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Klaipidos krašto grįžimą 
minint

Sausio 15 d. lietuvių tauta mini 
Klaipėdos krašto susijungimą su sa
vo tėvyne Lietuva. 25-ri metai — 
ketvirtis šimtmečio — šiandien ski
ria mus nuo ano neužmirštino įvy
kio. Istorijos požiūriu tai labai trum
pas laikotarpis. Ne ką ilgesnis jis ir 
mums, gyviems anų dienų liudinin
kams. Bet ne laike esmė: pats grįži
mo faktas buvo ir yra didelis laimė
jimas, vertas kasmet prisiminti. Jo 
prisiminimas, teskatina ypač jauno
sios kartos budrumą, nes jai didžią
ja dalimi teks kada nors vykdyti pa
skutine ties Baltijos pajūriu kritusių 
brolių valią.

Sausio 15-Ją Lietuvai grįžęs tik 
mažas mūsų brolių gyvenamų žemių 
kraštelis sudarė mums džiaugsmą ir 
viltį, kad sykį pripažintos mažųjų 
tautų politinės ir kitos gyvybinės 
reikšmės turinčios teisės įas priklau
santį respektą ir didžiuosiuose mūsų 
to meto kaimynuose. Deja, iš tikrų
jų tai tebuvo tik skaudi iliuzija — 
pirma krito Klaipėdos kraštas, maž
daug po metų ir visa kita Lietuva.

Slinko metai, karo veiksmus sekė 
okupaciją, ją vėl karo veiksmai, vėl 
dar žiauresnė priespauda, kol paga
liau nusileido geležinė uždanga. Ma
ža žinių iš anapus šiandien beatneša 
aitrus, krauju atsiduodąs, ašarų pri
sigėręs ir aimanų prisisunkęs rytinis 
vėjas. Bet mes žinome ir tebejau
čiame, kaip mus į ten traukia žavioji 
Baltija, jos gražusis pąjūrys su šim
tais laivų • ir laivelių, su skraidan
čiomis ir niekad nepailstančiomis 
žuvėdromis, su neregėto grožio va
sarvietėmis, paplūdymiais, keliau
jančio smėlio kopomis. Mūsų vaiz
duotėje dar tebfcstovi gražūs Klaipė
dos krašto ūkiai, triukšmingasis uos
tas su dieną ir naktį braškančiais 
kranais, neperstojąs laivų švilpimas 
ir šimtai kitų savybių, kurios sukūrė 
tą jaukiąją tėvynės atmosferą.

Dabar ten nyku ir tuščia. Krašte 
tėra bepalikęs vos mažas ten gimusių 
skaičius, bet ir tas pats — tik deko
racijai prieš pasaulį: žiūrėkit, dar ten 
gyvena ir lietuvių! Bet koks jų bu
vimas, kada nežinai, kurią naktį su
stos prie namo slaptosios automobi
lis?. .. Nebeskamba gražioji lietuviš
ka daina, nes Klaipėda — nebe Lie
tuvos langas į platųjį pasaulį: ten at
vykti ir išvykti begali tik rinktiniai 
bolševikų šulai. Lietuvis baigia pil
kas savo gyvenimo dienas. Klaipė
dos kraštas, o kartu su juo ir visa 
Lietuva, velka tą patį vergijos jun
gą, be aiškesnės vilties, be žmoniš
kesnės išeities.

Nors nelengva ir musų būtis čia, 
tremtyje, tačiau mes jaučiame lais
vės pasaulio globą už savo pečių, kuo 
negali džiaugtis mūsų broliai tėvy
nėje. Būdami budrūs pamažu besi
keičiančiam pasaulio politikos vyk
smui, tuo tarpu mes ne ką jiems te
galime padėti, kas palengvintų jų 
vargo dienas, bet mes jaučiame gy
venimo pulsą, tikinantį mus ir visus 
pavergtuosius: Nenusiminkite! Kova 
dėl taikos, dėl pavergtųjų tautų lais
vės, dėl žmogaus teisių — nėra nei 
baigta nei pralaimėta. Visas pasaulis 
žino jūsų vargą ir jūsų bėdas. Tas 
vargas vistiek turi baigtis, kaip ligi 
šiolei baigėsi visų tironų galybė.

Sis mūsų įsitikinimas, karščiau
sias mūsų troškimas, tebūna kartu ir 
geriausias mūsų sveikinimas ir lin
kėjimas gimtajame pajūryje karčią 
nedalią kenčiantiems mūsų broliams, 
jų išsivadavimo dienas prisimenant.

J. Grlgolaitis

IS BRAZILUOS TREMIA LIETU-. 
VIUS KOMUNISTUS

„Vienybė“ praneša, kad gautomis 
žiniomis iš Brazilijos, ten prasidėjo 
karštos dienos ir lietuviams komu
nistams. Anot laikraščio, neseniai 

. buvo surinktas būrelis lietuvių ko- 

. munistų ir išvežta iš Brazilijos. Jie, 
esą dabar tikrai galėsią pasidžiaugti 
Stalino saule. Būtų įdomu patirti, 
ar toks pat likimas nelaukit) Ameri
kos lietuvių komunistų, kuriems 
Amerikoje jau nebegerai.

Sprendimai ne Atėnuos, bet kitur
Paskutinieji Graikijos įvykiai. Kaip juos vertina anglosaksų spauda

Graikijoj vykstančios kovos tarp 
vyriausybės dalinių ir komunistų 
bandų, kurios remiamos Sovietų sa
telitinių kraštų — Albanija,.Bulgari
jos ir Jugoslavijos — anglosaksų 
sluoksniuose iššaukė tam tikrą susi
jaudinimą, ypač po to, kai buvo su
daryta vadinama Markos „vyriausy
bė“. Anglai su amerikiečiais tuojau 
reagavo ir pasiųstose notose Balkanų 
vyriausybėms priminė, kad jei šios 
pripažinsiančios Markos „vyriausy
bę“, tai tas faktas reikš grėsmę tarp

AUKURAS RAMBYNO KALNE
„Šią naktį regėjau senovės Rambyną... O, kiek pamirštųjų vaizdų jis atgaivina!“

—X ■ , -...........    ■■

Tremi. įsileidimas stiprins mūsų tautą
PAREIŠKĖ JAV PREZIDENTAS TRUMANAS -

Prezidentas Trumanas, š. m. pra
džioje darydamas Valstybės Sąjun
gos pranešimą kongresui, pareiškė, 
kad „pagrindinis mūsų stiprybės šal
tinis yra dvasinis, nes mes esame ti
kintieji žmonės. Mes tikime žmo
gaus verte. Mes tikime, kad jis yra 
sutvertas mūsų visų Tėvo paveiks
lu... JAV visada giliai atsižvelgė į 
žmogaus teises. Religijos, laisvė, žo
džio ir minties laisvė mūsų krašte 
tikrai vertinamos. Bet koks žmogaus 
teisių paneigimas siejasi su paneigi
mu pagrindinio tikėjimo demokrati
ja ir kartu kiekvieno individo ver
te... Mūsų penktasis tikslas yra su
kurti pasaulio taiką, paremtą laisvės, 
teisingumo ir lygybės principais vi
soms tautoms.

