos srities specialistas 
yra Andrius Marty —; komunistų 
centrinio komiteto narys, kuris visa 
turi savo rankose. Jis mums nesu

Eilinis sovietų pilietis nenori karo
PATYRĖ AMERIKIETIS ŽURNALISTAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Žinomas šveicarų laikraštis „Welt- 
wjche“ neseniai atspausdino straips
nį, 'pavadintą „Kasdienis ruso bal
sas“, kuriame pateikia būdingus 
įspūdžius amerikiečio žurnalisto, tu
rėjusio retą progą apvažiuoti dalį 
Sovietų Sąjungos ir tenai netrukdo
mai išsikalbėti su visokių sluoksnių 
sovietiniais piliečiais. Šiuos įspū
džius laikraštis suglaudžia taip: „Le
dinis Kremliaus šaltis, negailestin
gas Molotovo „N e !“, kairioji Berios 
policinė mašina — visa tai ne rusų 
tautos balsas... Tikrąjį balsą išgirsi 
Maskvos priemiesčių gatviūkštėse, 
kolchozinėse traktorių stotyse, „kie
tosiose“ geležinkelių klasėse, darbo
vietėse, daržovių turguose, parduo
tuvėse. na, ir visur ten, kur gali su
sirinkti mažieji žmoneliai ir be tie
sioginės priežiūros laisvai išreikšti 
savo nuomonę, pasidalyti vargais ir 
rūpesčiais.“ Sis balsas, eilinio sovie
tų piliečio balsas, visiškai nesiderina 
su barškančiu heroizmu...

„Tėra du norai, kuriuos išgirsi 
Rusijoje kartojant visur su jaudi
nančiu atkaklumu: tai — jokio nau
jo karo ir šiek tiek daugiau gyveni
mui reikalingų daiktų! Tatai kelias
dešimt kartų patirta amerikiečio žur
nalisto. Taip prieš pat peržengiant 
jam Suomijos sieną •prie jo priėjusi 

teikė visų reikalingų žinių, tačiau 
mes turime pagrindą tvirtinti, kad 
Prancūzijoje yra' 5 brigados, kiek
viena po 3.000 karių. Jos susideda 
daugumoje iš prancūzų, anksčiau pri
klausiusių F.T.P.F., bet taip pat jose 
dalyvauja respublikoniško nusiteiki
mo ispanai, lenkai — žinomoji lenkų 
komunistų brigada „Jaroslaw Do
browski“ vardu, jugoslavai, bulgarai 
ir net rusai. Visos brigados Prancū
zijoje turi vieną vadovybę: Andrių 
Marty ir gen. Joinville, kurio tikra 
pavardė — Alfredas Malleret.; Be šių 
asmenų visi kiti yra jugoslavai, kurie 
ne vien Prancūzijoje, bet ir Italijoje 
atlieka milžiniškos svarbos vaidmenį.

Kurį metą, dar prieš keletą mė
nesių, Prancūzijos tarptautinių bri
gadų -centru buvo Montpellier sritis. 
Pastaruoju metu tas centras perkel
tas į šiaurę, Lille apylinkes, netoli 
Belgijos sienos. Kodėl? Todėl, kad 
ten svetimo elemento, o ypač slavų 
yra daugiausia. Jų tarpe daugiau 
surandama tokių, kurie stoja į eiles 
brigadų? Kai kurios vietovės, pąv. 
Rocroi, Montgauthier ar Stoumont. 
tapo įdomaus sąjūdžio centru, nes ten 
reguliariai sovietai parašiutais nulei
džia ginklus ir šovinius. Tarptauti
nės brigados yra gerai ginkluotos iš 
rezistencijos palikimo ir parašiutais 
teikiamos paramos. Jos turi apsčiai 
lengvųjų ginklų, sunkesniųjų pabū
klų, lengvųjų mortirų ir net šarvuotų 
vežimų.

Kai kurie brigadų nariai, militari- 
niai ir kariniai paruošti, išsiųsti į 
Balkanus. Tų pusiasalį pasiekia per 
Italiją, o iš Valoijos ar Butrinto per- 

valdinė vertėja ir, rimtai į jį žvelg
dama, kalbėjusi: „Jeigu jūs išvažia
vę tenai rašysite ką nors apie Rusi
ją, prisiminkite viena: karo mes 
daugiau nebenorime! Prisiminkite 
tuos baisius sunaikinimus, kuriuos 
mes išgyvenome, 'prisiminkite iš
blyškusius mūsų vaikų veidus.- Pa-' 
rodykite daugiau širdies savo raši
niuose.“ Tai buvęs rusų tautos bal
sas, kurį jis kelias savaites girdėjęs 
kalbėdamasis 'su paprastais žmone.- 
liais ūkininkais, darbininkais, mote
riais, senomis moterėlėmis, pardavė
jomis ir kuriame visur išskaitęs tą 
patį taikos ilgesį. „Kodėl Amerika 
taip nusistačiusi prieš mus, nors mes 
tiek daug iškentė j ome? Vien tik iš 
mūsų gatvelės žuvo šešiolika vyrų. 
Tiek daug sunaikinta, tiek daug 
kraujo pralieta, tiek daug reikia at
statyti, bet mūsų atsistatymas toks 
lėtas! Pasakykite tenai Amerikoje, 
kad mes karo nenorime!“ į-.

„Weltwoche“ tbliau prideda: 
„Taika! Sis žodis reiškia ne tik pa
sibaigusį kraujo plūdimą, ne tik 
naujų naikinimų pabaigą, „nėbede- 
gančią žemę“, bet jis sukelia ir tylią 
viltį į kiek padoresnį būvį, į daiktus, 
kurių rusas prieš daugelį metų turė
jo atsižadėti arba kurių iš viso Jis 
nepažįsta. Badaute Sovietų Sąjun- 

sikelia į Albaniją. Kaikurie daliniai, 
turį specialius uždavinius, iš Ita
lijos siunčiami j Stobreč, prie Split — 
Jugoslavijon.

Italijoje tose brigadose daugumo
je buvę karo belaisviai — vokiečiai, 
prie kurių prisijungia italai komu
nistai ir kaikuris skaičius D.P. atvy- 
kusų iš Austrijos. Jų politiniu vadu 
yra italas komunistas Longo, kuris 
dalyvavo žinomoje Varšuvos konfe
rencijoje. Primoree, jugoslavas, bu
vęs aukšto karininko laipsnyje Ispa
nijos civiliniame kare, makedonie- 
čių partizanų vadas, dabar Tito aukš
tas pareigūnas, vadovauja brigadoms 
kariniu požiūriu. Italijoje yra 7 bri
gados, kiekviena po 3.000 vyrų.

Balkanuose brigados organizuo
jamos ir apmokamos Albanijoje, kuri 
nėra JTO nariu, ir Jugoslavijoje. Tuo 
tikslu yra specialios brigadų paruoši
mo mokyklos ir stovyklos. Tokių sto
vyklų esama apsčiai. Vienoje stovy
kloje nepriimama daugiau 1 000 vy
rų. Mes čia pažymėsime tik įdomes
nes. ■' . J

Samboro stovykla yra priskirta 
prie jugoslavų IV orinio puolimo di
vizijos. Ten atliekami įvairūs paruo
šiamieji darbai. Ten yra tarptauti
nių brigadų orinio apmokymo' cen
tras, kuris atžymėtas slaptu ženklu 
„J.W.F.“. Čia yra aviacijos mokykla, 
kurioje mokoma bombarduoti ir pa
ruošia lakūnus naikintuvams. Ten 
tepriimami tik lakūnai, kurie dar tu
ri išmokti skraidyti virš kalnų, nes 
tat yra būtina, vedant kovą Grai
kijoje. Tai „J.W.F.“ karinio apmo
kymo stovyklai vadovauja vengrų 
aviacijos pulkininkas. Greičiausia jis 
yra rusas, nes jo pavardė Sumlin, o 
stovyklos vyrų vadinamas „Saška“.

Jugoslavijoje, Slovėnijos sostinėje 
Lublijanoje, yra naujokų registraci
jos biuras, kurio tikslas parinkti tin
kamus vyrus tarptautinei brigadai. 
To biuro centras yra Belgrade. Liu- 
blijanoje minėtas biuras yra Kapi- 
tarevo gatv. 4/6, slovėnų komunistų 
laikraščio „Liudska Pravica“ na
muose. Savanoriai į ten atvyksta iš 
sovietinės zonos Austrijoje, ir net 
kaikurie DP iš Italijos. Priimtieji 
savanoriai tuojau siunčiami į Kam- 
nik stovyklą, kuri yra 25 km nuo 
Lublijanos. Toji stovykla pavadinta 
„Tvornica“. Jos vadu yra kapitonas 
Herm Alvic, jugoslavąs.

goję nebaddujama, tačiau naujos po
ros batų, virtuvei keptuvės arba šil
tos megztinės įsitaisymas yra tokia 
sensacija, apie kurią šeima prieš tai 
ir po to kalbės ištisomis savaitėmis. 
„Mūsų atsistatymas toks lėtas“ tinka 
ne tik kaimams ir miestams, ne tik 
geležinkelio stotims, fabrikams, aukš
tuolėms krosnims, per kuriuos pra
siautė naikinąs karo uraganas, bet 
ir paprasčiausiems kasdieniams rei
kalams. Pažvelgus į dabartinį penk
mečio planą, nors jis nieku 'būdu 
nebus šimtaprocentišsai išpildytas, 
matyti, kad ruso vartotojo namų 
apyvoka ir 1950 metais bus vistiek 
menkesnė negu tai buvo 1938 metais, 
— baigia savo pastabą laikraštis, (št)

Panceve, netoli jugoslaviško mie
sto Šmeredevo, yra tarptautinės bri
gados aviacijos mokykla, kurios vy
riausiu instruktoriumi yra Luftwaffe 
kapitonas Hugo Hoffmeister. Prieš 
keletą savaičių toje mokykloje buvo 
11 čekų, 5 lenkai, 4 italai, 4 pran
cūzai, 3 ispanai, 2 rumunai ir 1 azer- 
beidžanietis.

Albanijoj šiuo požiūriu įdomiau
sia vietovė yra miestas Ginokastre. 
Tame mieste ar jo apylinkėse yra 
„Antifaštstino komiteto graikų pabė
gėliams teikti pagelbą" buveinė. Ten 
yra formalinė prieglauda iš Graikijos 
pabėgusiems 'neva „nuo Atėnų fa
šistinės vyriausybės persekiojimų“. 
Esmėje toje stovykloje atrenkami 
vyrai tarptautinei brigadai. Stovy
klos pficialiu vadovu yra graikas 
vadas yra sovietų pilietė, sovietinės 
vadas yra sovietų pilietis, sovietinės 
kariuomenės kapitonas Mira Zukina. 
Ji karo metu parašiutu buvo nulai- 
dinta Jablonicos ^kalnuose. Toji Žu- 
kina yra vadovė 1 brigados, vardu 
„Penelopia Pirra“. Jos įsakymų klau
santieji vyrai veik visi yra graikai, 
nors pasitaiko vengrų, slovakų, ma- 
kedoniečių, lenkų, kurie daugumoje 
ten pakliuvo tarpininkaujant tarp
tautinei, demokratinei jaunimo są
jungai, kuri prieš keletą mėnesių bu
vo susirinkusi kongresui Prahoje.

Toje pat Albanijoje, prie Murth, 
yra „Tito“ vardu stovykla, kurioje 
ruošiami specialūs daliniai. Ten ap
mokami vyrai atlikti ypatingai sun
kius ir pavojingus uždavinius. Sto
vyklos komendantu yra pulk. Įeit. 
Velibor Žukovic.s

Baigiant pravartu paminėti, kad 
Albanijoje pastatytas radijo siųstu
vas, kuriuo naudojasi „generolas“ 
Markos. Nesenai jis buvo Biliče so
džiuje, pakelyje iš Koricos į graikų 
miestą Floridą. Sis siųstuvas pri
klauso albanų kariuomenės pietinei 
armijai. Jis pastatytas italų, jų oku-

Rusai didina savo Baltijos laivyną
Kaip informuoja švedų jūrinin

kystės laikraštis „Orlogsposten“, ne
seniai rusai pradėję naudoti savo 
naują 35.000 t karo laivą „Sowjet So- 
jus“. Be jo, pastatydinta dar du lėk
tuvnešiai po 22.000 t. Visi trys lai
vai pagaminti Leningrade. Lenin
grado laivų dirbtuvių gamybos pajė
gumas šiandien esąs kelis kartus di-' 
dėsnis negu prieš šį karą. Sovietų 
Sąjunga savo medžiagų pranašumu 
esanti pajėgiausia Baltijos laivyno 
valstybė, tačiau jos pajėgumas, kaip 
pastebi tas pats laikraštis, labai ken
čiąs nuo karininkų ir kvalifikuoto 
įgulos personalo stokos, (št)

JOHN LEWIS ŽVAIGŽDĖ 
LEIDŽIASI ŽEMYN

Visagalis amerikiečių profesinių 
sąjungų „American Federation of 
Labour“ (AFL) vadovas John Lewis, 
kuris karo metu buvo išdrįsęs orga
nizuoti visuotinį angliakasių streiką 
Amerikoje, metiniame kongrese ne- 
beperrinktas AFL vicepirmininku. 
Prie jo karjeros smukimo, matyt, 
gerokai prisidėjo antikomunistinės 
nuotaikos, kurios JAV išsiplečia vis

Prancūzijos vaidmuo 
Londono konferencijoje

„Continental Daily Mail“ savo 
vedamajame rašo, kad visose tarp
tautinėse konferencijose Prancūzijos 
uždavinys buvęs privesti prie kom
promisinių sprendimų. Daugely at
vejų Prancūzijos pastangos išvedu
siuos iš rimtos krizės ir pašalinusios 
pavojų konferencijoms nepasisekti. 
Čia pat betgi esą aišku, jog ir dabar
tinėje Londono konferencijoje Pran
cūzija negalinti jaustis kaip lygia
vertis partneris. Didžiųjų tautų kon-. 
certe Prancūzijos grojimas esąs vos 
girdimas. Jos politinis, ūkinis ir ka
rinis silpnumas esąs visiems žino
mas ir kraštas tol nebūsiąs pajėgus 
vaidinti didesnį galybės vaidmenį, 
iki nepavyksią šio silpnumo slogučio 
nusikratyti. • Prancūzijos interesai 
Londono konferencijoje svarbiausia 
slypį Ruhro ir Saaro klausimuose ir 
pačios Prancūzijos saugumo proble
moje. Jei visais tais klausimais ne
būsią pasiekta'Prancūzijai palankaus 
sprendimo, tai būsianti jos pačios 
kaltė, nes jos dabartinis silpnumas 
jai trukdąs jos keliamus reikalavi
mus atstovauti su reikalinga jėga. 
Kad ir tokiose nepalankiose apysto- 
vose, Londono konferencijoje Pran
cūzija pasiėmusi labai svarbų ir dė
kingą tarpininko vaidmenį, (št) 

pacijos metu. Dalis ten esančio per
sonalo yra vokiečiai. -

Štai tikros žinios apie tarptautinę 
brigadą. Paminėti duomenys aiškiai 
rodo, koks yra sovietinis, Jugoslavi
jos ir Albanijos, „nesikišimas“ i grai
kų vidaus reikalus. Visa tai sudaro 
tik menką dalį tų įvykių, kurie nū
nai drebina pasaulį.

Vertė G. Rimantas.

daugiau ir daugiau. Kaip pastebi 
„Observer“, John Lewis pralaimėji
mas nieku būdu nesąs atsitiktinis, 
tai daugiau sistematiškas amerikie
čių darbininkų sąjūdžio reiškinys.