Mes esame patyrę, kad bet kurio
je pasaulio dalyje laisvės praradimas 
reiškia ir mūsų pačių laisvės nete
kimą, o bet kurios tautos nepriklau
somybės netekimas prisideda tiesio
giai prie JAV ir visų laisvųjų tautų 
nesaugumo.

tautiniam saugumui. Iki šiol „oficia
lieji“ Balkanų sluoksniai laikosi 
„nuošaliai“, bet Bulgarijos „tėvynės 
frontas", o taip pat ir tųjų kraštų 
komunistinės partijos’reiškia simpa
tijos Markos „vyriausybei“ ir orga
nizuoja paramą jai.

Daily Mail diplomatinis korespon
dentas Graikijos įvykius lygina su 
neoficialiuoju karu, kuris vykstąs 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV. The 
New York Times metinėje apžvalgoje 
pastebi, kad „tikroji laika atrodo

Mes patyrėme, kad sveiko pasau
lio ūkis yra esminis pasaulio taikos 
faktorius, ūkio sutrikimas yra liga, 
kurios piktas poveikis paplinta toli 
už tos tautos sienų...“

„Daugeliui tūkstančių tremtinių, 
kurie vis dar tebegyvena užjūrio 
stovyklose, turi būti leista atvykti į 
J.A.Valstybes. Aš vėl raginu kon
gresą priimti tinkamą įstatymą tuo
jau, kad ši tauta galėtų prisidėti be
sirūpinant benamiais ir kenčiančiais 
pabėgėliais visų tikybų. Aš manau, 
kad šių asmenų įsileidimas prisidėtų 
prie mūsų tautos energijos sustipri
nimo“.

Be kita, p. Trumapas pabrėžė bū
tiną reikalą įvesti visuotinę karinę 
prievolę. Visuotinis apmokymas esąs 
svarbus saugumo srities faktorius. 
Todėl prez. Trumanas kvietė kon
gresą kaip galint greičiau priimti to
kį įstatymą.

Palietęs Europos programos vyk
dymą, jos atstatymą, prezidentas pa
prašė kongresą įgalioti, kad nuo 1948 

esanti žymiai toliau negu ji atrodė 
praėjusių melų pradžioje“ ir tai esąs 
siegiąs faktorius.

Paskutinėje laidoje NYT rašo, kad 
„už Markos yra komunistų bazės Al
banijoje, Jugoslavijoje ir Bulgarijoje. 
Už šiųjų yra pasaulinė komunizmo 
citadelė — Maskva. Už Markos Al
banija siekia Epiruso, Jugoslavija — 
Makedonijos, Bulgarija — Trakijos. 
Už šių visų yra Rusijos teritoriniai 
siekimai — pasidaryti kelią į Vidur- 
žemo jūrą ir kontroliuoti Egėjaus jū

m. balandžio 1 d. iki 1952 m. birželio 
30 d. programos pirmajai daliai — 15 
mėnesių — būtų paskirta 6,8 mili
jardo dolerių.

„Mes kovojame su skurdu, badu 
ir kentėjimais. Ir tai veda ne į karą, 
bet į taiką.

„Mes siekiame tokio pasaulio, ku
riame visos tautos — didelės ar ma
žos — vienodai galėtų gyventi laisvos 
nuo agresijos baimės. Ir tai veda ne 
į karą, bet į taiką.

„Be kita ko, mes siekiame pasau
lio tautų darnumo, pagrįsto individų 
pagarba ir žmogaus broliškumu. Tr 
tai veda ne į karą, bet į taiką.

Ilgą ir vertingą pranešimą prezi
dentas Trumanas baigė šiomis min
timis: „Šiandien visas pasaulis žiūri 
į mūsų vadovavimą. Tad stėjo va
landa iš naujo mums pasišvęsti tikė
jimui žmonija, kuri daro mus ga
lingais. Tai yra laikas mums pasiš
vęsti tikėjimu Dievu, kuris teikia 
mums pasitikėjimą naujuosius metus 
pasitinkant!“ (NYHT/am)

rą bei dominuoti Bosfore ir Darda
neluose“.

Tad matome, kad Graikijos įvykiai 
nesiriboja balkanizacijos veiksmais, 
bet jie įsiveržia į tarptautinės politi
kos areną, sprendimai vyksta ne 
Atėnuose, bet Washingtone, Londone 
ir Maskvoje. Kibirkštis mažytė, bet 
gaisrą ji gali sukelti didelį, jei nebus 
radikaliai likviduotas pavojingas ži
dinys.

Lippmann NYKT laikraštyje rašo: 
„... kad Graikijoje vyksta ne pilie
tinis karas, bet tarptautinis ...“ Jis 
toliau taip pastebi:

„Kokios bebūtų pasirinktos prie
monės, jos nesiribotų Graikijos krašto 
žeme. Jei Belgradas imtųsi fatališko z 
žygio prieš p. Lovett įspėjimą, prak
tiškai tada veiktų ne gen. Markos, 
bet maršalas Tito taptų svarbiausia 
figūra Balkanų konflikte. Tada kon
flikto sprendimas vyktų ne Graikijos 
kalnuose, bet pačiame Belgrade“.

„J.A.Valstybėms ir kitoms tau
toms, kurios yra įsipareigojusios ap
saugoti nuo agresijos, operacijų tea
tras būtų praplėstas į visą Balkanų 
pusiasalį. Marš. Tito, žinoma, su
pras, kad lengviausias ir trumpiau
sias kelias į Belgradą yra ne per , 
Šiaurinės Graikijos kalnų tarpe- ’ 
klius.“

Atrodo, gana aiškiai pasakyta. 
Balkanų ir Maskvos viešpačiams tėkš 
pasirinkti švelnų būdą kovoje su 
Europos atstatymo planu.

Paskutiniu metu Maskvos spauda 
ir radijo pradėjo tokią nešvankią 
kampaniją prieš anglosaksus, jog 
prieš melo propagandą turėjo vieša* 
pasisakyti net Britų oficialus asmuo 
p. Morisonas. Jis kvietė Maskvą su
silaikyti nuo melo ir pradėti kūrybos 
darbą pasaulinei taikai kurti, ūkiui 
atstatyti. Tai būdingas viešas Britų 
pareiškimas.

JAV šefas gen. maj. W. G. Live- 
say, kuris vadovauja Graikijai tei
kiamai paramai, neseniai lankėsi 
Washingtone ir pareiškė, kad „Grai
kijai parama turės būti teikiama ir 
kad mes iš tenai neturime pasitrauk
ti“. Jis prašė Kongresą imtis akcijos. 
Po to JAV laivyno vienetai vyko į 
Graikijos vandenis. Tenai nu^žiavo 
ir jūrų pėstininkų su visa kovos ap
ranga.

JT Balkanų komisija, stebėjusi 
kovas Konitza srityse, konstatavo, 
kad komunistiniai partizanai yra re
miami Graikijos kaimyninių kraštų 
ir jų globojami. Susidariusi padėtis 
esanti grėsminga tarptautinei taikai 
ir saugumui. Esą naudinga būtų pa
siųsti ten tarptautinę kariuomenę, 
kuri saugotų Graikijos-Bulgarijos 
pasienį ir atskirtų Graikiją nuo par
tizanų plūdimo, o pačioje Graikijoje 
— užbaigtų vidaus kovas su komu
nistais. Ši komisija reiškia nuomonę, 
kad naudinga būtų sušaukti specialią 
JT sesija Balkanų — Graikijos klau
simui aptarti.

NYHT rašo: „Pačiam Stalinui tu
rėtų būti rūpestingai paaiškinta, kad 
jeigu jis leis ar skatins Tito pradėti 
avantiūrą, jis (Stalinas, red.) nu
trauks pagrindinį susipratimą, kuris 
vis dar laikosi. Jei jis panaudotų 
karines jėgas užpulti kraštui, kurį 
Jis pats pripažino esant už Rusijos 
(takos sferos, tai iš tikrųjų būtų rim
ta .. “

Po tokios anglosaksų akcijos ir 
viešo pasisakymo nereikėtų laukti 
įvykių išsirutuliojimo į pasaulinį ka
rą. NYT rašo, kad „pasaulinio karo 
nebus ir Graikija nebus sukomu- 
nistinta... Maskva ne tiktai nenori 
karo, — nieks jo nenori, — bet ji ne
nori ir rizikuoti“. Ir todėl, NYT nuo
mone, Graikija netapsianti antrąja 
Ispanija.

Anglosaksų įsitikinimu, Graikijos 
(vykiai nepersimestą į tarptautinį ka
rą ir todėl dar nėra reikalo Ir vb> 
sioms kitiems pernelyg jaudintis.

Jut •
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Ren.. Maziliauskas Europa - Australija
,,’Australiečio“ užrašai (2)

MUSŲ LAIVAS
„General Stuart Heintzelman“ — 

tai dar visai naujas, tik 1945 metais 
pirmąją kelionę daręs kariuomenės 
transporto laivas. Nuo 1947 m. bir
želio mėnesio jis yra naudojamas DP 
transporto operacijoms ir dabar veža 
jau penktą transportą. Pirmuosius 
tris nuvežęs Brazilijon, ketvirtąjį 
Kanadon, jis dabar mus gabena duo- 

S nos ir laisvės ieškoti į Australiją.
Laivas įrengtas moderniškai, ap- 

’ rūpintas naujausiais technikos lai
mėjimais, kaip radaras, vandens de- 
stiliavimo aparatūra ir kt. Jo ilgis 
523 pėdos, plotis 72 pėdos, gremzlė' 
23 pėdos. Tonažas 12.349 tonos. Va
romas 9.000 PS faro turbina ir pa
siekia 15—18,5 mazgų greitį.

Generolas Stuartas Heintzelma- 
.. nas, kur'-' rdu mūsų laivas pava

dintas. : nėjo I-jo pasaulinio 
karo rr.' ancūzijoje ir vėliau sėk
mingai dėstė (vairiose karo akade
mijose iki 1935 metų, kada mirė su
laukęs 59 metų amžiaus.

Mes, emigrantai, laive vis dar 
esame IRO administracijoje. Trans
portą lydi IRO escort staff, vado
vaujamas escort officer, kuris mus 
tik-' Australijoje perduos kompetetin- 
goms įstaigoms. Buvome maloniai 
nustebinti sužinoję, kad escort offi
cer P. kap. Vladas Žibąs yra lietuvis, 
kuris tikrai nuoširdžiai mumis rūpi
nosi, visur išlaikydamas reikalingą 
objektyvumą ir taktą.

MIEGAME 24—150 ŽMONIŲ 
KAJUTĖJE

Prabangos ir per didelių patogu
mų laive nėra, bet viskas čia įrengta 
higieniškai ir praktiškai.

Kajutės įvairaus dydžio. Moterys 
įsikūrė jaukiose kajutėse po keturias 
kiekvienoj. Jos čia pat turi po spin
telę, prausyklą, didžiulį veidrodį. 

. Vyrų kajutės jau daug paprastesnės. 
Mums tenka miegoti nuo 24 iki 150 
žmonių vienoje patalpoje. Lovos ke
turių aukštų, bet apatinėje ir vir
šutinėje lovoje nemiegama. Ant jų 
mes laikome savo turtą. Lovos su 
matracais, pagalvėmis, baltais už
valkalais. Be lovų, kajutėse daugiau 
nieko nėra: nei spintų, nej stalų, nei

Per trečdalį mėnesio 
emigruos 2.000 DP

Kaip IRO apskaičiuoja, per pir
mąsias dešimt sausio mėn. dienų iš 
amerikiečių zonos emigruos maždaug 
2.000 DP įsikurti įv. Vakarų kraš
tuose.