NYKSTA JAV RESPUBLIKONŲ 
PERSPEKTYVOS

Visa eilė respublikonų senatorių 
nusigrįžta nuo kandidato į JAV pre
zidentus Tafto, nurodydami, jog jis 
kalbąs daugiau už save negu už savo 
partiją. Atrodo, kaip pastebi „New 
York Herald Tribūne“, kad respubli
konų perspektyvos yra menkesnės, 
jeigu juos atstovauja fie Dewey, bet 
Taftas. Respublikonai šiandien ne
besą tokie populiarūs, kaip jie ligi 
šiolei apie save galvodavo, o ameri
kiečių viešoji nuomonė jiems svar-' 
biausia prikiša kaltę dėl pastarojo 
kainų kilimo. Tauta šiandien žinan
ti, kad pirmajame savo posėdyje res
publikonių kongresas ne tik nieko 
nepadarė, kad būtų įvesta pragyve
nimo.kaštų kontrolė, bet jis tiesio
giniai ar netiesioginiai prisidėjęs ir 
prie tų .kaštų pakėlimo, (št)

Teamui numatytos kareivinės prisipildė iš 
apylinkės plaukiančių DP. Teamo direktorius 
W-son, anglų karališkosios armijos pulkinin
kas, daug kartu tarėsi su miesto burmistru, 
bet daugiau patalpų nesurado. Glaudino turi
mose patalpose arba nepriėmė naujų DP. Mie
sto centre, prie tvirtovės, stovėjo tušti keturi 
dideli namai, buvę partijos narių butai, bet su 
elektra, vandeniu, voniomis ir išvietėmis, dėl 
DP — luksusas.

Iš fabrikų, KZ, kaimų plaukė pavieniai ir 
šeimos, sveiki, ligoti, apiplyšę. Pasirodydavo 
ir atsitiktinai puošniai apsirengusių. Vidur
vasario kaitroje nešėsi bebro apykakle kaili
nius, prie smokingų baltavo teniso kelnės. Tai 
daugiausia rusai, jug~slavai, pirmieji be rakto 
atidarė užrakintas krautuves, sandėlius.

Vieną biržęlio dieną 1945 m. teužplūdo ban
ga jugoslavų. Vežimais, vaikų vežimėliais, 
pėsti su maišais ant pečių traukė du būriai — 
karaliaus ir maršalo Tito. Vieni dainavo apie 
gražią, narsią Jugoslaviją ir šviesų karalių, 
antri darkyta rusų kalba dainavo ir dainavo 
Internacionalą.

Abu būriai laikėsi kaip ugnis ir vanduo, 
bet nenutolo, nes sūnus buvo maršalo būryje, 
tėvas karaliaus, o motina ėjo ryšininko parei
gas. Abu būriai susivienijo radę sandėlį Snap
so. Išgėrę, rodos, dar labiau suartėjo, ypač 
per muštynes, bet po muštynių sužeistieji ne
tilpo į vieną mašiną, — kol dvi mašinos mar
šalo, viena karaliaus šalininkus nugabeno į 
miesto ligoninę.

Liudas Dovydėnas

Camp „E"
Būriai savanoriškai apsistojo Rommello di

vizijos sugriautose kareivinėse. Trys blokai 
trijų aukštų kareivinių buvo daugiau ar ma
žiau apgriauti. Vieno bloko stogas puste nu
pūstas, tik kelios gegnės, kaip kartuvės grū-' 
mojo dangui. Galas baltos kareivinės ligi pir
mojo aukšto buvo piktai suskaldytas. Naujos, 
gelžbetoninės sienos sutruko, apdegė, bet ne
subyrėjo.

Vienam, geresniam bloke susimetė kara
liaus, kitam — Tito būriai. Ir vėliavas iškėlė 
savas, pro langus išvedė skardinius dūmtrau
kius, aukos atnašavimo tirštais dūmais kylan
čius'dangopi. Kai vėjas papūsdavo nuo kara
liaus, dūmų srovės plaukė į artimus maršalo 
langus, iš kur pro langus iškištos, čiaudėji
mais ir keiksmais prabildavo maršalo gerbėjų 
burnos. Tas pats atsitikdavo vėjui papūtus 
nuo maršalo pusės: šventųjų, prakeiktųjų, var
dais atsakydavo karaliaus gerbėjai.

Tretysis labiau apgriautas, be stogo blokas 
buvo -solidariai apiplėšiamas maršalo ir kara
liaus, nors UNRRA direktorius W-son uždrau
dė gadinti įrengimus, išimti langus, laikyti ar
klius kambariuose.

Rajone buvo keletas mažesnių pastatų: vir
tuvė, klubas, karininkų patalpos (beveik visai 
sugriautos) kiek- toliau — arklidės, sandėliai. 
• Karine JAV vyriausybė kareivinių rajoną 
aptvėrė spygliuota viela, pastatė sargybą.

I be stogo bloką atsikėlė keltos lietuviu, 
latvių šeimos. Apatiniuose aukštuose susidėjo 

langus, iš tolimesnių pastatų naktimis išėmė, 
kaip karalius ar maršalas ankščiau iš jųjų. Už 
kelių dešimtų metrų, sugriauto patrankų fa
briko kelių kilometrų plote, rinkosi kėdes, sta
lus, dūmtraukius. Ištisas dienas DP vyrai, 
vaikai, moterys milžiniškų bombų, gaisro su
verstuose griuvėsiuose, kartais patys! nežino
dami ko, ieškojo, rinko, griozde. Vasaros skam
bių dienų kaitrose šimtai veidų, neseniai per
gyventų vargų ir išgąsčio akimis slankiojo po 
griuvėsius, gal guosdamiesi giliai širdyje,’kad 
ne jų vienų gyvenimas virto griuvėsiais.

Dieną iš dienos augo trijuose blokuose len
kai, lietuviai, Ukrainai, latviai. Nesimatė estų 
ir žydų. Mieste esančiose stovyklose, pas pa
žįstamus laikinai kartėje prisiglaudę, vaikš
čiojo į UNRRA mdfSaudami patalpų. Taip 
išlaukę keletą savaičių, keldavosi į apgriuvu
sius kareivinių blokus, lupinėjo kranus elek
tros lizdus, pro langus į netolimą hydrantą 
vedė šliauką vandeniui, visus gamtos reikalus 
atlikdami netolimuose griuvėsiuose. Netoli
moje kelių medžių užuovėjoje, tarp bombų 
išraustų duobių, iš sugriauto fabriko dvelkiant 
lavonų kvapui, jaunimas skyrė pasimatymus, 
mylėjosi, apgaudinėjo.

Vieną liepos dieną UNRRA prie kareivinių 
vartų pakabino didele baltą lentą su juodomis 
raidėmis „.UNRRA Camp E“. Patys DP nau
jąją stovyklą vadino „Trečiąja stovykla“. Prie 
lentos, po dviem dideliais skėčiais, atsisėdo du 
Jungtinių Valstybių kariai, ginkluoti automa
tiniais šautuvais. Dažnai ant staliukų storais 
padais uždėję geltonus batus, tingiai kramtė 
gumą, retkarčiais prisiversdami paklausti Išei
nantį ar įeinantį DP: „Pass, pass".

Be stogo kareivinėje, trečiam aukšte, apsi

gyveno Kranicko ir Ciulados šeimos. Keliose 
Vietose jų kambario lubos buvo įlenktos griu- 
vusio stogo, pramuštos šovinių skylės, kuriose 
įstatė dūmtraukius, palikdami ramybėje len
telėmis, kartonu užkaltus langus.

Vieną naktį prieš rytą Kranicko šeima ėmė 
dainuoti lietuvių liaudies dainas. Antro aukš
to gyventojai Aduliai, šešių asmenų šeima, 
buvo pabudinti dainų. Pačiu laikų pabudinti, 
nes pro lubų kertę plūstanti vandens srovė 
skandino po lovomis sukrautus maišus drabu
žių, dar iš Lietuvos atvežtus duonos sausai
nius.

— Rytą ankstį, kai lietus zliaukia, jie ten 
šuniškai stūgauja, — pyko senis Adulis, su
veltais ūsais landžiodamas po lovomis ir su 
visa šeima varydamas vandens klanus į kitą 
kertę, iš kur pro sutrūkusias grindis keliavo 
vandens į pirmąjį aukštą — viengungių, Mi
tros ir Buteikos, kambarin.

— Ei, koks ten velnias, Aduli, kas ten van
duo ar kava, ar?... — Po valandėlės dar pri
dūrė: — Mums tiesiai į lovas plusta!

— O mums Kranickai ne tik dainas, bet ir 
vandenį pila nuo pasiaunakčio — aiškino Adu
lis. Adulis užkopė pas Kranickus. Tėvai, trys 
paauglės dukterys ir uošvė stovėjo po 
dviaukšte lova, viršum galvos ištiesę paklo
des ir paltą. Visas kambarys plaukė vande
nyje; Ant stalo ir kitoj dviaukštėje lovoje 
sukrauta drabužiai, indai, trys lagaminai. Vi
sa tai apdangstyta popieriais, tolio gabalais ir 
dideliu Hitlerio paveikslu. Gal būt, koks gera
širdis rūpestingai išbadė fiurerio akis, gal ap
saugodami buvusį viešpatį nuo naujo ket
virtojo Reicho vaizdų.

(Pabaiga sekančiame Nr.)
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
V. K. Jonyno kūryba

Lietuvių knygos 400 metų sukak
tuvėms paminėti nemažą Įnašą bus 
Įnešę ir mūsų dailininkai. Alt. Dar- 
gis išleido „Lietuvių Vestuvių Pa
pročius“, kurie savo laiku sukėlė ne
mažą triukšmą tremtinių spaudoje. 
Ne taip seniai Dailininkų Kolekty
vas „Forma“ išleido kito tos pačios 
pakraipos dail. Pauliaus Augiaus 
knygą „Žalčio Pasaka“. Jos buvo at
spausdintas ribotas egzempliorių 
skaičius, ir rinkoje tas veikalas ne
pasirodė. Tai yra didelio formato, 
112 psl. skoningai išleista knyga, ku
rioje tilpo 101 Pauliaus Augiaus iliu
stracijų, vaizduojančių „Eglės, žal
čių karalienės“ pasaką. Dailininkas 
pažiūrėjo į pagarsėjusią mūsų liau
dies pasaką pro vadinamos moder
niosios kūrybos prizmę, bet ar ta 
forma tinka mūsų liaudies kūrybos 
dvasiai vaizduoti, žinoma, klausi
mas pasilieka atviras.

Dabar vėl pasirodo rašytoja 
Aleksio Rannito suredeguota knyga 
apie V. K. Jonymo kūrybą. Tai vėl 
didelio formato, ant gero popieriaus 
išleistas veikalas, kuriame, be Alek
sio Rannito Jonyno kūrybos anali
zės, tilpo geresnieji dailininko 
darbai.

Teko nugirsti, kad viena dailinin
kų grupė rengiasi išleisti kolektyvinį 
savo darbų veikalą.

Toks mūsų dailininkų susirūpi
nimas leisti savo darbus atskirais 
leidiniais yra suprantamas. Lietu
voje mūsų kultūrinis gyvenimas bu
vo sutelktas vienoje vietoje, ir me
nininkai galėdavo supažindinti vi- 

' suomenę su savo kūryba- per paro
das. Čia to padaryti nebegalima, nes 
esame išsiblaškę po įvairias zonas, 
atskirtas mums sunkiai praeinamo
mis užtvaromis. Pagaliau ir tuo 
atveju būtų sunku nuvažiuoti aplan
kyti vięname ar kitame Vokietijos 
kampe surengtos parodos. Mūsų dai
lininkai gali pasiekti visuomenę tik 

«per knygą. Manau, tuo ir galima 
paaiškinti tas faktas, kad tremtyje, 
palyginti, daugiau pasirodo knygų 
apie mūsų dailininkų kūrybą, kaip 
nepriklausomoje Lietuvoje. Knyga 
pasiekia visur. Per knygą ne tik 
mes, tremtiniai, galime susipažinti 
su mūsų dailininkų darbais, bet ji 
pasiekia ir mūsų išeiviją užjūryje, 
o viena kita patenka ir į kitataučių 
rankas. Kadangi tapybos menas, 
kaip ir muzika, turi savo tarptautinę 
kalbą, tai mūsų dailininkų pastan
gomis išleisti veikalai apie jų kūry
bą pasitarnauja ir lietuvių kultūros 
propagandai.

V. K. JONYNO KŪRYBOS 
BRUOŽAI

i Grįžtant prie Rannito knygos. 
Teikia pasakyti, kad iš joje paskelb
tų Jonyno darbų reprodukcijų maž
daug galima susidaryti apipilnį to 
menininko kūrybos vaizdą. Žinoma, 
apipilnį ta prasme, kiek jis lig šiol 
yra padaręs. Jonynas yra pačiame 
kūrybiniame pajėgume menininkas 
ir savo paskutinio žodžio dar toli 
gražu nėra pasakęs.

Knygoje randame dailininko kū
rinių sąrašą nuė 1927 iki 1947 metų. 
Viso 84 darbai. Tematika labai įvai
ri: žurnalų viršeliai, plakatai, eksli
brisai, leidinių vaikams iliustracijos, 
istorinės kdmpozicijos, portretai, 
knygų iliustracijos, istorinių pastatų 
piešiniai, pašto ženklai ir tt. Kny-r 
goję paskelbta apie 40 jo geresnių 
darbų reprodukcijų.

Kalbėti apie Jonyno kūrybą ma
lonu jau ir dėl to, jog į jo paveikslą 
turi žiūrėti taip, kaip jis pateiktas, 
o ne svyruoti, ar jis neatrodys kar
tais geriau, jei į jį pažiūrėsi, apver
tęs aukštyn kojomis, kaip kad atsi
tinka su vadinamų modernistų dar
bais. Jonynas priklauso prie tų me-

(Pradžia praėjusiame Nr.)
— Norėčiau gauti žinių apie Tam

stos rengiamą lietuvių kalbos knygą..
Profesorius susirado didelę bylą 

įvairių rankraščių ir pradėjo sklai
dyti lapus su kirčiuotu lietuvišku 
tekstu. Tai numatomo veikalo me
džiaga.

— Maždaug prieš dvidešimt me
tų buvau pradėjęs rengti lietuvių 
kalbos skaitymų knygą, gi dabar 
prieš pustrečių metų ėmiausi darbą 
praplėsti. Veikalas vadinsis „Įvadas 
į lietuvių kalbą ir kultūrą“. Jo tiks
las: 1. moksliškai pavaizduoti, ką 
lietuviai įvairiose srityse yra padarę 
ir 2. lietuviams, kurie yra praradę 
savo bibliotekas, duoti bent mažą 
pakaitalą. Prie veikalo bus pridėta 
paveikslų, žemėlapių — tarmių, isto
rinių ir t. p. Veikalas susidės iš tri
jų skyrių.— knygų. Pirma knyga — 
tekstai: I dalis — Bažnytiniai raštai;
1. Liuteronų — nuo Mažvydo ligi 
Kuršaičio, 2. Kalvinistų — nuo Pet
kevičiaus ligi Jakubėno, 3. Katalikų 
— nuo Daukšos ligi Skvirecko. H. 
dalis — Perijodiniai leidiniai bei lai
kraščiai, pradedant „Nusidavimais 
...“, „Keleiviu“, „Aušra“, „Tėvynės 
Sargu“ ir baigiant „Lietuvos Aidu“ 
ligi naujausių laikų. III dalis — Kal
bos ■ mokslas: įvairūs kalbininkai 
(nuo Daukanto ligi Skardžiaus ir kt.)
IV dalis — Kitos mokslo sritys: Va
lančius, Basanavičius, Smetona ir kt.
V dalis — Liaudies kūryba: pasakos, 
dainos mįslės, patarlės priežodžiai. 
VI. dalis — Dailioji literatūra: nuo 
Duonelaičio ligi šių dienų autorių, 
taip pat Mickevičiaus, Schillerio ir 
kt. vertimai. Antroji knyga — Isto
rinis literatūros įvadas ir gramatika. 
Trečioji knyga — Žodynas.