Taip sausio 2 d. iš Stuttgarto, 
Mūncheno ir Butzbacho išvyko į Ka
nadą per 500 emigrantų — siuvėjai, 
gelžkcliečiai, artimi kanadiečių gimi
nės jr našlaičiai žydų vaikai. Toliau 
buvo numatyta, kad sausio 5 d. iš
vyks 250 darbininkų į Olandiją, sau
sio 8—9 d. —‘ 900 bešeimių asm. į 
D. Britaniją ir 100 darbininkų su šei
momis į Braziliją.

Sausio 6 d. turėjo išplaukti Au
stralijon garlaivis „General Stuart“, 
veždamas apie 850 DP. Tai pirmasis 
šiais metais transportas. Maždaug tuo 
pačiu metu ir tiek pat tremtinių tu
rėjo sėsti į laivą „General Heintzel- 
mann“ plaukti Kanadon. (z)

Vytauto Kasiulio darbų paroda Freiburge
Freiburgas. — Prieš Kalėdų šven

tes Freiburge atidaryta dail. V. Ka
siulio darbų paroda, prof, generolui 
Raymond Schmittlein globojant. 
Friedrichbau salė~pilna aliejinių pa
veikslų ir piešinių, kurie daro įspūdį, 

. lyg būtum patekęs į įvairiaspalvį gė
lyną. Nors V. Kasiulis yra lektorius 
V. K. Jonyno Dailės Institute, bet 
randa laiko ir kitiem darbams. Tai 
tikina ir ši paroda, kurioje išstatyta 
keliasdešimts paveikslų ir piešinių 
(daug jo vertingų darbų žuvo karo 
metu), pagamintų 1946/47 metais. V. 
Kasiulis yra ne tik gabus tapytojas, 
bet ir piešėjas bei taktingas karika
tūristas. Parodos katalogas skonin- 

' gas, jam įžangą parašė Aleksis Ran- 
nitas.

Paroda uždaroma vasario 1 dieną.
— Pr. m. gruodžio 18—20 d. Frei

burge Rebhause buvo surengta V. K. 
Jonyno Dailės Instituto studentų dar- 

" bų paroda, kurią globojo vietos pran- 
-cūzų karinė valdžia su gubemato- 
■rium p. Pėne-ir prof, gener. Ray- 
mond’o Schmittleinu ir kit. Paroda 
buvo iškilmingai atidaryta, dalyvau-

kėdžių. Langų taip pat nėra, nes vy
rų kajutės yra žemutinėje laivo da
lyje. Tad ištisą parą čia dega elek
tros šviesa. Net ir naktį visos šviesos 
neužgesinamos, taip kad tenka mie
goti apšviestoje patalpoje, nors skai
tyti čia ir per tamsu.

Prausyklos ir tualeto kambariai 
labai moderniai ir higieniškai įrengti. 
Yra dušai, visą laiką šiltas ir šaltas 
vanduo.

PUPELIŲ KAVA — Į JŪRĄ
Valgome valgykloje tris kartus 

dienoje: pusę aštuonių, pusę dvylik
tos ir pusę penčių. Maistas daugiau
sia konservuotas, bet paruoštas sko

LIETUVOS NEPAPRASTIEMS PASIUNTINIAMS IR ĮGALIOTIEMS 
MINISTERIAMS

Pirmasis D.B. Lietuvių Sąjungos skyrių atstovų suvažiavimas, įvykęs 
1947 m. lapkričio 22—23 d.d. Londone, sveikina Lietuvos Nepaprastus Pa
siuntinius ir Įgaliotus Ministerius užsieniuose, kaip suvereninės Lietuvos 
Respublikos reprezentantus, ir pažada visomis jėgomis remti Jūsų darbus 
ir pastangas Lietuvos Laisvei ir Nepriklausomybei atstatyti.

Fr. Matulionis, V. Izjiickas
Prezidiumo Pirmininkas Sekretorius

nėra.

ningai, riebiai ir kaloringumo tikrai 
neturėtų trukti* Tik mes įpratę Vo
kietijoje skilvį pripildyti kvantitetu, 
ne kvalitetu — bent pradžioje — jau
čiamės nesotūs. Kasdien gauname 
vaisių: apelsinų, obuolių, aprikosų ir 
po pietų visados kompotas arba le
dai. Ąsočiai pupelių kavos stovi ant 
stalų ir kiekvienas pilasi, klek tiktai 
nori. Kofeino mėgėjams čia tikras 
rojus, gi Vokietijoje jų kolegoms ti
krai suskaustų širdys matant, kaip 
kasdien į jūrą išpilami pilni ąsočiai 
neišgertos kavos.

Pati valgykla įrengta savotiškai, 
bet moderniškai. Kėdžių joje nėra. 
Visi valgo stovėdami. Stalai aukšti 
ir patogūs. Jeigu valgyklos patalpa 
yra reikalinga šokiams ar šiaįp pa
rengimams, stalai iškeliami į viršų ir 
pritvirtinami prie lubų.

Patarnavimo valgykloje
Kiekvienas praeina pro ilgą bufetą, 
pasiima indus ir einant maistas įde
damas į lėkštę. Išeinant iš valgyklos 
indai atiduodami plovykloje, kur jie 
automatiškai išplaunami

Išsinešti iš valgyklos ir laikyti ka
jutėse maistą draudžiama. Išimtį su
daro vaisiai, saldumynai, ledai.

SKENDIMO ALIARMAS
Pirmasis mūsų kelionės etapas 

yra Bremerhaven — Port Said. Tai 
3.500 jūrmylių (ca. 6.500 km) kelias, 
kurį plauksime be sustojimo ir nor
maliai turėtume užtrukti apie 10 
dienų.

Spalių 31 dieną, prieš pietus mes 
įplaukiame į kanalą. Jūra visai rami 
ir 2 balų stiprumo vėjas laivo visiš
kai nesupa. Tad ir jūros liga „austra
liečių^ dar neaplanko. 15 valandą 
plaukiame pro Doverį. Esame visai 
netoli nuo kranto ir aiškiai matome 
Anglijos pakraštį. Prie mūsų laivo 
priplaukia kuteris, pasiima paštą ir 
du anglug, kurie vyksta į savo tė
vynę. Jų kelionės tikslas jau beveik 
pasiektas, o mūsų...?