Dar nevisą medžiagą profesorius 
turi surinkęs, dalį straipsnių yra ga
vęs ir iš dabar Vokietijoje esančių 
lietuvių ir tokių straipsnių kai ku
riais klausimais jam dar reikalinga. 
Dauguma tekstų kirčiuoti, ir manau, 
kad naujasis veikalas bus naudoja
mas daugiausiai užsieniečių lietuvių 
kalbos studijų reikalams.

Būtų ne viskas, jei nepaminėčiau 
prof. Hermann’o bibliotekos, kurioje 
yra gana platus lituanistikos skyrius. 
Per keliasdešimt metų prof. Her- 
mann’as yra surinkęs nemaža ver
tingų ir retų lietuviškų leidinių, 
mokslo knygų, laikraščių, žurnalų, 

i dailiosios literatūros. Didžiulėje kny-

Ad. įima* * *
Buvo laimė — ne stiklinė.
Ng trapi — ne porcelano.
Buvo meilė begalinė — 
Buvo mano!
Buvo burtai kaip tikrovė, 
Ne sapnai ir ne miražai.
Pats gyvenimas nušovė — 
Mane mažą.,.
Buvo dienos — ne aptemę, 
Ne miglotos, bet tik mano! 
Ir einu dabar per žemę — 
Ligi okeano...!

VYT. ALANTAS

nininkų, ’ kuriems tikrovės dėsniai 
neišnyksta palaidos fantazijos kla
jonėse. Tikrovė jam lieka tikrovė, 
nors jis ją ir mato savaip. Reikia 
džiaugtis, kad Jonynui pavyko iš
vengti pagundų pulti į. naujoviškų 
meno srovių skersvėjus, kuriuose 
gali pražudyti savo gabumus ne vie
nas mūsų menininkas.

Santūrumas, saikas, estetizmas 
yra pagrindiniai- Jonyno kūrybos 
bruožai. Jis nėra audringų polėkių 
menininkas. Jis nesistengia per
blokšti žiūrovo savo riksmu, bet kal
ba jam tyliai ir įtikinančiai. Jony
nas nesigroži savo fantazijos palai
dumu, priešingai, pajungdamas ją 
logikos dėsningumni, priverčia tar
nauti ją siekiamam tikslui. Daili
ninko kūrybiniame akte vyrauja va
lia ir atsidėjimas. Jonynas nėra ir 
improvizacijos menininkas. Impro
vizacinė nuotaika gal daugiau pasi
reiškia jo Hamleto iliustracijose, bet 
šiaip visoje savo kūryboje jis pasie
kia meninio efekto kruopščiu darbu 
bei meistriškumu. Jei jo linija to
kia iškalbinga ir skambi, tai tik dėl 
to, kad ji galutiniai užfiksuota po 
ilgo ieškojimo, ilgo eskizinio darbo. 
Tai yra kiekvieno rimto menininko 
kelias. Menininko pašaukime sąži
ningas požiūris-4 darbą, gal būt, la
biau reikalingas, kaip bet kuriai ki
tai profesijai. Kažin kas yra pasa
kęs, kad menininko karjera suside
danti iš vieno nuošimčio gabumų ir 
99 nuošimčių darbo. Didžiausi ta
lentai be darbo nieko amžina ne
būtų palikę.

Jonyno kūryboje nieko nėra at
sitiktinio ir nereikalinga. Jei iš 
vieno ar kito jo darbo išmestum ko
kią detalę, rodos, subirėtų visas pa-

statas. Geras, savimi pasitikįs sko
nis vadovauja jo rankai. Gal dėl 
savo santūrumo Jonynas yra kiek 
šaltokas, gal jis yra „jausmų mate
matikas“, kaip sako jo kūrybos ana
lizuotojas Aleksis Rannitas, tačiau, 
atrodo, jis greičiau linkęs būti „vė
siu“, nekaip peržengti gero skonio 
ribą. Dailininkas mėgsta aiškumą, 
būtų galima pasakyti, racionalumą. 
Jonynas stengiasi į žiūrovą kalbėti 
ko aiškesne kalba. Jo linija ryški, 
jo kompozicijos harmoningos, savo 
mintį dailininkas kartais išsako la
bai ribotomis priemonėmis.

Jonyno menas suprantamas kiek
vienam. Juo gali gėrėtis bet kokio 
išsilavinimo žmogus. Atsistojęs prieš 
Jonyno paveikslą, gali nesijausti esąs 
kaltas, kad jo nesupranti, kaip kad 
atsitinka atėjus į modernstų parodą. 
Tačiau būtų klaidinga manyti, kad 
Jonyno menas yra „demokratiškas“. 
Visa Jonyno kūryba yra persisunkusi 
estetizmo. Tai yra pagrindinis jo 
kūrybos bruožas. Net ir iliustruoda
mas tokį natūralistinį veikalą, kaip 
Donelaičio „Metai“, Jonynas nuo to 
pagrindo nenukrypsta. Greičiau ga
lima kalbėti apie Jonyno meno 
„aristokratizmą“, kaip apie „demo
kratiškumą“. Savo rafinuotu skoniu, 
savo-išbaigimu, savo blizgėjimu dai
lininko darbai yra giliai individua
lūs. Jie mums byloja apie meninin
ko palinkimą į grynojo grožio pa
saulį, kuriame viešpatauja harmoni
ja, santūrumas ir logika. Ir kaip tik 
dėl to aiškumo į tą pasaulį gali, 
ižvelgti ir eilinis žiūrovas. Tikras me
no dalykas nėra mįslė, kurią reikia 
įspėti: tikras meno dalykas kalba 
pats savaime. Tokia yra Jonyno kū
ryba.

Pas kalbininką prof. E. Hermann
•lietuvių KALBOS STUDIJOS IŠUGDĖ JĮ LIETUVOS BIČIULIU / P. Glemža

gų sienoje, viename kampe, surikiuo
tos gražiai įrištos lietuviškos knygos. 
Čia yra mūsų pirmieji perijodiniai 
leidiniai: „Nusidavimai apie Evan
gelijos prasiplatinimą tarp žydų ir 
pagonų“ 1832—1859 m., „Keleivio“, 
„Aušros“ komplektai, Sirvydo „Dic- 
tionarium trium lingvarum“,- Bret
kūno „Postila", Valančiaus „Žemai
čių Vyskūpystė“, pirmieji biblijų 
vertimai, kontrafakcinės literatūros 
pluoštas ir daugybė kitų senienų, ku
rių dažno originalo dar nebuvau ma
tęs. Naujųjų laikų skyriuje yra „Ar- 
chivum Filologicum“, „Tautos ir Žo
džio", „Bibliografijos Žinių“, Lietu
viškos Enciklopedijos, Žemaitės, V. 
Krėvės, Vaižganto, Vienuolio, Šatri
jos Raganos ir kt. rašytojų raštų 
komplektai ar bent atskiros knygos. 
Profesorius skundžiasi, kad dalis 
knygų, jų tarpe ir „Lietuvos Aido“ 
komplektai, yra žuvę drauge su se
minaro knygomis šachtoje. Bevar
tant ir bežiūrinėjant įvairius senus 
leidinius, prof. Hermann’as surado 
didžiulį „Dabarties“ komplektą ir 
atskleidė 1918 m. kovo 25 d. Nr. 37 
pirmąjį puslapį, kur įdėtas Vokieti
jos kanclerio pareiškimas mūsų de
legacijai apie nepriklausomos Lietu
vos pripažinimą, imant pagrindu Lie
tuvos Valstybės Tarybos 1917 m. 
gruodžio 11 d. deklaraciją. Šį pa
reiškimą profesorius norėtų įdėti ir 
j savo veikalą. Man pastebėjus, kad 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimas yra remiamas ne gruodžio 11 
d., bet 1918 m. vasario .16 d. aktu, 
atrodo, kad jis apie antrąjį nebus 
girdėjęs, ir mes tuo tarpu nepriėjo
me' vieningos nuomonės, tačiau aš 
prižadėjau prisiųsti to akto nuo
trauką.

Taip nė nepajutau, kaip prabėgo 
apie pora valandų. Tad nors ir labai 
traukė akis lietuviškos knygos, rei
kėjo savo vizitą baigti. Padėkojęs 
už malonų priėmimą, skirtą dėmesį 
ir palinkėjęs sveikatos mokslo darbe, 
atsisveikinau su prof. Hermann’u ir 
malonia šeimininke p. Hermann’iene. 
Tačiau mintys ilgą laiką sukosi apie 
buvusį pašnekesį ir butą, kur su
krauta tiek daug lietuviui mielų ir 
brangių dalykų.

Neturėdamas tinkamų kvalifika
cijų, nesiimu uždavinio vertinti prof. 
Hermann’o mokslo darbų bei jų 
reikšmės mūsų kalbos mokslui. Tai 
turėtų atlikti mūsų, kalbininkai. Ta-

čiau mes negalime nesidomėti m .ks- 
lininku, kuris per keliasdešimt metų 
didelę dali savo jėgų ir laiko skyrė 
ir skiria lietuvių kalbos studijoms. 
Prof. Hermanno darbų sąraše, suda
rytame jojo 70 metų sukakties proga 
(1939 m.), yra sužymėta 108 savaran
kiški veikalai bei rašinąi įvairiais 
kalbos mokslo klausimais, 286 recen
zijos bei aptarimai kitų autorių 
įvairių veikalų ir kt. Šie įspūdingi 
skaičiai po sukaktuvių yra gerokai 
padidėję. Prof. Hermann’o moksli
niai tyrinėjimai apima he tik kalbo
tyros, bet ypač vėlesniais laikais ir 
kalbos filosofijos problemas. Už nuo
pelnus mokslui prof. Hermann’as 
yra išrinktas Gottingeno, Mūncheno 
Bavariškosios, Leeuwardeno Friziš- 
kosios mokslų Akademijų ir Rygos 
filologų draugijos nariu. Ypač gra
žiai prof. Hermann’o mokslo darbai 
bei pedagoginė veikla buvo įvertinta, 
minint jojo 70 metų amžiaus sukaktį. 
Įvairių Vokietijos mokslininkų adre
se, ta proga įteiktame prof. Her- 
mann’ui, tarp kitų dalykų sakoma: 
„Kai mes nūnai žvelgiame į ligšio
linę Tamstos kūryba,... stebimės ne 
tik darbų apimtimi, bet ir Tamstos 
mokslinio veržlumo ir sugebėjimų 
vispusiškumu: išauklėtas griežtoji 
klasinės filologijos mokykloje, Tam
sta savo mokslinėje darbuotėje pagal 
Seną indogermanistų tradicija ir visų 
pirma atsidėjote klasinių kalbų gra
matikai, ir Tamstos darbas apie grai
kų dialektinių įrašų šalutinius saki
nius (1912) yra kertinis akmuo šiame 
kelyje. Salia to, Tamsta pasijutote 
patrauktas seniausios iš gyvųjų in
doeuropiečių kalbų, lietuvių kalbos, 
žavesio. Taip pat ir čia, visų pirma, 
buvo sintaksė, kuri Tamstą sudomi
no ir kuri pirmiausiai prabyla Tam
stos darbe, vėliau kitų tyrinėtoju dė
kingai panaudotame, apie lietuvių 
kalbos sujungtinių sakinių išsirutu
liojimą (1912). Šioms abiems moks
linio darbo tyrinėjimo sritims Tam
sta ir toliau palikote tvirtai ištiki
mas, kur pirmoje eilėje pažymėtina, 
iš vienos pusės, — Kalbotyrinis Ho
mero komentaras (1914), Lotynų 
kalbos garsų sistemos charakteristi
ka (1920) ir Graikų kalbos skieme
nų daryba (1923), iš kitos pusės, — 
Lietuviškos studijos (1929), . darbas 
apie bendrinę lietuvių kalbą (1929) ir 
Vokiškai lietuviškų pašnekėsiu kny
gelė (1932).,.“

JONYNAS IR LITERATŪRA
Jonyno, kaip grafiko garsas, su

sijęs su literatūra. Kai Lietuvoje pa
sirodė jo iliustruoti Donelaičio „Me
tai“, 'Jonynas iš karto prasimušė į 
pirmaeilius mūsų grafikus. Toliau 
sekė Goethes „Wertherio“ ir Pro
spero Merimėes „Lokio“ iliustraci
jos. Apie Šekspyro „“Hamleto" iliu
stracijas reikėtų kalbėti atskirai, nes 
savo forma bei stiliumi jos visiškai 
skiriasi nuo kitų Jonyno darbų.

„Metuose“ Jonynas atskleidė mums 
sveiką, stiprų, lietuvišką, kaimą. Iš 
jo medžių raižinio trykšta kažin ko
kia pasyvi jėga ir sveikata. Atrodo, 
kad jei Donelaičio meto Lietuvos 
kaimas pasipurtytų, tai visi vergijos 
pančiai bematant nubirėtų. Svar
biausia mums .krenta į akis tas daly
kas, kad Jonynas savo iliustracijose 
atskleidė mums tokį Donelaitį, kokį 
mes vaizdavomės jį skaitydami. Bū
tų jjetikslu pasakyti, kad dailininkas 
papildė rašytoją: teisingiausia būtų 
pasakius, kad ką rašytojas pasakė 
žodžiu, tą dailininkas išreiškė plasti
ne forma.

Ir vis dėlto Jonyno iliustracijose 
mes matome jonynišką Donelaitį. 
Nors dailininkas pagavo rašytojo sti
lių, formą ir nuotaiką, tačiau patir
toji medžiaga, perėjusi per meninin
ko kūrybinį žaizdrą, grafikos kūri
nyje įgijo naujų atspalvių, kurių nė
ra rašytojo veikale. Donelaitis yra 
natūralistas. Jis nevengia kraštuti
numų, nebijo nusižengti ir gėrėm 
skoniui. Jo hegzametras kartais 
mėgsta pabraidžioti ir po mėšlyną. 
Tuo tarpu Jonynas, nors ir būdamas 
racionalistas, neleidžia sau nukrypti 
nuo „gerų manierų“ stiliaus. Todėl 
ir jo Donelaitis išėjo suestetintas. 
Rašytojo realistinę tikrovę dailinin
kui pavyko perkelti j estetinę tikro
vę nesužalojant tačiau paties auto
riaus. Jonynas savo „Metų“ iliustra-

(Nukelta i 6 pusi.)

Lietuvaitės debiutas 
Metropolitam operoje

„Newsweek", 1947. XI. 17 d. mų. 
zikos skyriuje,, rašydamas apie NeM 
Yorko Metropolitaino operos sezonj 
atidarymą, pažymi:

„Pereitą penktadienį Metropoli
tam pastatė I’ozarto „Don Giovan. 
ni“, pateikdama joje geriausią save 
šių metų debiutantą — Amerika 
sopraną Polyna Stoska. •

Kritikams šio vakaro dėmesiu 
centre, pastebi laikraštis, buvo p-lėl 
Stoskos debiutas Metropolitaino ope
roje. Šią dainininkę jie su dideliu 
susidomėjimu sekė jau nuo kompo
zitoriaus atvaizdavimo Straussc 
„Ariadne auf Naxos“, New York Ci- 
ty Centre 19'6 m. Po šio pasisekime 
ji stojo į 1 roadway'aus muzikine 
produkciją „Street Scene“ (Gatvėj 
scena). Už ponios Maurrant rolės at
likimą ji laimėjo Donaldson premiją 
kaip „geriausiai muziką Teminanti 
menininkė Broadway’uje“.'

Ne taip kaip dauguma Amerikoj 
operų dainininkių, p. Stoska į City 
Center ir Met (Metropolitain) atvykę 
turėdama neblogą Europos patirtį uĮ 
savęs. Ji gimė Worcester, Mass., kaip 
lietuvių tėvų duktė. Jos tėvas būvą 
plieno darbininkas ir nesutiko duk
teriai leisti studijuoti muziką. Ta- 
čiau ji nepaisė ir ėmė pradžioj smui. 
ko, vėliau balso pamokas. Su Juil- 
Hard stipendija ir modistės užsidir
bamais pinigais New-Yorke ji tęsi 
savo studijas ir pagaliau išbandė sa
vo laimę prieškarinėje Europoje, kuj 
pasisekimas ir gabumai jai suteiki 
reikšmingą debiutą Berlyno „Deut
sche Oper“. Po to sekė kitos rolėj 
— dabar ji turi 26 veikalų reper
tuarą. . —

Kaip Donna Elvira „Don Giovan
ni“ operoje, žiauriai varginančioje 
rolėje debiutui, Miss Stoska įrodė, 
kad Met surado vertingą dainuojan
čią artistę su visais privalumais: bal
su, išvaizda ir dramatiniais gebėji
mais. Su Eva Wagnerio „Die Mei
stersinger“, kuri planuojama jos an
tram pasirodymui lapkričio 21 d., ne
reikia aįejoti, šis pirmasis įspūdis 
bus gausiai patvirtintas. „Duokite 
Stoskai progą vaidinti,“ ji sako: „Aš 
nesu tokia, kuri scenoje stoųjniuoja 
ir dainuoja vien tik gražius tonus“. 
Prie straipsnio įdėta ir dainininkės 
paveikslas. Dainininkė labai gerai 
pažįstama lietuvių sluoksniuose, kur 
ji dažnai dainuoja lietuvių rengia
muose labdaringuose koncertuose' ar 
minėjimuose.

Vyt. Aušroto vertimas iš anglų k.

LVS literatūros konkurso 
“ reikalu

Pakartotinai pranešame apie pa
skelbtą LVS-gos literatūros konkur
są parašyti beletristikos veikalui — 
romanui ar novelių rinkiniui, kur 
būtų pavaizduota kova dėl Lietuvos 
laisvės ar lietuvių kultūros. Už ge
riausius veikalus skiriama dvi pre
mijos. Pirmoji premija 15.000 RM. 
ir antroji 8.000 RM. Juos atspausdi
nus, autoriams bus sumokamas pa
pildomas honoraras.

Konkurso- skelbėjai gavo eilę pa
klausimų. ' Visi jie liečia veikalų 
apimtį ir autorių teises. Į juos čia 
ir atsakome.

Kovą dėl Lietuvos laisvės ar lie
tuvių kultūros mes suprantame pla
čia prasme ir nebūtina liesti pasku
tinį laikotarpį. Ta kova per šimt
mečius buvo vedama Įvairiausiomis 
priemonėmis ir autoriai čia nevar
žomi. Kas liečia autorių nuosavybę, 
tai veikalą premijavus, LVS-gai pri
klauso teisė lietuvių ir anglų kalbo
mis išleisti pirmąsias laidas. Toli
mesnės visos teisės paliekamos auto
riams.

Pageidaujant, konkurso terminas 
rankraščiams pristatyti nukeliamas 
į 1948 m., vasario 16 d. Ta data yra 
galutinė. Rankraščiai, jei kas nepa
jėgtų perrašyti mašinėle, gali būti ir 
ranka rašyti. Jury komisija, kaip 
buvo pranešta, bus sudaryta išdvie- 
jų Lietuvių Tremtinių Rašytojų 
Draugijos valdybos ir dviejų LVS 
skirtų atstovų. Rankraščius reikia 
siųsti šiuo adresu — (14b) Pful
lingen, Goethestr. 22. ■ LVS Lite
ratūros Konkursui.
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• pusi. Nr. 51 (ill) Mūsų Kelias

Žurnalisto užrašai (3) Stasys Mingaila

Apie musų nusikaltimus ir bausmes
Sį kartą sąmoningai nenoriu žval

gytis po tolimesnius pasviečius, į ku
riuos diena po dienos vis daugiau 
tremtinių perkelia tęsti savo bena- 
miškąjį buvimą. Mano mintys suka
liojasi apie tuos klausimus, kurių iš
kėlimu mes visada susiieškome prieš
tarautojų ir tuo atveju svarstymas 
tampa diskusija, kuri šiuo atveju nė
ra kelias į greitesnį tiesos suradimą, 
bet, pasakyčiau, konkreti priemonė 
autoriui atsistoti tarp pritarėjų ir 
priešginų. Turiu galvoje mūsajam 
buvime pasitaikančių negerovių kė-

• . Urną ar nekėlimą viešumon. Šiuo
klausimu, atrodo, jau nemaža buvo 
diskutuota ir nė kartą nepavyko su
rasti linkmė, vedanti vienon nuomo- 
nėn. Vieni yra linkę teigti, jog kel
dami viešumon pasitaikančias nege
roves mes greičiau užkirsime kelią 
joms plisti, gi kiti bando įtikinėti, 
kad susilaikymu mes daugiau pasi
tarnausime savo bendruomenei, nes 
iškeltąsias negeroves 'mūsų priešai 
greit panaudotų kaipo argumentifs 
mums patiems niekinti.

Manau, jog tam tikra dalimi kly
sta tiek negerovių kėlimo viešumon 
šalininkai, tiek jų oponentai. Pir
miausia reiktų skirti negerovių vie- 

■ šumon kėlimo būdus. Nuogas jų už
registravimas su visomis detalėmis 
ir paskelbimės spaudoje bus ne kas 
kita, kaip pasinaudojimas pigiu mū
sų vadinamos geltonosios spaudos 
Stiliumi. Manding panūdusiam ko
voti su mūsų bendruomenėje pasi
reiškiančiomis negerovėmis turėtų 
būti svarbu ne tiek nuogų faktų re
gistracija, kiek bendrosios neiginių 
paraiškos pasvarstyti, pabandant pa
ieškoti būdų tiems neiginiams ša
linti. Gi būgštavimas, kad mūsų pa
čių iškeltais faktais mums neišplaktų 
kailio yra perdėto skrupulingumo 
paraiška. Kas turi panūdimą ant 
mūsų sprando pajodinėti, tas visada 
suras progų tai padaryti, net ir tuo 
atveju, jei mes save vienas antrą vie
šumoje angelams artimu vardu ban
dytume vadinti.

Čia tenorėta prabėgomis užsiminti 
negerovių kėlimo viešumon klausi
mu. Iš tiesų turima tikslo kiek pla-

• tėliau stabtelti ties mūsų nūnai prak
tikuojamomis bausmėmis,‘tiksliau — 
viena bausmių rūšimi.

Pirmiausia keliamajam klausimui 
išryškinti leisiu pasitarnauti iš kas
dienos paimtiems pavyzdžiams. Esu 
keliomis progomis išsikalbėjęs su ne
gerovių viešumon nekėlimo šalinin
kais, kurie, mano nustebimui, vėliau 
per spaudą viešumai paskelbė apie 
tokių ir tokių asmenų iš savos ben
druomenės pašalinimo faktą. Atrodo, 
kad negerovių vipšumon nekėli
mo šalininkai priėjo išvadą, jog 
geriau nenuoramas išvyti iš bendruo
menės, negu eikvoti jėgas mažai pa
tikimam bandymui jį pataisyti. Ta
da niekas iš svetimųjų begalės svi
linti akis, kad štai jūsų bendruome
nės narys tą ii- tą padarė arba taip 
ir kitaip pasielgė. Parodei jam nu
tarimą — ir reikalas sutvarkytas.

Šiuo klausimu svarstytina ši pa
žiūra. Kadangi iki šiol viešumoje iš 
bendruomenės pašalinimo klausimas

vieno ar kito bendruomenės nario 
nusikaltimus ypač šiandien, mintant 
benamių nedalia, mėgstama adre
suoti visai bendruomenei. To adre
savimo nebus išvengta ir tuo atveju, 
jei nusikaltęs bus iš bendruomenės 
išskirtas. Kitą gi iš bendruomenės 
išskyrimas dar daugiau pastūmės ant 
slidaus kelio ir visa, ką neigiamo jis 
padarys, kitataučiai vis tiek adre
suos mūsų bendruomenės adresu. Už 
padarytus nusikaltimus nusikaltėlis 
prieš įstatymus atsakys, gi už jo 
poelgius moraliniais sviediniais ga
lim mes kiekvienas būti apsvaidytas.

Tad ar 'nebūtų tikslingiau, kad 
ekscentriškesnius savo bendruome
nės narius nuo neigtinų poeilgių pri
laikytume kitomis priemonėmis, užuot 
išbraukus iš savų tarpo. Juoba, kad 
tuo išbraukimu už pašalintojo poil- 
gius, kas panorės, į mus visus pirštu 
rodys. Gi pašalintąjį pašalinimu 
vargu pasiseks pataisyti. Tuo atveju 
ši priemonė — šalinimas iš bendruo-

kaip ir nebuvo svarstytas, tai esu 
nuomonės, jog apie tai būtų pravar
tu išsitarti. Filosofiniu požiūriu kiek
vieną bendruomenę galima sugretinti 
su šeima, pačiu mažuoju bendruome
nės vienetu. Iš patirties kiekvienas 
galėtų surankioti nemaža pavyzdžių, 
kurie rodo, kad tie patys tėvai, vie
nodai auklėję vaikus ir norėję juos 
padaryti gerais žmonėmis, kartais 
užaugina vieną vaiką, kuris tampa 
taurumo pavyzdžiu, gi kitas nueina, 
kaip sakoma, vėjais. Tiesa, kai tei
smas už nusikaltimus baudžia sūnų 
palaidūną, jo tėvui bausmė netaiko
ma. Tai tik juridinė bausmė netai
koma, tačiau moralinė bausmė daž
nai svaidoma tėvų adresu. Tą patį 
galima pasakyti ir apie nusikaltusį 
bendruomenės narį. Už savo nusi
kaltimą prieš teismą jis atsako. Ta- 
čiau moralinis priekaištavimas už i menės — iš viso tampa mažatikslė.

Pirmasis visuotinis D. Britanijos 
Lietuvių S-gos suvažiavimas

Suvažiavi- 
sveikinimų

p. Varkala

1947 m. lapkričio 22 d. Londone 
susirinko iš visos D. Britanijos Lie
tuvių S-gos skyrių atstovai pirmojo 
suvažiavimo, kurį pasveikino J. E. 
Lietuvos Miništeris Londone p. Balu
tis, pasakydamas turiningą kalbą. Ją 
palydėjo ilgos ovacijos, 
mas sulaukė visos eilės 
žodžiu ir raštu.

Sąjungos Pirmininkas
trumpai, bet ryškiais bruožais api
brėžė S-gos steigimosi etapą ir lig
šiolinę veiklą. S-ga šiandien jau turi 
46 skyrius su 1840 narių. Dauguma 
narių — tai naujai atvykę D. Brita- 
nijon taip vadinami Europos sava
noriai darbininkai. Narių eilėse ne
trūksta ir senosios emigracjjos at
stovų. Visi supranta naujos organi
zacijos reikalingumą ir su noru sto
ja jos nariais. S-gos iždininkas p. 
Daumantas išdėstė S-fos materialinę 
būklę ir referavo biudžetą naujiems 
metams. „Britanijos Lietuvio“ re
dakcinės kolegijos, vardu kalbėjo p. 
Bajorinas, nurodymas sunkumus, ku
rie lig šiol neleido išleisti tokį lietu
višką laikraštį, kokio visi pageidau-

tų. Po pranešimų sekė gyvos disku
sijos, užsitęsusios ligi" vakaro.

Vakare visi suvažiavimo dalyviai 
ir garbės svečiai buvo pakviesti į 
Londono I-jo skyriaus suruoštą po
būvį. Vaišių metu svečiai pasidalino 
įspūdžiais ir padainavo lietuviškų 
dainelių., _

Lapkričio 23 d., komisijoms dir
bant iš pat ankstyvo ryto, suvažia
vimo posėdis po pamaldų prasidėjo 
ovacijomis buv. Lietuvos min. pirm, 
gen. Černiui, kuris atvyko pasvei
kinti suvažiavimo Lietuvos kariuome
nės šventės proga. Jis ragino visus 
tikėti šviesią Lietuvos ateitį ir su 
pakeltomis galvomis ramiai dirbti 
sunkų atstatymo darbą, 
takintą kalbą pasakė p.

Po to suvažiavimas 
darbo. Įstatų Komisija
lias S-gos įstatų pataisas. Suvažia
vimas įstatų pakeitimą priėmė. Ki
ta Komisija pasiūlė visą eilę sveiki- 
jiimų bei rezoliucijų, kurios buvo 
suvažiavimo vienu balsu priimtos.

Naujon S-gos Centro Valdybon 
išrinkti p. p.: Varkala, Balaitis, Kau-

Dienai pri- 
Kaulėnas.
grįžo prie 

pasiūlė ke-

Literatūra čionai ir tenai
(Žiūr. 50 nr.)

Po ranka turime komunistų par
tijos 1946 m. VIII. 22 d. „Pravdos“ 
Nr. 199 (10281), iš kurio sužinome, jog 
net pačios Visasąjunginės Komunistų 
Partijos centro komitetas svgrstė 
Zoščenkos ir . jo bičiulių „nusikalti
mus“ ir tuo reikalu priėmė griežtą 
pasmerkimo nutarimą (kokios jo pa
sekmės paliestiesiems — mums aiš
ku). O kai jau šita galybė buvo ta
rusi savo žodį, tuč tuojau pakilo su 
tokiomis pat pasmerkimo rezoliucijo
mis ir kitos institucijos. Magiška di
rigento lazdelė... -

Štai kelios ištraukos iš to paties 
„Pravdos“ numerio. „Leningrado par
tinės organizacijos aktyvo susirinki
mas, išklausęs ir aptaręs VKP (b) CK 
sekretoriaus drg. Ždanovo pranešimą 
apie VKP (b) Centro Komiteto 1946 
m. rugpiūčio 14 d. nutarimą Lenin
grade išeinančių žurnalų „Zvezda“ ir 
„Leningrad“ reikalu, vienu balsu pri
pažįsta tą nutarimą esant teisingą, 
visiškai jam pritaria ir juo vadovau
sis, siekdamas nelaužomai jį įgyven
dinti“. Toliau Sakoma: „Partijos 
miesto komitetas ir ypač jo propa
gandos bei agitacijos skyrius pamiršo 
Lenino ir Stalino nurodymus, jog li
teratūra yra svarbiausias partijos ir 
valstybės reikalas, kad jos uždavinys 
yra stiprinti sovietų santvarką, pa
dėti partijai ir valstybei darbo žmo
nių komunistiniame auklėjimo dar
be... VKP (b) miesto komitetui ap
leidus nuolatinį vadovavimą, prieita 
tai, jeg Leningrado žurnalai, užuot 
virtę ga.ingąja priemone sovietų 
žmonėms' ir ypač jaunimui auklėti 
giliai idėjiniais šio laiko kūriniais, 
teisingai vaizduojančiais sovietinę ti
krovę, plačiai atidarė savo skiltis to
kiems literatūros niekšams ir padug
nėms, kaip Zoščenko, garsinusiems 
supuvusį beidėjiškumą, niekšingumą 
Ir apolitiškumą, pikta valia piešian- 
tiems sovietų žmones ir pasityčio- 
jant iš sovietų skaitytojų.,. Žurna
lai kaip beišmanydami populiarino 
Achmatovos kūrinius, kuri tipiška

musų liaudžiai svetimos ir tuščios 
poezijos atstovė“.