16 vai. paskelbiamas skendimo 
aliarmas. Mūsų laimei — tik bando
masis. Sirenos pagalba mums duo- 
____ / 

j ant aukštiesiems svečiams. Joje iš
statyta daug eksponatų iš įvairių 
meno sričių: tapybos, graikes, skulp
tūros ir kt.

Ypač pažymėtini audimo, mezgi
mo ir nėrimo studijų darbai, kurių 
margumas vėrė akis, nes juos gami
no ne tik lietuviai, bet ir mūsų kai
mynai latviai ir estai. Tas skyrius, 
bent šiais laikais, atrodo praktiškiau
sias, nes teikia tremty naudingą, 
profesijos užtikrintą duonos kąsnį. 
Nemaža eksponatų parduota lankyto
jams, o dalis liko Instituto reprezen
tacijai. Nors trūksta įvairių medžia
gų: dažų, siūlų ir p., sunkios gyve
nimo sąlygos ir neaiškus rytojus sle
gia, bet studentai bei lektoriai inten
syviai dirba. Jei neįvyks ypatingų 
kliūčių,, numatoma vasarą surengti 
viešą paroda, miesto gyventojams.

— Gruodžio 28 d. YMCA-os sa
lėje įvyko LRK liet, vaikams eglutė 
Vaikai, tėvams dalyvaujant, padekla
mavo, pagrojo ir pašoko. Kalėdų se
nelis juos apdovanojo įvairiomis ge
rybėmis: saldumynais, rūbais ir ba
teliais. Būvąs

damos komandos. Jų klausydami 
bėgame į kajutes, užsidedame gelbė
jimosi juostas, o vėliau skubame prie 
savo gelbėjimosi laivelių. Kiekvie
nas privalo žinoti savo laivelio nu
merį. Deny apie 10 minučių pasto
vime ir jau išgirstame atšaukimo si
reną. Šypsodamiesi nešame į kaju
tes gelbėjimosi juostas ir skubame į 
valgyklą,' nej vakarienės ląikas jau 
čia pat.

NUGALIME BI8KAJĄ
Šiaurės jūroje ir kanale vanduo 

buvo žalias, gi dabar, įplaukus į Bis
kajos įlanką, juodas. Visi su dides
niu ar' mažesniu nerimu laukėme

Biskajos, nes ši (lanka žinoma savo 
neramumu. Ypač gi šiuo audringu 
metų laiku, mes tikėjomės susilaukti 
visai nemažo supimo. Bet 3—4 balų 
stiprumo vėjas mūsų lūkesčio nepa-» 
teisino, nors mums, naujokams jū
roje, tai atrodo tiesiog audra. „Au
dros“ pasėkas tuojau pastebėjo vir
tuvės personalas — 115 žmonių ne
bevalgė pietų.

Ketvirtąją kelionės dieną, iš ryto 
supimas dar padidėja ir 75 ’/o „au
straliečių“ jau jaučia nemalonius jū
ros lįgos simptomus.

Apskritai, nereikia manyti, kad 
jūros liga yra mandagesnis išsireiš
kimas „važiavimui į Rygą“. „Važia
vimas“ jau yra kraštutinė tos ligos 
forma. Kiti visai neserga arba serga 
bent labai lengvai: jaučia galvos 
skausmus, spaudimą smilkiniuose, 
savotišką migreną. Kiti pajunta ne
malonų jausmą skilvyje, o po to daž
nai seka ir „važiavimas“.

Apie pietus mes jau Atlante, va
kariniuose Portugalijos vandenyse. 
Supimas visai sumažėja ir „Gen. S. 
Helntzelmanas“ šauniai skrodžia juo
dą, bet ramų okeano vandenį.

Vakare, atrodo, jau visi keleiviai' 
pasirodo valgykloje. Tuo būdu pir
moji jūrų ligos krizė mūsų jau per
gyventa. Bet jūrininkai šypsosi ir 
pasakoja, kad tas supimas, kurį mes 
turėjome, tai dar tik vieni juokai. 
Apskritai, mums sekasi, nes dažnai 
Jau šiaurės jūroje daugumas kelei-

123 lietuviai pasiekė Venezuelq
Atogrąžų srityje esanti Venezuela 

būvi vienas pirmųjų kraštų, pravė
rusių savo duris Europos tremti
niams. Nors verbuodama emigran
tus ji nesivaržė ir dėl kandidatų 
amžiaus, tačiau žinomos ar jaučiamos 
jos tropikinio klimato sąlygos daugu
mą tremtinių sulaikė nuo registraci
jos ar emigracijos. ■ Bet nežiūrint to, 
praeitųjų metų pabaigoje susidarė 
pakankamas savanorių skaičius ir su
sidaręs transportas galėjo lapkričio 
29 d. išplaukti iš Europos. Išplau
kiančiųjų tarpe buvo 123 lietuviai, 
keletą savaičių išvargę pereinamo
siose Ambergo ir Diepholzo stovy
klose.

Transportą vežė laivas „General 
M. B. Steward“. Pati kelionė, kaip 
mus informuoja pirmasis dillingiškio 
p. Juozo Menkeliūno laiškas, maža 
kuo tesiskyrė nuo visų kitų kelionių, 
apie kuriąs ne kartą buvo tremtinių 
spaudoje rašyta. Pažymėtina tiek, 
kad laivas turėjęs Atlante gerokai 
grumtis su užklupusia audra. Jai 
prasiautus, keleiviai atsigavę iš po 
jūros ligos. Pasidėjęs apetitas, bet 
maisto davinys pasilikęs tas pats. 
Sunkiausias tarpas būdavęs tarp va
karienės (4 vai, p. p.) ir pusryčių (7 
vai. ryto). Visi, kurie neturėję savo 
maisto, pradėję svajoti apie juodą 
duoną ir kitus gaivinančius dalykus. 
Kajutėse, susispietus daugeliui žmo
nių ir esant silpnai ventiliacijai, ne
būdavę galima nė išsimiegoti.

Prieš pasiekdami krantą keleiviai 
lietuviai surinkę savo tarpe užsili
kusius pinigus ir dėvėti tinkamus šil
tus drabužius ir juos per dvi trans
portą lydėjusias lietuvaites, IRO gaH. 

vlų suserga.-Gi Biskaja šį kartą bu
vo net nuostabiai rami.