Toje pačioje „Pravdoje“ įdėta ir 
Leningrado miesto rašytojų susirin
kimo priimta rezoliucija, kuri prade
dama tuo pačiu šablonišku pritari
mu: ......  išklausę ir aptarę VKP (b)
CK sekretoriaus drg. Ždanovo pra
nešimą ...,‘ laiko tą nutarimą esant 
pilnai teisingą, visiškai prisideda 
prie jo ir laiko jį visų Leningrado 
rašytojų veikimo kovos programa“. 
Šitoje rezoliucijoje randame ir tokias 
charakteringas išvadas: „Zvezda“ ir 
„Leningrad“ žurnalų redakcijos pla
čiai atvėrė savo skiltis rašytojų Zoš- 
čenkos ir Achmatovos beidėjiniams, 
ideologiniu atžvilgiu kenksmingiems 
ir mūsų liaudžiai svetimiems kūri
niams, tuo būdu padarydami stambią 
politinę klaidą... Paskutiniuoju me
tu Zoščenko, vis tebesilaikydamas 
sovietų literatūrai visai svetimų pa
pročių ir pažiūrų, atspausdino apsa
kymų bei pjesių, kuriuose karikatū
rine forma atvaizdavo sovietų žmo
nes, iš piktos valios rodydamas juos 
esant primityvius, nekultūringus, su- 
miesčionėjųsio skonio bei įpročių. 
Rašytojų susirinkimas konstatuoja, 
kad šitie piktžodžiaują Zoščenkos 
raštai neturi nieko bendra su sovietų 
literatūrą ir kenkia mūsų partijos, 
mūsų valstybės reikalui...“

„Susirinkimas laiko, kad žurnalai 
„Zvezda“ ir Leningrad“ padarė 
stambią klaidą, populiarindami mūsų 
laikams tokią svetimą, tipingą prieš
revoliucinių laikų aristokratiškai sa- 
lioninę poetę, kokia yra Achmatova. 
Abiejuose žurnaluose atspausdintieji 
Achmatovos eilėraščiai yra pesimiz
mo ir nupuolimo, beidėjiškumo ir 
misticizmo pamokslai, žalingi sovietų 
jaunimo auklėjimui. Žurnalų redak
cijos pasirodė esančios pavergtos iš
pūsto Achmatovos „autoriteto“, su
teikė jai patogių progų parodyti so
vietų literatūrai visiškai svetimas 
teorijėles — „menas menui“ ir išlei
do iš akių josios „kūrybos" politiš- 
kai žalingą krypti“.

i „Žurnalų skiltyse ėmė rodytis bei- 
dėjiniai ir formalistinio pobūdžio raš- 

. tai, ugdantieji prieš šio laiko Vakarų 

. buržuazinę kultūrą keliaklupsčiavi- 

. mo dvasią ... Rašytojų sąjungos Le
ningrado skyriaus vadovybė... ati
darė jiems savo žurnalų skiltis, re
komendavo Zoščenką į žurnalo 
„Zvezda“ redakcinę kolĄiją, iškėlė 
Zoščenką ir Achmatovą į rašytojų 
organizacijos vadovaujamąsias vie
tas... Pamiršo tą leninizmo nuosta
tą, jog nei meno nei mokslo žurnalai 
negali būti nepolitiniai. Susirinkimas 
ypač pabrėžia, kad Leningrado rašy
tojų tarpe radosi žmonių (Bergholz, 
Orlov, German, Dobin ir kt.), kurie 
pūtė Zoščenkos ir Achmatovos „au
toritetą“ ir vedė jų raštų propagan
dą. Tą idėjinį susiskaldymą ir išsi
sklaidymą grupėmis, kaip tai yra ra
šytojų sąjungoje, didele dalimi tenka 
paaiškinti tik Zoščenkos, Achmato
vos ir jiems panašių asmenų „vei
kimu“. ..

Tokios tos „Pravdoje“ įdėtosios 
rezoliucijos. Jos, kaip matome, įsak
miai nurodo, jog sovietams literatūra 
yra „svarbiausias partijos ir valsty
bės reikalas“, kad „jos uždavinys — 
stiprinti sovietų santvarką ir padėti 
partijai bei valstybei savo piliečius 
auklėti komunistinėje dvasioje“. Tuo 
būdu sovietų rašytojui partija įsako, 
k ą ir k a i p kurti, o pati literatūrinė 
kūryba suniveliuojama ir virsta pa
prastu užsakymu, teikiamu literatū
ros amatininkams. Aišku, kad tokio
se sąlygose tikrajai kūrybai nebėra 
vietos. Bet kūrėjui sunku, ne, tiesiog 
neįmanoma kurti pagal potvarkius ir 
reklamuoti tik trumpaamžių partijų 
dogmas. Tatai pailiustruoja Zoščen
kos ir jo bičiulių pavyzdys, kurie ry
žosi eiti kūrybos laisvės keliu ir būti 
tuo, kuo pašaukti — „gyvenimo, tei
sėjais ir jo ugnies įžiebėjais“.

Tikrai anekdotiška būtų žinia, jei 
išgirstume Italijoje esant legalią tik 
krikščionių demokratų, Anglijoje — 
darbiečių, o Amerikoje — respubli
konų literatūrą! Bet čia gyvenimas 
tvarkomas kiek kitaip. K. Ąpaščia

lėnas, kun. Sakevičius ir Bajorinas. 
Kontrolėn p. p.: Pr. Matiįlionis dipl. 
inž. Izbickas, Dėdinas. Garbės Teis
man — kun. Gutauskas, kun. Kuz- 
mickis, p. J. Matulionis, p. Kazakaitis 
ir p. Lūža.

Lietuvių organizacijoms bei spau
dai remti Suvažiavimas nutarė nuo 
1948 m. sausio 1 d. apsidėti visiems 
lietuviams solidarumo mokesčiu po 6 
penus savaitėje. Tai vienas būdas, 
kuriuo visi lietuviai gali parodyti sa
vo vienybę.

Čia pat duodame porą ištraukų iš 
to suvažiavimo primtų rezoliucijų:

Į viso pasaulio lietuvius
• Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos delegatų visuotinis suvažia
vimas konstatuoja, kad šiandieninė 
Vakarų Europos ir visų laisvųjų pa
saulio kraštų viešoji opinija jau rea
liai vertina padėtį kurion yra pate
kusi Lietuva ir daugelis Europos, 
vystą tarptautinę akcija bei sudaro 
sąlygas, kurios teikia vilties ne tik 
Lietuvai, bet ir kitoms Sovietų Ru
sijos pavergtoms tautoms vėl atgauti 
išplėštą laisvę ir nepriklausomybę. 
Ryšyje su tuo, Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos delegatų visuoti
nis suvažiavimas kviečia visus lais
vojo pasaulio lietuvius atitinkamuose 
kraštuose kreiptis į viešąją opinija ir 
žymiuosius tos opinijos atstovus, pra
šant nelygioje kovoje paremti lietu
vių tautos pastangos, kovojant dėl 
žmogaus teisių ir Lietuvos laisvės:

1. kad visos okupacinės Sovietų 
Sąjungos pajėgos iš Lietuvos būtų 
atitrauktos;

2. kad tuo būdu tūkstančiams 
Lietuvos gyventojų, ištremtų bei iš- 
vietintų ,būtų sudarytos sąlygos be 
baimės grįžti į savo kraštą prie tai
kaus atstatymo darbo, ir,

3. kad Lietuvos bei kitų kraštų 
gyventojams būtų užtikrinta teisė pa
sirinkti demokratišką santvarką, ku
rios pageidauja gyventojų didžiuma.

Didžiosios Britanijos lietuviams
DBLS Skyrių atstovų suvažiavi

mas, apsvarstęs D; Britanijos lietu
vių reikalus sunkioje ^krašto pokari
nėje būklėje, kviečia visus D. Brita
nijos lietuvius kaip reikiant įsigilinti 
ir suprasti tikrai didelius šio krašto 
ūkinius sunkumus ir nelengvas gy
venimo sąlygas, su kuriomis tenka 
sūsidurti visiems gyventojams, o 
ypatingai naujai atvykusiems mūsų 
tautiečiams. Atsižvelgiant į tai, su
važiavimas kviečia visus lietuvius 
tinkamai prisitaikinti prie esamų są
lygų, rimtai atlikti savo pareigas ir 
tuo prisidėti prie gero lietuvių vardo 
išlaikymo šioje šalyje.

Lietuvių tautos didžiosios nelai
mės akivaizdoje, suvažiavimas kvie
čia visus D. Britanijos lietuvius, tiek 
naujai atvykusius tiek senai įsikūru
sius, sukaupti visas jėgas laisvai ir 
nepriklausomai Lietuvai atstatyti, 
kaip ir ligi šįol, laikytis vienybės bei 
lietuviško taurumo ne tik tarpusa
vyje, bet ypatingai santykiaujant su 
kitų tautų žmonėmis ir skatina ak
tingai dalyvauti šio krašto lietuviš
kame visuomeniniame gyvenime — 
stoti nariais į D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungą ir vispusiškai remti jos dar
bus.

„Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi ..." — baigė dvi dienas trukusį 
suvažiavimą.

. V. K. Jonyno kūryba
(Pradžia 5 pusi.) 

cijose kartais traktuoja ir labai sul
tingą, realistinį siužetą, tačiau jis j( 
meniškai taip sudoroja, kad Done
laičio realizmas ima blizgėti kažin 
kokiu sidabriniu atspalviu.

Iliustruodamas „Werther{“ ir „Lo
kį“, dailininkas galėjo jaustis lais
vesnis. Jei „Metuose“ jaučiamos tam 
tikros pastangos prisiderinti prie do
nelaitiškos aplinkos, tai Goethes ir 
Merimėes romantin u* 36 veikaluose « 
Jonyno fantazija galėjo pasireikšti 
žymiai laisviau. Žinoma, ir šiuose 
veikaluose reikėjo laikyti vietos ir 
laiko kolorito, tačiau jų dvasia iš 
esmės nebeprieštaravo dailininko 
meniškai prigimčiai. Todėl „Werthe- r 
rio“ ir „Lokio“ iliustracijose daili
ninkas galėjo labiau pasireikšti „fūr 
sich“. ■ •

Ypač Merimėes 'veikale Jonynas 
sutviska visomis savo sugebėjimų bei 
meistriškumo spalvomis. Kompozici
jos darnumas, piešinio grakštumas 
bei perspektyvos drąsus, polėkis čia 
ypatingai sužavi žiūrovo akį. „Lo
kio“ iliustracijose juodu ir baltu dai
lininkas išgauna nepaprastų efektų. 
Pavyzdžiui, paimkime kad ir jo miš
ką. Tas miškas iš tikrųjų susideda 
tik iš vieno pirmame plane nupieš
to medžio. Bet tam medžiui duo
tos tokios formos ir kompozicijos fo
nas taip sudorotas, kad paveikslas 
daro galingos girios įspūdį.

„Hamleto“ iliustracijos, kaip pa
stebėjau. yra skirtingos. Jose dau
giau palaidos fantazijos žaismingu
mo, nekaip Jonynui savaimingo rim
tumo. Jos, tiesa, grakščios ir siu- 
žestyvios, tačiau tai yra greičiau re
kreacinio pobūdžio kūryba ...

Jonynas yra pirmasis lietuvių 
grafikas, kuris pramynė platų kelią 
knygos iliustravimo menui. Vaikų 
literatūros iliustratorių mes turėjome 
daug, bet grožinės literatūros veikalų 
iliustravimo meno pionieriaus var-. 
das greičiausiai atiteks Jonynui.

Būtų dar galima kalbėti apie Jo
nyną kaip portretistą, ekslibristą, 
peizažistą ir 1.1. Tatai, gal būt, dai
lininko meninį veidą paryškintų, bet 
vargu ar ką nauja bepridėtų Jony
nas visuose žanruose vienodai 
kruopštus, grakštus ir puikus 
meistras.

Sklaidant Rannito knygą, man 
visą laiką painiojosi galvoje mintis, 
kad Jonynas galėtų būti nepamaino
mas Lietuvos praeities atkūrėjas- 
iliustratorius. Jis jau yra dirbęs ir 1 
ta linkme. Rannito knygoje mes pa
sigendame Jonyno istorinių kompo
zicijų: „Kęstučio nužudymas“, „Vy- . 
tautas Didysis nutraukia santykius 
su Teutonų ordino pasiuntiniais“, 
„Vytauto Didžiojo susitaikymas su- 
Jogaila“ ir kitų. Kodėl jos nepateko 
į knygą, sunku pasakyti: gal daili
ninkas jas paliko Lietuvoje, o gal 
manė, kad jaunystės darbai nebesi
derina su subrendusio amžiaus kūri
niais . Jonynas savo kūryba įrodė, 
kad jis sugeba sugauti ir perteikti 
praeities dvasią ir todėl linkėtina, 
kad jis daugiau dėmesio atkreiptų į 
Lietuvos istoriją, kurios kažin kodėl 
taip vengia mūsų dailininkai. O, ro
dos, ji galėtų duoti įkvėpimo bet ku
riam menininkui.

Rannitas, išleisdamas knygą apie 
Jonyno kūrybą, be abejo, gražiai pa
sitarnavo mūsų kultūrai. Jo su įkvė
pimu parašyta dailininko kūrybos 
analizė atspausdinta keturiėmis kal
bomis: lietuviškai, prancūziškai, an
gliškai ir vokiškai. Tuo būdu knyga 
bus suprantama įvairių tautų skai
tytojui. Knygos technikinis apipavi
dalinimas sudaro tinkamus Jonyno 
kūrybai rėmus: impozantiškas for
matas, geras popierius ir rūpestingai 
bei švariai atliktas technikinis spau
dos darbas. Tai yra reprezentacinis 
veikalas pilna to žodžio prasme. Rei
kia nuoširdžiai palinkėti, kad knyga 
ko plačiausiai pasklistų nė tik lietu- . 
vių visuomenės, bet ir kitų tautų 
tarpe.

Naujasis socializmo biuras
AP iš Antverpeno pranešė, kad 22 

delegacijų socialistai, dalyvaudami 
tarptautinėje socialistų konferenci
joje, vienu balsu nutarę pilnaties po
sėdy sudaryti Londone nuolatinį 
tarptautinės socialistų konferencijos 
komitetą.

Konferencijos pirmininkas p. Louis 
de Brouckere pareiškęs,, jog nauja
sis biuras nesiimsiąs spręsti politi
nių klausimų, kuriuos vykdytų visos 
partijos. Jis tegalėsiąs juos tik pa
teikti tarptautinei socialistų konfe
rencijai, kuri ateityje numatoma 
šaukti du kartus metuose. (DM)
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Prie tremtinio slenksčio
JURGIS VĖTRA

Sudiev ponia Unrra, sveikas pone 
Pciro. Niūriame tarptautinės politi
kos fone, kai karui ruošiamasi ir vis 
dėlto visi sutaria: „karo nenorim“, 
prie tremtinio slenksčio telkiasi vis 
daugiau vargo, kuri dar labiau didi
na įvairūs tarptautiniai nesusiprati
mai. Ponia "Unrra palaidota. Ji pri
simenama kaip duosni, bet palaida 
ponia. IRO, naujasis viešpats, pasi
rodo dar nesubrendęs. Jam globoti 
sudarorha kolegija — Pciro. Toji ko
legija tiek įdomi, kad Ženevoje tesu
sirinko 12, kai astuoni nariai nesi
teikė nė pasirodyti. Naujos organi
zacijos sutartį ratifikavo tik 11 vals
tybių. Dar blogiau esama su įnašais. 
Atskiros valstybės turėjo įmokėti 
122 mil. dol., o teįnešė 22 mil. dol.

Šiose sąlygose naujasis servitutas 
atsidūrė katastrofinėje padėtyje — 
Pciro negali tęsėt!. Aprūpinimo naš
ta užkraunama okupacinėms val
džioms, išskyrus JAV sritį. Prancū
zų srityje sąžiningai išlaikomas pas
ninkas, amerikietiškas Pciro elgiasi 
su biednu DP, lyg vokietis policinin
kas paglemžęs dypukų peniukšlius, 
kurio šonkauliai be rentgeno greitai 
matomi, o britas turi savo rankoje 
bado rykštę.

Dar tragiškesnis vaizdas susidaro, 
kai žvelgi į Pciro pirmųjų metų biu
džeto padalą: administracijai 19 mil. 
dol., šalpai ir globai, atseit ubagė
liams — 84 mil. dol., 8 mil. — repa
triacijai, 19 mii. — emigracijai. Gra
žiai skamba: repatriacija, emigraci
ja, o ypač administracija, kuri su
valgo 19 mil. dol.

DP landynės. LTB VK „Informa
cijose“ š. m. XI. 15. d. rašo: „Pasta
ruoju metu, bekilnojant mažesnes 
stovyklas, tremtiniai patiria daug 
vargo ir įvairių nemalonumų. Daž- 
nai jie atkeliami į barakus netinka
mus gyventi, sugrūdami į dideles 
patalpas po kelias šeimas. Tose pa
talpose nėra krosnių, net negalima 
įsijungti elektros plytelių. Vaikai, 
seni ir ligbnys turi šalti ir kentėti".

Tokia padėtis lašas po lašo čiul
pia mūsų sveikatą ir per ilgesnį lai
ką ją galutinai išeikvos.

Esamų kalorijų maža. Bet mes 
negauname ir tų skirtųjų. Nubyra... 
Tūkstančiais tonų „nubyrėjo“ Unrrai 
globojant. Ar dabar geriau?

Repatriacija. Kai šimtais tūkstan
čių bėga vokiečiai iš rytinių sričių, 
žydai iš Sovietų, lenkai, rumunai, 
vengrai iš savo kraštų — tvarkoje. 

■ Jie nerepatrijuotini. Mikolaičikas,

Nagy, Dimitrovas t^ip pat nerepa
trijuotini. Bet tie vargšai, kurie bė
gų nuo didesnio blogio, kaip karas ir 
maras, jie turi grįžti sunaikinimui. 
Ar čia yra tas naujasis žmonišku
mas? Ar šiuo būdu norima įgyven
dinti Roosevelto paskelbtas keturias 
laisves ir Atlanto susitarimą?

LRK pirmininkas, dalyvavęs Pci
ro pastarojoje konferencijoje, „Eltos 
biuletinyje“ 1947. XI. 30 rašo: „IRO, 
vykdydama konstitucijos nuostatus, : 
labai domisi repatriacija. Tuo tikslu 
IRO pareigūnai yra užmezgę santy
kius su įvairiais DP kilmės kraštais. 
Šiuo tarpu IRO yra įsteigusi savo 1 
biurus Lenkijoje ir Jugoslavijoje. 
IRO, norėdama artimiausiu laiku su- • 
stiprinti repatriacijos akciją, mano 
leisti įvairių DP kilmės kraštų vy
riausybėms. suaktyvinti- repatriating 
propagandą. Vienas atstovas siūlė 
sovietų ryšio karininkus įsileisti į 
pabaltiečių stovyklas...“

Lietuvių atstovui paaiškinus, kad 
Pabaltijo kraštai okupuoti, Pciro nu
tarė leisti .MVD agentus į ^sovietų 
piliečių stovyklas. Nuo mūsų kailio 
nuslinko pavojus, bet mes neturime 
džiaugtis, kai kitais gyvais žmonė- JAy senatas priėmė Iaikinos pa. 
mis pre įauja. _ j gajj,os pianą, kuriuo per JT sutei-

Skryningo baubas prie mūsų kjama Italijai. Prancūzijai ir Austri- 
slenksčio. LRK pirmininkas mus ra- I j’ai 597 mij_ dolerių.
mina: „Pagal IRO konstituciją toks e Kinijoje, Šantungo provincijoje, 
skryningas yra numatytas ir jis bus komunistai gerokai pasistūmėjo pir- 
vykdomas. To skryningo tikslas yra ■ nJyn- Dėl jų veržlumo paskutiniu 
kitoks (negu Unrros). Skryningas tu- . meįu užplūdo tremtinių masės, bė
ri surinkti reikalingus duomenis bū-1 — • ............. —
Simai tremtinių emigracijai“.

Nei vienas tremtinys neprotestuos,

ciją tuos, kurie neatsako į visus klau
simus. Kiti — laukią bent vieno, iš
metimo taip pat gali būti apgauti, 
nes skryningui pasibaigus gali iš
mesti,. kiek ponai panorės.

Šioje neteisės būklėje mums lieka 
aiškus sprendimas — pirmiausia tu
rime žinoti, ko nori iš mūsų. Pciro 
paveldėjo Unrros ne vien metodus, 
bet ir vykdytojus. Kartų įsidėmėki
me, kad mūs tiek tevertins, kiek mo
kėsime ginti savo teises. Šiandieną 
esame beteisiai. Todėl pirmiausia 
privalome išsikovoti’ žmogaus teises 
ir būti tikri dėl kiekvieno žygio, ku
ris susijęs su mumis.

Ar galime pasitikėti Pciro parei
gūnais? S. m. spalių 8 d. Pciro — 
Preparatory Commission internatio
nal Refugee Organization — vyriau
sioji būstinė Heidelberge išleidžia 
aplinkraštį Nr. .7. Stabtelkime ties 
§ 2: „Repatrijavimas tebėra geriau
sias sprendimas didžiausiai tremtinių

jei jo ateitimi rimtai rūpinamasi. 
Gal LRK pirmininkas paaiškintų, ko

daliai. Tat ypatingai tinka senesnio 
amžiaus žmonėms — paliegėliams ir 
invalidams. Daugelis sergančių trem
tinių galėtų būti mūsų simpatiškos
elgsenos paveikti grįžti į tėvynę. Li- 
gonys turėtų būti įsambninti, kad. jie 
negalės pakelti sunkumų, netikrumo 
ir vargo svetimoje šalyje. Jie turėtų 
suprasti, kad jų kilmės kraštai juos 
geriau globos ir aprūpins, kaip bet 
kuri stovykla Vokietijoje“. Sį aplin
kraštį pasirašo, vyr. gydytojas L. 
Findlay JAV zonoje.

Ta pati organizacija Pciro dabar 
veda derybas, kad 240 psichinių ligo
nių grąžintų į šalį, kurioje sveikiems 
ne vieta.

Mes tremtyje. Daug įvairių nege
rovių pradeda klabenti į mūsų duris. 
Kai keno nuomone, reikia pakęsti 
bet kurio puvimo tvaiką. Aš manau, 
kad bekęsdami mes uždusime. Kai 
skaudulys prasideda, reikia jį gydyti 
ir savo metu jį išpjauti. Blogio pa
kanta griauna mūsų organizmą, silp
nina jį. Ar ne to nori tie, kurie 
siunčia gausius blogio apaštalų bū
rius?

Įvairios žinios

, gančios nuo komunistų. (AP)
• Sovietų medienos ir popieriaus 
pramonės ministeris M. Komarovas iš

siekia 1947. VI. 25 d. instrukcija, ku
ri, sakoma, esanti jau panaikinta? 
Kąm toje instrukcijoje klausimai 
apie priklausomybę politinėms par
tijoms? Ar tie klausimai yra suderi
nami su demokratiniu pradu?

Kuriam galui slaptoji instrukcija, 
kurioje nurodoma: išskryninguoti, t. 
y., atsijoti duoną uždirbančius ar ga
linčius užsidirbti, bet tik nededan
čius pastangų?

Skryningas prasidėjo. Prasidėjo 
ir mandrapypkiavimas. Kai kuri sto
vykla taria: mes užpildysime ne vi
sus, bet tik kai kuriuos klausimus. 
Kiti sako, kad mes atsakysime į vi
sus klausimus, bet pradėsime boiko
tuoti, kai išmes iš stovyklos bent 
vieną.

Visa tai yra savęs apgaudinėji
mas. Pciro gali išmesti pagal instruk-

Mes ieškome savųjų
PCI.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, ARO!.SEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XXXXX
DAUGIRDIENE Tanja, iš Greifswald;
FRITSCH Aloys, gim. 1. 5. 1918, iš 

Kaiserslautern;
FESTER Else, gim. 13. 12.’ 1891, iš 

Parchim;
GICIAŲSKAITĖ Eugenija, gim. 26. 9. 

1923, iš Kybartai;
HEUFLER Bruno, gim. 13. 8. 1917, iš 

Petrikau;
JOKUBAITIENE Alė, iš Graudenz;
JOKUBAITIENE Lydija, iš Grau

denz;
JOKUBAITIENE Zelma, gim. 25. 10. 

1915, iš Graudenz;
KALVAITIS Jonaš, 72 metų iš 

Schneidemuehle;
SCHMIDT Leon, iš Landsberg;
SCHADOW Meilach, 14 metų, iš 

Stutthof/Danzig;
SKUČAS Petri,.gim. 1923, iš Inster- 

burg;
SLAKAITIS Andrius, iš Konigsberg;
ROSENSTĘIN Joseį 16 metų, iš 

Stutthof/Danzig;
ROSENSTEIN Schleima, 44 metų, iš 

Stutthof/Danzig;
- WERSBOWSKI Josel, 18 metų, iš 

Stutthof/Danzig;
ŽILIUS sen.;
ŽILIUS iun.;
ŽIROLYS Elsė, gim. 18. 4. 1925, iš 

Pethau;
ŽIV Chaja, gim. 1905, iš Kaunas.

žinotų, prašomi pranešti Naciui Ka
ziui, gyv. (13b) Mūhldorf a. Inn, Obb., 
Eichfeld 11.

2861. Laurinaitis Vincas (A.E.C. 
Hostel, Whigham, Canterbury, Kent, 
Gr. Britain) — Kisieliaus Antano, 
gim. 1925 m., pask. laiku gyvenusio 
Austrijoje Wien. Žinantieji apie jo 
likimą arba jį patį, prašomi pranešti 
paduotu adresu.

2862. Kemeklis Antanas (A.E.C. 
Hostel, Wingham, Canterbury, Kent, 
Gr. Britain) — Banionio Mindaugo, 
iš Kauno. Žinantieji apie jo likimą 
arba jį patį, prašomi minėtu adresu 
atsiliepti.

2863. Jurelytė Ona (Cine Selecto 
(cerro) grecia 4207, Montevideo, Uru
guay) — brolio Jūrelės Jono iš Nolė- 
nų km., arba turinčius žinių apie jį 
ar jo namiškius, prašomi pranešti mi
nėtu adresu.

2864. Rutkauskienė Stasė ([13a] 
Rothenburg o. T., DP Lith. Camp 
„Wildbad“) — vyro Rutkausko Pra
no, 42 mt. amž, iš Kudirkos Nau
miesčio. Paskutinis jo adresas: Streh- 
len b. Breslau. Žinantieji prašomi 
pranešti ieškančiai.

2865. Kliknos Alfonsas ir Stepas 
([14a] Dornstadt bei Ulm, Litauisches 
Lager) — tėvų ir brolių.

2866. Okas Jurgis (14a) Dorn
stadt bei Ulm, Lithuanian Camp). — 
Oko Juozo ir Okaitės-Rainienės. Ži

eitų pareigų atleistas, pranešė Mas
kvos radijas, ir jo vieton paskirtas
L. P. Kračevas. (AP)
• New Yorko radijas pranešė, jog 
JV turimomis žiniomis Maskva įsa
kiusi savo agentūroms satelitinėse 
valstybėse per vieną mėnesį likvi
duoti visokį antikomunistinį elemen
tą tuose kraštuose. To įsakymo švie
soj suprantamas 'esąs toks intensy
vus valymas, neaplenkęs ir Čekoslo
vakijos, kuri visą laiką didžiavosi 
esanti „tiltas tarp Rytų ir Vakarų". 
-E-
• Prekybos ministeris Harrimanas, 
kalbėdamas atstovų rūmų užsienių 
reikalų komisijos' posėdyje pareiškė, 
kad JV nutrauks pagalbą kiekvienai 
valstybei, kuri pateks į Sov. S-gos 
įtaką. Harrimanas nurodė, Jcad ame
rikiečiai turi būti pasiruošę padėti 
Rytų Europos valstybėm, kai tik jos 
išsivaduos iš sovietų jungo. Pasak

nantieji apie juos prašomi pranešti 
nurodytu adresu.

2867. Kasanavičius B. — Kuka- 
naužienės-Vičiutės Onos. Pranešti J. 
Stravinskui ([24a] Stade/Elbe, Pul- 
verweg, DP Camp).

2868. Malinauskaitė Oną, Dorn
stadt b. Ulm, Lit. Lager, prašo atsi
liepti, arba .žinančius pranešti apie 
Budrio Valio, 47 m. amžiaus, likimą. 
Lietuvoje paskutiniu laiku gyveno 
Vilniuje.

2869. Dankis Jonas, ę/o Selinder 
gavlegatan 15, III uppg, I. Stockholm, 
Sveden, — giminių ir pažįstamų.

2870. Pliuškevičienė Elžbieta, 41 
Eist men Str., Brockton, Mass., USA, 
— Tamulionio Juozo ir Baldžiūno An
driaus.

Mielą čiurlionietę
Aldoną VEŠČIŪNAITĘ 

ir p. Vytautą JANAVIČIŲ, 
sukūrusius tremtyje lietuvišką šei
mos židinį, sveikina ir linki gražaus 
gyvenimo

LTM Ansamblis ČIURLIONIS '

Ciurlioniečius
Vandą KANYTĘ 

ir Gediminą BALUKEVIČIŲ, 
sukūrusius tremtyje lietuvišką šei
mos židinį, sveikina ir linki gražaus 
gyvenimo

LTM Ansamblis ČIURLIONIS

jo, Rumunija, Lenkija ir Vengrija 
yra draugiškai nusiteikusia JV, ta
čiau jos per prievarta buvusios „įš- 
riubuotos“ į rusų įtaką. (BBC) -E- 
• Ryšium su padėtimi Prancūzijoje 
ir Italijoje „Observer“ Paryžiaus ko
respondentas rašo, kad paskutinieji 
įvykiai esą kominformo paskelbimo 
vaisius. Komunistų partijos nusimetė 
demokratijos kaukę ir dabar savo 
šūkiu pasirinko: „Revoiucija ir tero-
ras“. -E-
• BBC pranešė, kad Anglijoj jau
įstatyta į darbą 27.000 buv. DP. Da
bar verbuojama JV zonoj ir būsią 
gabenama po 100 j savaitę. -E-
• Berline jau kalamos naujos vo
kiškos monetos be Svastikos. — 
Australijos imigracijos ministeris J. 
Calwell pareiškė, kad projektuoja 
lėktuvais didelio masto emigraciją iš 
Anglijos, įgabenant kasmet po 10.000 
naujakurių.
• Amerikos bėdos pagelba Europai 
būsianti greitai patvirtinta. Ameri
kos karinė vadovybė kaltina Sovie
tus dėl vykdomos juodosios rinkos, 
vadovaujant „Razmo eksport“ ben
drovei.
• Goebbelso privati sekretorė — 
Lucia Kammer denacifikacijos teismo 
nubausta 33 mėnesiams stovyklų dar
bo, atimant nuosavybę, išskyrus 3.000 
RM ir 25 °/o nuo gaunamų pajamų.