Tikrai, kada žmogus dar nebuvo 
garo įkinkęs laivams varyti ir jūras 
•krosdavo tik nedideli būriniai lai
veliai ar vergų galeros, Biskaja jū
rininkams suteikdavo nemažą rūpes
čių. Tai buvo bene pavojingiausia 
jūra Europos vandenyse. Gi geleži
nės konstrukcijos, galingų variklių 
varomiems šių laikų laivams Biska
jos įlanka nebebaisi. Rūpesčių suke
lia ji tik jūros naujokam^ tokiems 
kaip mes^

VĖLINES LAIVE
Pirmasis sekmadienis laive. De

šimtą valandą pamaldos visų konfe
sijų keleiviams. Jas—atlaiko laivo 
„chaplain“ (kapelionas), amerikietis. 
Nors tai ir ne mišios, bet lietuviai 
susikaupę sugieda tradicinę „Pulkim 
ant kelių“ ir „Marija, Marijh“.

Laive s sekmadienis nejaučiamas, 
tik supimas baigia visiškai nurimti. 
Vidurdienį ryfiiose pamatome žemę. 
Tai Kantabrijos kalnų viršūnės šiau
rės vakarų Ispanijoje. Bet jos ir vėl 
greit išnyksta.

Vakare ant atviro dėsnio šven
čiame Vėlines. Kukliai, bet nuošir
džiai praleidžiame valandėlę susikau
pę, mintis perkėlę pas mirusius savo 
artimuosius ir žuvusius kovotojus už 
tėviškės laisvę: širdimi gedime kar
tu su kenčiančia tėvyne.

Juodose vadenyno bangose galin
gai nuaidi „Marija, Marija“ ir Tau
tos Himnas.

GIBRALTARAS'
Lapkričio 3 dieną, pirmadienis. 

Penktoji diena jūroje. Mes esame 
Cadizo įlankoje, jvažavime į Gibral
tarą. Rytą laivo smaigalis rodė į ky
lančią saulę, — mes plaukiame į 
rytus.

Vidurdieni pradedame atskirti 
kalnuotų pietų Portugalijos pakran
čių siluetus. Krantas vis artėja ir po 
kurio laiko mes jau aiškiai matome 
rusvą uolėtą žemę. Termbmetras ro
do 69° F., paltai nebereikalingi. Bū
riai žuvėdrų seka laivą, o jūra visai 
rami, kaip ežeras. Vis dažniau su+ 
tinkame laivų. Tai nedideli, 1 — 4.000 
to prekių išvežiotojai, vienas kitas 
žvejų kuteris.

Apie 17 vai. pietuose, ties hori
zontu pamatome tamsią juostą. Tai 
Afrika! Žemė iš šiaurės ir iš pietų 

.— mes pradedame įplaukti į Gibral
tarą. Afrikos pakrantė po truputį 
artėja. Temsta. Įsižiebia švyturiai. 
Žemė šiaurėje ir pietuose vienodai 
nutolusi. Jau visai sutemo, krantą 
atskiriame tik iš žiburių. Tolumoje 
į dangų tamsūs kalnų šešėliai. Są
siauryje daugybė laivų. Žalios, rau
donos, mėlynos šviesos spindi jūroje. 
Plaukiame pro pat Afrikos pakrantę. 
Esame mažiau kaip 0,5 km nutolę 
nuo žemės. Net ir naktį atskiriame 
kranto detales.

Apie 22 vai. plaukiame pro Gi
braltaro tvirtovę. Čia Britų liūtas 

seseris, pasiuntę Liet. Baud. Kryžiui, 
Wurzburge, išdalyti Europoje liku
siems tautiečiams.

12-sios dienos vakare laivas at
plaukęs į Venezuelos uostą Porto Ca
bello. „Visi pasijutome kažkaip ne
jaukiai, nes vaizdai buvo akiai tikrai 
neįprasti“, rašo p. Menkeliūnas: „Lai
ve jautėsi neramumas, nes kiekvie
nas iš krantinėje vykstančio gyveni
mo stengėsi susidaryti nors kokį, kad 
ir ne visai tikrą, savo busimojo gy
venimo vaizdą.“

Rytojaus rytą po pusryčių, kelei
viai turėję iš laivo išsikraustyti.

Sis tas apie Kanada
Šiandien daugelio tremtinių akys 

nukreiptos į Kanadą. Visai teisingai, 
nes tai vienas ekono'miškai pajėgiau
sių kraštų pasaulyje. Su 12,5 mil. 
gyventojų Kanada yra pasiekusi ga
lingą ūkinę gerovę, esančią pavyz
džiu daugeliui kitų valstybių. Vienas 
ekonomistas mums rašo:

„41 % visos Kanados teritorijos — 
dar visai nenaudojamos ir net neiš
tirtos žemės. Tik Quebec ir Ontario 
provincijoje išplėstas žemės ūkis, ku
ris sudaro net 27 % dabar visos Ka
nados dirbamos žemės. Per paskuti^ 
nius 8 metus valstybės pajamos pa
kilo iš 4 milijardų iki 9,6 milijardų 
dolerių. Kanadoje mokesčiai yra vie
ni mažiausių pasaulyje. Ji procen
tiškai ir kitoms valstybėms yra dau
giau paskolinusi pinigų, begu USA!

Žemės ūkyje vyrauja javai ir gy
vulininkystė. Paskutiniais metais

PC IRO Direktorius 
sveikina tremtinius

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų 
proga, pr. metų gruodžio 23 d. PC 
IRO amerikiečių Zonos Direktorius 
kreipėsi į tremtinius, gyvenančius jo 
žinioje esančiose stovyklose, su šio, 
turinio šventiniu sveikinimu:

„PC IRO Organizacijos ir savo as
meniniu vardu norėčiau Jums vi
siems palinkėti linksmų Kalėdų 
Švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

Aš žinau, daugeliui Jūsų yrį tai 
ne tik trečiosios Kalėdos Vokietijoje 
po išvadavimo, bet ir trėčiosio? Ka
lėdų Šventės DP stovykloje.

Aš taip pat žinau, kad Jūs visi 
esate stiprios dvasios ir kad Jūs tai 
Šventes praleisite su linksma nuo
taika ir gera viltimi: nors kelias la
bai ilgas ir dar vis nesibaigia, bet 
vilčiai yra geras pagrindas.