VISŲ MAŽ. LIETUVOS AKADE
MIKŲ ŽINIAI

S. m. gruodžio 19 d. A u g s b u r - 
g e įvyksta Maž. Lietuvos akademikų 
pasitarimas.

Pradžia 10 vai. Atvykusieji pra
šomi registruotis pas p. V. Peteraitį, 
Augsburg-Hochfeld, Lietuvių Stovy
kloje. Kviečiame visus gausiai da
lyvauti. Rengėjai

MENININKŲ DĖMESIUI
LTB Kultūros Taryba, rūpinda

masi kultūrininkų reikalais, nutarė 
suregistruoti visus profesionalus me
nininkus. Tam tikslui visi muzikai 
(kompozitoriai, instrumentalistai, so
listai ir chorvedžiai), dailininkai, dra
mos ir baleto artistai bei teatro tech
nikos personalas yra prašomi iki sau
sio 1 d. registruotis LTB Kultūros 
Taryboje, pranešant savo vardą ir 
pavardę bei gyvenamąją vietą šiuo 
adresu: LTB Kultūros Taryba, (13b) 
Augsburg-Hochfeld, Baltic Camp.

LTB Kultūros Taryba

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Augsburgo DP 

Ligoninės chirurginio skyriaus Vedė
jui Dr. A. MACIŪNUI už sėkmingą 
man operacijos padarymą, Dr. D. 
DEGĖSIUI — už asistavimą opera
cijos metu, jiems abiems kartu su 
Dr. H. BRAZAIČIU — už rūpestingą 
priežiūrą ir atidų slaugymą ligos 
metu. Aleksandras LAIKtlNAS

2859. Pranokus Petras — ([13b] 
Oberammergau, Fenst.-Gasse 5) — 
tėvo Pranckaus Juozo, 69 mt. am
žiaus iš Žemaitijos, brolių Povilo ir 
Vinco Pranckų ir švogerių Baginsko 
Antano, gim. 1918 m., su žmona Vale 
ir Kero Stasio, gim. 1908 m., su žmo
na Ona. Visi iš Žemaitijos.

2860. Ravickas Kazys, kilęs iš 
Kauno, ir Bilevičiutė iš Biržų (jai 
yra gimnazijos baigimo pažymėji
mas), ar kiti, kurie apie juos ką nors

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 rankraši ių‘ 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 10*/t 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 Wechsel-Bank, Filiale Dillingen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM. 

------------ . --- ---- - ----

„Imtium Semestri“ Stuttgarte,,
S. m. XI. 24. d. Stuttgarto lietu

viai studentai surengė savo tradicini 
pobūvį „Įnitium Semestri“. Puošnion 
salėn suplaukė, be vietinių ir kt. uni
versitetų studentų, nemažai ir sve
čių, daugiau kaip 200 dalyvių. Pro
gramoje — mūsų dainos menininkė®1 
iš Kempteno: p. B. Bičkienė ir p. S. 
Daugėlienė, akomponuojant p. , F. 
Reithinger, padainavusios keletu 
liaudies ir kt. dainų. Toliau su dai
nomis pasirodė studentų viet. pajČ*’ 
gos: Stuttgarto konservatorijos stud, 
Kazėnas ir stųd. Meškelės nesenai' 
suorganizuotas stud, oktetas.

Švabiškas „mostas“ išjudino vi
sus keletą valandų parniršti kasdie
nius vargus ir rūpesčius.

Pobūvis, pareikalavęs iš naujosios 
stud, v-bos daug pastangų, kompen
savo gražiais iš vok. ir kt. užsienįe- . 
čių atstovų bei svečių, mūsų vyres
niųjų tautiečių atsiliepimais, -aj-_____
DILLINGENO JAUNIAI — MEM-‘ 

MINGENO JAUNIAI 7 ,7 ■
Gruodžio 7 d. Dillingene įvykį 

tarp Dillingeno ir Memmingeno pro2 
gimnazijų, krepšinio ir stalo teniso 
rungtynės, kuriose krepšinį laimėjo 
Dillingenas pasekme 28:16 (8:8). Sta
lo tenise dillingiečiai buvo pranašes
ni ir užtikrintai laimėjo pasekme 5:0.

• Slovakijos policijos pareigūnai 
paskelbė, kad esą suimta 206 asmenų, 
kurie neva rengę pučą Slovakiją pa
daryti nepriklausoma. Vidaus reika
lų departamento kalbėtojas pareiš
kęs, jog jeigu jie būtų areštavę kiek* 
vieną, kuris buvo įrodytas kaltu, tai 
mūsų kalėjimai negalėtų jų visų su
talpinti. (UP)
• Naujoje Zelandijoje didžiausiame 
magazine kilo gaisras, kuris, spėja* ' 
ma, sunaikino per 50 žmonių. Prasi
dėjus gaisrui, kilo didžiausia panika. 
Policija vis dar ieško dingusių 300 
žmonių. *
• Lordas Beaverbrookas, „Daily Ex
press" ir „Evening Standard" leidė
jas, pareiškė, jog W. Churchillis 1950 
metais laimėsiąs rinkimus. Dabar 
Britanijoje jaučiamas linkimas į de
šinę. •>
• JAV prof. Harold Urey, Nobelio 
premijos laureatas, Danijos - Ameri- ' 
kos draugijoje įspėjo, kad „.mokslas 
galįs nušluoti civilizaciją greičiau ne
gu jis ją gali sukurti“. Ateityje ne
turėtų būti panaudojamas mokslas 
naikinimui. (AP)
• D. Britanija turėjusi aukso už
2.400.000.000 dolerių, o dabar ji vis 
išsiparduodant!. Lapkričio mėn. par
davusi aukso už 48.000.000 sv.’ ster
lingų. ’ z

Naujas matematikos vadovėlis
Pranešama, kad Stade’s Lietuvių 

Stovyklos Švietimo Skyrius visai bai
gia spausdinti Br. Ketarausko „Dife- 
rencijalinio ir integralino skaičiavi
mo pagrindus“ mokslo reikalams. 
Mokyklos ir pavieni asmenys, norin* 
tieji šitą knygą įsigyti, tėužsisako noy 
rimą knygų skaičių, prisiųsdami už 
Įmygą po 18 (aštuoniolika) RM, neš 
yra spausdinamas nedidelis egzem
pliorių skaičius. Užsakymas siųsti 
šiuo adresu: .

Lithuanian Camp, Pulverweg 
(24a) Stade/Elbe. w

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

MŪSŲ KELIAS
I

gj MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį

• Dillingcn a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16
Vyr. Redaktorius D. Penikas 
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MUSU, KELIAS
LIETUVIŲSAVAITRaSTIS

Palestina - pasaulio dėmesio centras

Sudarė komitetą rūpintis imigracija
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Mūsų laikraščiai daug prirašė, o 
mes dar daugiau prikalbėjom apie 
Strattono bilių, kuris žadėjo mums 
atidaryti duris į JAV. Tiesa, pasku
tinės viltys, kad jis bus priimtas, dar 
neprarastos. Bet amerikiečių lietuvių 
spaudoje jau buvo nemažai rašyta, 
kad jis sąmoningai marinamas. Ma
rinamas todėl, kad jo dabartinė re
dakcija palanki tik vieniems žydams, 
esantiems DP sąlygose. Gal dėl tos, 
o gal ir dėl kitų priežasčių, JAV kon
grese atsirado keli nauji projektai. 
Juos studijavę aiškina, kad jie pa
lankesni. Tikėkim, kad jie prieš lai
ką nemirs.

Amerikos lietuviai tvirtai tiki, „kad 
vieno ar kito biliaus proga arba ei
nant kitu patvarkymu, durys trem
tiniams 1948 metais į JAV tikrai bus 
atidarytos. Nė kiek nereikia abejoti, 
kad jų atidarymas bus toks, kad pro 
jas pralįsti reikės visos eilės forma
lumų, kurių vienus lengvai galės„at
likti patys tremtiniai, o kitus galeŠ" 
atlikti tik mūsų tautiečiai ir bičiu
liai Amerikoje. Ir paskutiniuoju me
tu Amerikos lietuvių spaudoje pa
sirodęs daug gyvesnis tuo reikalu su
sirūpinimas yra visų mūsų nuošir
džiai sveikinamas. Ypatingai džiugi 
žinia, kad visiems tiems reikalams 
tvarkyti lapkričio mėn. pradžioje 
įvykusiame New Yorke pasitarime 
sudaryta ir specialus komitetas. 
„Sandara“ apie tai rašo: „Suvažiavę 
iš įvairių vietų mūsų organizacijų 
atstovai nutarė įsteigti centralinį ko
mitetą, kuris rūpinsis dabartiniais ir 
būsimais imigrantais. Komiteto už
davinys bus palengvinti lietuviams 
gauti vizas ir rūpintis jų kelionių 
finansavimu. Kadangi numatoma, 
jog Kongresas priims vienokį bilių 
įsileisti didesniam tremtinių skaičiui 
į JAV, tai sąryšyje su tuo kils visa 
eilė problemų, kurios reikalaus sku
baus dėmesio. Išrinkto komiteto pa
reiga bus parūpinti affidavitus, ieš
koti lėšų kelionei, apgyvendinimui ir 
pan. Lapkričio 6 d. susirinkę kelios 
dešimtys atstovų, dalyvaujant Lietu
vos ministeriui P. Žadeikių!, Gene
raliniam Konsului J. Budriui, Kon
sului P. Daudžvardui, išrinko imigra
cijai tvarkyti komitetą. Į jį įeina: 
kun. J. Balkūnas, Dr. P. Dagys, adv. 
K. Jurgėla, Dr. M. Vinikas, Juozas 
Boley, J. Buivydas, A. Trečiokas, V. 
Kvetkus, adv. F. Laukaitis, Pranė 
Lapienė.“

PRASIDĖJO SLA KANDIDATŲ 
STATYMAS

Susivienijimas Lietuvių Ameriko
je yra viena stambiausių organiza
cijų, teikianti paramą savo nariams 
visokiose nelaimėse. Kaip Amerikos 
lietuvių, laikraščiai informuoja, tos 
organizacijos kapitalai siekia apie 2,5 
milijono dolerių. Todėl suprantama, 
kad į tos organizacijos valdomųjų 
organų rinkimus žiūrima su labai 
dideliu dėmesiu. Nepaslaptis, kad ir 
Amerikos lietuviai komunistai visaip 

’ stengiasi, kad tik pasigrobtų tos or
ganizacijos kasą. Bet atrodo, kad ir 
nėra jokios vilties tai padaryti.

Dabar, kaip praneša „Tėvynė“, 
tos organizacijos organas, jau pra
sidėjo skyriuose kandidatų statymas 
(„naujus valdomuosius organus. Sky
riuose prasidėjo judresnis veikimas 
ir lenktyniavimas už palankesnių 
kandidatų parinkimą.

TARĖSI VISŲ ORGANIZACIJŲ 
VADAI

i* Šių metų lapkričio mėnuo Ame
rikos lietuvių organizacijų gyvenime 
bėvėik istorinis mėnuo. To mėnesio 
pradžioje tarėsi suvažiavę beveik vi
sų didžiųjų organizacijų vadai. Štai

laikraščiai praneša, kad lapkričio 4 
d. įvyko SLRKA vadų pasitarimai. 
Tai katališkos pakraipos organizacija 
tolygi kaip ir SLA. Lapkričio 5 d., 
prieš pat BALF seimo posėdžius, į 
pasitarimą buvo suvažiavę visų tau
tiškųjų organizacijų — LVS, ALTC 
ir ALM vadai. Tuoj po BALF seimo 
įvyko pirmas pasitarimas ir ALT — 
ALM, LVS, ALTC pasitarimas, kurio 
metu pasikeista mintimis dėl Ameri
kos lietuvių organizacijų vienybės. 
BALF seimo metu, kaip informuoja
ma, turėjo pasitarimus ir kitų orga
nizacijų vadai. Tai tikrai pasitari
mais gausus mėnuo. Linkėtume, kad 
jų nutarimai tikrai patarnautų ir 
ateities veiklai ir Lietuvos laisvini
mui.

IR KANADOJE LIETUVIAMS 
NEDUODA RAMYBES

Lapkrižio 21 d. „Dirva“ spausdina 
savo korespondento laišką, kuriame 
'paduodami faktai, kaip į Kanadą at
vykusius tremtinius greit suranda 
komunistiniai agentai. Jie apie atvy
kusius tuoj informuoja savo organi
zacijas ir nevengia net parašyti Mas
kvos pinigais leidžiamuose lietuvių

kalba laikraščiuose. Ten, kaip pa
prastai, visi tremtiniai kvalifikuoja
mi nusikaltėliais ir fašistais. Tos 
giesmelės visur vienodos ir visur at
siduoda tuo pačiu Maskvos kvapu. 
Tik Kanadon nuvykusieji stebisi, kad 
dar 
bės

atsiranda parsidavėlių ir ramy- 
drumstėjų.

ATVYKO 32 LIETUVIAI 
TREMTINIAI

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
praneša, kad lapkričio 10 d. į JAV 
atvyko 32 lietuviai tremtiniai: Jurgis 
Augustaitis, Jonas Bakšys, Pranas 
Birgilas, Paulina ir Stepas Karveliai; 
Pranas Masilionis, Dr. Antanas Mi- 
laknis su žmona ir dukterim, Vy
tautas ir Aldona Mošinskiai, Kazys 
ir Ona Pareigiai su dukterim, Joana 
Pauliukaitienė, Antanina Švarcienė, 
Antanina Švarcaitė ir Jonas Švar
cas, Stasys ir Julita Trojanai, Stepo
nas Samatauskas, Marė Šneideraitie- 
nė, Bronislava Jagelienė su sūnum 
Adolfu, Ona Jagelienė su sūnum, 
Kazys Keblis su sūnum, Vladas Kg- 
sinskas, Jonas Ralis, Benjaminas 
Germanas ir Marija Iljacevičiūtė.