Tepraeina Jums šios Šventės 
linksmoje nuotaikoje, tebūnie Nau
jieji 1948-ji Metai Jums iš tikrųjų 
laimingi, telšsipildo Jūsų visų norai 
įsikurti už Vokietijos sienų".

Šis sveikinimas tremtinius pa
siekia gerokai pavėlavęs: Augsbur- ■ 
gan, iš kur ir mes jį gavome, jis 
atėjo tik š. m. sausio 6 d. ' 

vis dar galingai mauroja ir saugoja 
vartus į savo imperiją. Iš tvirtovės 
pusės matome signalines šviesas. 
Raudonas prožektorius nevienodais 
tarpais užsidega ir užgęsta. Tai skir
ta mūsų laivui. Mes atsakome. Pa
sikalbėjimas tęsiasi keletą minučių. 
Atrodo, tai būta britų kontrolės.

Šiaurėje šviesos tolsta. Mes žiū
rime — gal būt, paskutinį kartą ma
tome Europos krantą...

(Bus daugiau)

Tauriam, jautrios širdies 
LRK Vyriausios Valdybos na
riui

Juozui PAKNIUI 
mirus,

jo žmonai, sūnums Stepui, Jur
giui, Juozui, Jonui ir jų šei
moms gilią užuojautą reiškia

LRK Vyriausias Moterų - 
Komitetas

Š. m. sausio 3 dieną, po il
gos ligos mirė

A. a. Juozapas PAKNYS, 
LRK Vyr. Valdybos narys, b.* 
Lietuvos Banko Valdytojas.

LKR Vyr. Valdyba tą liūd
ną žinią praneša lietuvių vi
suomenei ir reiškia gilią užuo
jautą Velionies žmonai ir šei
mai.

LRK Vyr. Valdyba

Nors buvę pažadėta, kad kiekvienas 
išlipdamas gausiąs sauso maisto vie
nai dienai, tačiau išlipant šio maisto 
kažkodėl nebeišdaliję. Naujieji imi
grantai, atidavę paskutinius lagami
nus bagažan ir pasilikę tik portfe
lius rankose, atsidūrę krantinėje. 
Krante jų jau laukusios geros kelei
vinės mašinos.

Apei tai, ką toliau patyrę ir kaip 
sekęsi įsikurti naujame krašte, turė
tų papasakoti antrasis laiškas, kuris 
turėtų taip pat netrukus, ateiti. Jį 
gavę, įspūdžiais pasidalysime su 
skaitytojais. ‘ (z) 

prikulta 340 milijonai bušelių javų. 
Kanada turi apsčiai aukso, sidabro, 
anglies, aliuminijaus ir it. Ypatin
gai išplėsta popieriaus, žuvininkystės 
ir kailių pramonė ir prekyba. Mažai 
teištirta Kanados šiaurė vis daugiau 
ir daugiau atidengia milžiniškus že
mės turtus...

Išlipęs iš laivo ir atlikęs sutartis, 
lieki laisvas su savo visomis pefspek- 
tyvomis ir planais. Kiekvienas čia 
gali rasti didžiausias galimybes savo 
planąms. Pagaliau, ir kilmės bei kai- \ 
bos klausimas čia dar demakratiš- 
kesnis negu Amerikoje“...

Skaitėme laikraščiuose, kad Ka
nada ruošiasi įsileisti 20.000 tremti
nių. Ką daro mūsų vadovaujantys 
veiksniai pėr mūsų organizacijai 
Amerilftje, kad kuo didesnis trem
tinių skaičius galėtų patekti Kana* 
don? (SU) '
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Arabų pasaulis ir jo svoris
Rašo Ged. Galvanauskas «

KAS JIS PER VIENAS?
Arabų pasaulis vis garsiau taria 

savo žodį. Jų svoris kaskart didėja. 
Galybės, žaisdamos imperializmu, 
kuriuo viena kitą pakaltina, dažnai 
užkliūva arabų tautose. Imperializ
mas sukuria naujus neramumų židi
nius, kurie dega vis skaidresne ug
nimi. Tie židiniai ryt gali tapti dide
liu gaisru. Ir kaip tik tuo metu ara
bai gali suvaidinti nepaprastą, spren
džiamą vaidmenį

Arabų pasaulis dažnai vadinamas 
Viduriniais Rytais. Tame pasaulyje 
vyrauja muzulmonai, bet randamos 
mažos atskalos krikščionių ir žydų. 
Bet tai nereiškia, kad Viduriniams 
Rytams priskirtina Turkija ar Ira
kas, kurio-gyventojai,yra arijai. Vi
duriniai Rytai apima milžinišką sri
tį nuo Irano ir Turkijos ligi Lybijos 
dykumų ir milžiniškos Abisinijos. 
Tame poste rasime šias valstybes: 
Egiptą, Saudi Arabiją, Jemeną, Ira
ką, Palestiną, Transjordaniją, Siriją 
ir Libaną.

MISTIŠKASIS EGIPTAS
Jis savo svoriu pralenkia kitas 

arabų valstybes. Jo plotas — 1 mil. 
kv. km, tačiau 17 mil. gyventojų yra 
susikimšę 35.170 kv. km, t. y., už 
Lietuvą žymiai mažesniame plote. 
Nylo slėnyje yra didysis Egipto aruo
das ir didmiesčiai. Toje srityje tirš
čiausia gyvenama, t. y., 1 kv. km 452 
gyventojai. ' Praėjusiam šimtmetyje 
pravedus dirvos drėkinimą, tas plo
tas padidėjo. Tačiau ir šiandieną jo 
negana, kad biednasis ir tamsus fe- 
lachas taptų savaimingu, apsispren
dusiu piliečiu. Egiptas žinomas ne 
vien gyventojų tankumu, puikia mac
ro medvilne, kviečiais ir daržovėmis, 
bet sena, tūkstančius metų tvėrusią 
kultūra ir dabartiniu arabų pasaulio 
švietimo židiniu Kaire.