P. Vargas

Kolonijų ministeris Creech Hohns 
pareiškė Žem. Rūmuose, kad iki savo 
galutino pasitraukimo britai yra at
sakingi už tvarką Palestinoje ir kad 
apie tai yra painformuoti arabų va
dai. —

— Islamo un-teto mokytojai pa
skelbė atsišaukimą, raginantį visut 
Islamo sūnus traukti i šventąjį karą 
dėl sūnų ir anūkų laisvės. Tą atsi
šaukimą atspausdino visi Egipto lai
kraščiai. -E-

BBC diplomatinis kprespondentaš, 
nagrinėdamas padėtį Palestinoje, nu
rodo, kad 7 arabų valstybėm pradėti 
bendrus karo žygius yra neįmanoma 
dėl jų valdovų tarpe viešpataujančių 
nesutikimų. Taip Transjordanijos 
valdovas Abdulą į savo teritoriją ne
norės įsileisti nei Irako kariuomenės 
(Irakas turi apie 2.000 gerai apgin
kluotų ir motorizuotų karių) nei savo 
mirtino priešo Saudi Arabijos kara
liaus Ibn Saude kariuomenės. Tarp 
did. Jeruzalės Mufti ir Abdulos irgi 
yra dideli nuomonių skirtumai. Da
bartinius neramumus koresp. laiko 
spontaniško pobūdžio. Padėtis pasi
darys tikrai rimta, kai iš Palestinos 
pasitrauks britai. (Tuo atveju Mufti 
greičiausiai suorganizuos iš visų ara
bų kraštų savanorių nereguliarią ka
riuomenę. Šiuo metu didžiausiam pa
vojuje yra 700.000 žydų, gyvenančių 
Art. Rytuose, tačiau prasidėjęs jų 
persekiojimas leis žydų sionistams 
patraukti Į savo pusę pasaulio viešą
ją opiniją. "

Žydų karinė organizacija Haga- 
nah apkaltino britų policiją, kad ji 
nesigriebia reikiamų priemonių prieš 
arabus. Ryšium su tuo „The Times“ 
koresp. konstatuoja, kad reikia sta
čiai stebėtis, su kokiu pasiaukojimu 
britų policija ir kariai gelbėjo nuo 
arabų užpuolimo žydus, kurių tau
tiečiai iš pasalų nužudė tiek

Arabų Lyga šaukia savanorius
Arabų lygos gener. sekh. Abdul 

Rahman Azzam Pasha kreipėsi | 
Egipto studentus^,Eikite į Palestiną 
ir kovokite“, nešginklų bus pakan
kamai laisvės kovai. . Rezistencinio 
judėjimo nariai šaukė: „Mes norima 
karo! Mes norime revoliucijos!“ 
„Mes siekiame laisvės visur“, pareiš
kė gen. sekretorius: „Mes pradėsimą 
kovą Palestinoje ir galutinė pergalė 
bus mūsų. Palestina liks arabų 
kraštu“.

Egipte studentai demonstruoja, 
darbininkai taip pat prisideda prie 
arabų paskelbto streiko. Arabų pa
saulis labai sujudo. Irako premjeras 
pasakė, kad „arabų jėgos žyguos ir 
įsteigs Palestinoje arabų valstybę. 
Nei Rusija nei Amerika negali su
laikyti žygio. Geriau kiekvienam 
arabui žūti, negu matyti įsteigtą Pa
lestinoje sionistų valstybę“.

Britų institutas Zagazige buvo vi
sai sunaikintas, apie 1000 demon
strantų sunaikino graikui priklau
santį kiną. J šias riaušes nesikišo nei 
policija nei ugniagesiai. (DM)

britų.

Kodėl sunku gauti „affidavitą
KĄ VEIKIA SKIPITIS IR BUDGINAS?

Jul. Šakelė — Amerikos lietuvių 
spauda pilna visokių visokiausių ži
nių apie lietuvius tremtinius Europoje 
ir kituose kraštuose. Tremtinių žur
nalistų čia talpinami straipsniai net 
priežodį sudarė: „ilgas kaip tremti
nio žurnalisto straipsnis“.

Tačiau pačių tremtinių spauda 
Europoje nėra pakankamai gausi ži
niomis apie Amerikos lietuvius, saky
čiau, kasdieną šiokiadienį gyvenamą. 
Žinau, kad tai yra daug sunkiai nu
galimų kliūčių. Bet vistiek tatai ne
gerai. Dėl tokios informacijos sto
kos kai kada atsiranda nereikalingi 
ir nepagrįsti „šešėliai“ tarp pavienių 
Eurūpos ir Amerikos lietuvių.

Ko tremtinys negali suprasti?
— Juk Amerikoje priskaitoma 

apie visą milijoną lietuvių. Daugu
ma, jei jau ne turtuoliai, tai bent pa
siturinčiai gyvena. O aš, štai, jau 
dveji metai dėl „affidavito“ gaunu 
atsakymą vis tą patį „ne“ ir „ne“. 
Juk tai tik popierius, tik parašėlis. 
Bet ne ir ne. Argi bus čia taip, kad 
„sotūs alkano nesupranta“ — tai 
daug kartų girdėti ir dar vis tebe- 
girdimi nusiskundimai iš Europos.

Kaip iš tikrųjų yra? Deja, -
„Affidavitas“ nėra vien tik 

„parašas“.
Tiesa, neviltyje skęstančiam trem

tiniui jis yra tikrai vien parašas, ku
ris jį gali nuo tikros mirties išgel
bėti. Bet Amerikos lietuviui jis ką 
kita reiškia. Tremtinys, žinoma, ir 
galvoti nepagalvoja savo geradarį — 
affidavito davėją kaip nors dar to
liau apsunkinti. Jis tik svajoja, kaip 
išlaidas grąžinti ir, apskritai, atsidė
koti už išgelbėjimą. Bet gi affida
vito davėjas gerai žino, kad už jo 
duotą parašą Amerikos valdžia jį fi
nansiškai daug įpareigoja ir įparei
goja ne be pagrindo. Pirmiau smul
kiai ir dokumentaliai ištiria, ar affi
davito davėjas galės tremtiniu pasi
rūpinti nedarbor jo ir jo šeimos ligų 
ar nelaimingų atsitikimų atveju ir 
pan. Tai dalykas rimtas. O juk Ame
rikos lietuviai dažniausia .turi vai
kus, kurių finansinę ateitį affidavi
tas taip pat apsunkina, bent forma-

liai. Ir jie kai kada čia pareiškia sa
vo nuomonę ir samprotavimus. li
ne visada palankius. Tąda tėvai at
siduria keblioje padėtyje ir jiems 
sunku apsispręsti.

— Nejau atitraukęs jį ant „stree- 
to“ padėsi? — daugumas taip pa
reiškia.

Užtat rašymas laiškuose, kad gir
di, aš juk tayęs nieko, ničnieko dau
giau neprašau, kaip tik „parašėlio“, 
dažnai n<t tik tikslo neatsiekia, bet 
duoda gan priešingus rezultatus.

— Ar jis durnius yra, ar mane 
per tokį laiko, kad taip rašo. — Re
zultatas: “vienas kitas piktesnis žodis 
ir jokio atsakymo. Nors tai smulk
mena, bet blogai veikia ir toks da
lykas, kad ' x

gavęs affidavitą nustoja rašyti 
laiškus.

Reikia atsiminti, kad ir čia žmo
nės ne vien su doleriais, bet su 
jausmais ir širdimi. Jeigu tremtiniai 
gali pakalbėti, pakomentuoti, tai ir 
čia tas pats padaroma. Va ir „šešė
lis“. Ne vien tam, kurs nerašo, bet 
ir tiems, kurie dar negavo. Gal pra
simanymas, gal taip negali būti? 
Deja, taip esti. Ar dažnai — neži
nau. Čionykščiai lietuviai ne smulk
meniški. Iš to „baisių“ išvadų ne
daro, nes gi žino, kad Vokietijoje ir 
plunksną ir popieriaus dažnai sunku 
gauti. O kai kelios šeimos viename 
kambaryje gyvena, tai ir laiško nėr 
nei kur nei kada parašyti. Bet vis 
dėlto affidavitų prašant ar juos jau 
gavus ar tai iš giminių, pažįstamų ar 
net nepažįstamų, reikėtų taip elgtis,

kad .būtų parodyta daugiau nuošir
dumo ir įvertinimo. Nesvarbu, kad 
affidavito davėjas gal yra turtingas 
ir biznerius. Siųsdamas affidavitą 
jis ne biznį daro. Tas, ką aš čia ra
šau, nėra „pamokslas“ tremtiniams, 
bet smulkios praktiškos pastabos, ku
rios kartais ir didesnius dalykus nu
lemia.
Skipitis ir Budginas pirmininkauja 

Chicagos lietuvių tremtinių draugijai. 
Jie abu tremtiniams gerai žinomi. 
Skipitis (buvęs Lietuvos ministeris), 
nors ir senesnis, bet visada jaunos 
energijos ir sumanumo. Budginas — 
ir amžiumi jaunas ir kupinas gražių 
sumanymų. Chicago yra pats di
džiausias Amerikos lietuvių centras. 
Čia, palyginti, nemaža apsistojo at
vykusių tremtinių.

Štai visa tos draugijos valdybos 
sudėtis ir adresai: Pirmininkas: Mr. 
R. Skipitis, 6916 S. Maplewood, Chi
cago, Ill., USA; Vice'-Pirmininkas: 
Mr. B. Budginas, 6919 S. Rockwell 
Street, Chicago, Ill., USA; Sekreto
rius: Mr. J. Savaitis, 2334 S. Oakley 
Ave., Chicago, Ill., USA; Iždininkas: 
Mr. M. Norkus, 2834 West 65th«6treet, 
Chicago, Ill., USA; Valdybos narys: 
Mr. P. Baltis, 5542 S. Spaulding Ave., 
Chicago, Ill., USA.

Minėta draugija sieks bendromis 
jėgomis pagerinti bendrą kovą dėl 
mūsų tėvynės ir tautos ateities ir 
savo pačių dvasinio ir materialinio 
gerbūvio. Draugija žada dirbti ranka 
rankon su lietuvių išeivija Ameri
koje.

Cicero, lapkričio mėn. 25 d.

dar 
sų-

ku-

laikas sukrusti
(Pradžia 1 pusi.) 

siras: išsileis patys vokiečiai ir 
už vertimo paruošimą honorarą 
mokės.

Greta su- mūsų žodinio meno
rinių įvesdinimu Vakarų Europon tu
rėtų sekti ir plastinio meno kūrinių 
pateikimas atitinkamų monografijų 
forma. Kaip nepaprastai maloni 
staigmena pažymėtina Al. ■ Rannito 
monografija apie V. K. Jonyną. 7’0 
jos prašyte prašosi paruošiama tokia 
pat apie K. M. Čiurlionį, kurio kūri
nius Vakarų Europa turėtu tikrai 
daugiau pažinti, negu ji dabar juos 
pažįsta. Paskum turėtų pasirodyti ir 
visa eilė kitų monografijų, įtikinan
čių, jog mūsų menininkų sluoksniu*, 
se esama ne vienos asmenybės, kuvi 
savo brandumu viršyja dažną vaka
rietį kūrėją. z

Toliau. Skaitome laikraščiuose ir 
šiaip kitais keliais sužinome, jog 
daugelis mūsų tautiečių yra paruošę 
ar baigia ruošti savo mokslinius dar
bus, dizertacijas, kuriuos labai gersi 
vertina čionykščiai universitetai. Vie
nas kitas toks mokslinis 7_rbas at
spausdintas ir paskleistas viešumoj*. 
Jais džiaugiamės ir pagrįstai didžiuo
jamės. O kiek jų tepasiliks tik uni
versitetų archyvuose ir autorių bi
bliotekose! Iš. kitos pusės skun
džiamės, kad maža kas rašo mumš 
rūpimais klausimais. Išleidus gi 
šiuos mokslinius darbus, būtų pada
rytas stambus įnašas į 
literatūrą svetimosiomis kalbcmži, 
nes dalies šių veikalų temos kaip tUr 
liečia lituanistinius dalykus.

Būtų galima leistinų veikalų ska
lę išplėsti, bet kaip ji plėstina — pa
rodytų pats darbas, kuriam pradėti 
ar paspartinti dabar būtų jau pasku
tinis metas. Laikas nestovi vietoje. 
Ko neatlikome vakar ar užvakar, ne 
visada suskubsime atlikti rytoj ar 
poryt. M. Zubrys

v'- " - ' - >

Spausdinami nauji pinigai Vakari) Vokietijai
JIE BUS PAEISTI APYVARTON. JEIGU NEPASISEKS LONDONO 

KONFERENCIJA
Washingtonas, gruodžio 8 d. (Dena/Rdliteris) Kaip atsakingi JAV 

vyriausybės pareigūnai pranešė, JAV finansų ministerija pavedė spaus-

The Times korespondentas iš 
Canberos pranešė, kad Imigracijos 
ministeris p. Calwell pareiškęs Rū
mų atstovams, jog Australija tikisi 
1948 m. atsigabenti mažiausia 50.000 
imigrantų, šiais metais greičiausia 
atvyksią, iki 30.000.

Australijos vyriausybė yra supla
navusį kasmet gauti 70.000 imigran
tų, bet dėl laivų stokos šio plano ne-, 
galėjusi įvykdyti.

P. Calwell pridūręs, kad D. Bri
tanijoje esą per 40.000 norinčių at
vykti į Australiją. Iš 30.000 atvy
kusių šiais metais daugumą sudaro 
britai. Australija pradėsianti pati 
specialių laivų statybą, kad jais ga
lėtų atvežti po 1000 keleivių. (The

dinti naujus banknotus savo okupacinėms zonoms Vokietijoje ir Korė
joje. Jie bus paleisti apyvarton, jeigu ir toliau nepasisektų prieiti susi
tarimo su Sovietų Sąjunga. Sąryšy su dabartine užsienių ministerių kon
ferencija Londone, šių pinigų spausdinimas ištisas savaites buvo laiko
mas paslaptyje. Svarbiausias šios priemonės tikslas kaip valdiškai pra
nešama, buvo sulaikyti infliacines tendencijas. Banknotų spausdinimą 
ministerija pavedė pasitarusi su D. Britanija, kadangi britų okupacinė 
Vokietijos zona yra ūkiškai sulieta sh amerikine zona, (s)

Times)

NAUJOS (StPERSONIC) BANGOS 
NESĄ MIRTĮ

JAV kariuomenės signalizacijos 
korpas praneša, kad jie daro bandy
mus su naujomis (supersonic) ban
gomis, kurių žmogaus ausis negirdi

Ausiralijos imigracijos politika
TRUKDYMAI DĖL LAIVŲ STOKOS 
ir kurios užmuša peles ir mažus 
vabzdžius.

Baltosios pelytės, patalpintos gar
so sferoje, po 6 sekundžių netenka 
gyvybės. Šios bangos yra greitesnės 
už garsą. Šie bandymai yra svar
būs mėginant skristi lėktuvu grei
čiau, negu sklinda garsas. (UP)
JAV RUOŠIA NAUJUS ATOMINES 

ENERGIJOS BANDYMUS
AP iš Washingtono praneša, kad 

JAV atominės energijos (komisija 
paskelbusi, jog prasidėję įrengimo 
darbai atominiams ginklams išban
dyti. Šie tyrimai būsią daromi Ra
miojo vandenyno Enitwetok salyne.

Komisijos prašymu, pasiruošimus 
vykdo kariuomenė. Kartu Valstybės

pagrindinius atomo branduolio reiš
kinius.

Kada šie įrengimai pradėti ir kaip 
toli su jais pažengta,’nebuvo nuro
dyta. Taip pat nenurodoma, kiek 
asmenų bandymuose dalyvaus. (DM)

BRITU JĖGOS PASITRAUKS ' 
IS BURMOS

AP iš Ranguno praneša, kad bri
tų kariuomenės daliniai iš Burmos 
numato pasitraukti sausio 2 d., t. y., 
dvi dienas prieš valdžios atidavimą 
burmiečiams.

Prie Burmos nori prisidėti ir Ka- 
reno kraštas. Paskutiniu metu Ki
nija pareiškusi pretenzijų į Kachin 
valstybę su 77.000 kv. mylių plotu.

ir Karo Departamentai bei minėtoji 
komisija yra paskelbę, jog jie pa
renka tinkamą vietą lauko bandy
mams, paremtiems laboratorijose 
pasiektais daviniais. JAV pranešian- 
člos apie bandymus Saugumo Tary
bai. Pareiškime sakoma, kad šiais 
bandymais norima patikrinti naujus

ADVENTO REKOLEKCIJOS 
DILLINGENE

Gruodžio 5—« d. d. Dillingene įvy
ko adventinės rekolekcijos, kuriai 
vedė tėvas Bružikas, S.J. Rekolekci
jų pamokslai buvo dillingiečių lietu* 
vių gausiai lankomi.
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