Egipto pirkliai, besiverčią ypač 
medvilnės prekyba, savo rankomis 
valdo krašto turtus. Egipto sostinė 
Kairas, 1 mil. gyventojų, didžiausias 
miestas Afrikoje. Ten yra panara- 
blnis centras ir egiptiečių naciona
listų lizdas. Jie reikalauja britus ati
traukti karinius dalinius iš tos svar
bios geopolitinės srities. Tarp egip
tiečių ir britų yra ir kitas neišspręs
tas klausimas, tai Sudanas. Toji sritis 
dabar yra valdoma britų ir egiptie
čių. Ar ilgai tęsis toks valdymas?
8AUDINE ARABIJA — TIKYBINIS 

CENTRAS
Egipto kaimynas už Raudonosios 

jūros, Saudi Arabija, turi per 1,1 mil. 
kv. km. Joje gyvena arti 6 mil. gy
ventojų. Tose milžiniškose dykumose 
nedaug turto ir miestų. Du pagrin

diniai miestai — Meka Ir Medina, 
muzulmonų tikybiniai centrai, pla
čiai išgarsėję, pietiniams gyvento
jams sudaro nemažą pajamų šaltini.

Tos valstybės kūrėjo Ibn Saud 
pagrindinis pajamų šaltinis yra par
duodamoji nafta.

TIGRO IR EUFRATO SLĖNYS
Tame slėnyje gulinti šalis, vardu 

Irakas, sudaro didžiules problemas 
Viduriniuose Rytuose. Irakas, 302.000 
kv. km, apgyvendintas 4 mil. gyven
tojų: arabų, kurdų, žydų, turkų ir 
kitų tautų. Senovinė kultūra arabų 
sugriauta. Gyventojai suskilę ne 
vien tautybėmis, bet ir gausybe sek
tų, kurios dažnai nesutaria. Pasauli 
domina ne vidinis nesutarimas, bet 
rungtyniavimas dėl Irako turto — 
naftos, kuri dviem siurbliais patie
kiama į rytinę Viduržemio jūrą.

Tokios yra svarbiausios arabų 
valstybės.

DYKUMŲ PASAULIS
Vidurinieji Rytai — arabiškasis 

pasaulis — apima arti 4 mil. kv. km, 
kuriuose 30 mil. gyventojų pasiskir
stę plonu sluoksniu, t y., 7 gyvento
jai kv. kilometre.

Dauguma gyventojų beraščiai, at
silikę, gyveną blausiose higieninėse 
sąlygose. Socialinė santvarka — feo
dalinė. Dauguma gyventojų pirmykš
čiais būdais dirba žemę. Jie yra iš
naudojami žemvaldžių. Net Egipto 
ūkininkai — felachai yra tamsūs, 
prietaringi, negalį ir nemoką tinka
mai išnaudoti žemės. Arabijos ar 
Transjordanijos nomadai gyvena pir
mykščiu gyvenimu, kuris nėra paki
tęs nuo seniausių laikų.

Pramonės ten veik nėra. Kasdie
nines reikmenis pagamina vietiniai 
amatininkai. Sunkiosios pramonės 
nėra, nes trūksta anglių ir mineralų. 
Šiokia tokia pramonė pradeda kur
tis Egipte ir Palestinoje. Egipto med
vilnės pramonė jau padarė gerą pa
žangą. Palestinos maisto pramonė 
sukurta nenormaliose sąlygose, karo 
metu, aplinkinei kariuomenei mai
tinti. Vienintėlė stambi pramonė — 
naftos siurbimas .■— vietiniems duo
da, palyginti, nedaug naudos.

Vidurinieji Rytai, tas slenkstis 
tarp Europos, Azijos ir Afrikos, yra 
milžiniškas prekybos centras. Alek
sandrija, Alepas, Bagdadas, Beiru
tas, Damaskas — yra tie didieji tar
piniai miestai, žinomi iš senų laikų.

Viduriniųjų Rytų suskilimas, ma
žas gyventojų tankumas, pirmykštis 
ūkis, menkas, politinis nusivokimas 
sudaro pagrindą svetimiesiems iš ša
lies kištis į įvairias sritis, o ypač 
ūkiškąją. Čia įsispraudus neabejoti

nai susiduriama su politine, kurios 
dalimi pareina pirmoji. O tas tar
pininkas, esąs ant Europos ir tankiai 
apgyventos Azijos slenksčio, pradeda 
kelti galvą.

ŽAISMAS VIDURINIUOSE 
RYTUOSE

Toji milžiniška sritis galybes do
mina strateginiu požiūriu ir ten 
esančia nafta. .

Vidurinieji Rytai buvo tarpininku 
iš seno. Faraonų laikais susisiekta 
Raudonąja jūra ir Nylu. Kitas kelias 
ėjo sausuma karavanais. 1869 m. iš
kastas Sueco kanalas tapo viena 
didžiausių gėrybių srovių. Antrojo 
pasaulinio karo metu, ten pervežta 
30 mil. per metus.

Kitas kelias nuo Persijos įlankos, 
Mezopotamijos slėniu, yra antraeilis. 
Irane transportas karavanais dabar 
iš dalies pakeičiamas autovežimiais. 
Oro susisiekimas taip pat yra didelės 
svarbos.

Vidur. Rytais ypatingai domėjosi 
britai ir prancūzai. Abi imperijos 
yra • palaužtos. Ūkiška prasme vis 
labiau įsigali amerikiečiai. Jiems ten 
koją įkėlus reikia pasirašyti ir poli
tinį vekselį. Britai traukiasi iš Vi
durinių Rytų. Jie siekia sukurti Af
rikoje gynybos liniją. Britų vietoje 
stoja amerikiečiai. Ar jie mokės taip 
sumaniai veikti?

Vidur. Rytai yra ypač turtingi 
nafta. Ten užtinkamos dvi naftos 
sritys, Raudonosios jūros pakrančiai, 
palyginti, mažiausia turtingi, rytinės 
Arabijos, Sirijos — apie Sinajaus 
kalną ir kai kurie Egipto šaltiniai 
nėra labai našūs. Persijos įlanka ir 
Mezopotamijos slėnys nafta žymiai 
turtingesni. 1946 m. Irake pagamin
ta naftos 4,7 mil. t, Egipte — 1,3 mil. 
t, Bahreine — 1,1 mil. t, Kveite — 
0,8 mil. t, o kaimynas Iranas — 19,5 
mil. t.

JAV turimą 3 mrd. t naftos iš
teklių išsems per 10—15 metų. Jos 
turi kitur susirasti.
kiečiai įsispraudžia Venecuelon, ki
tuose vidurinės Amerikos kraštuose, 
Egipte, prie Sinajaus ir Bahreino sa
lose greta britų. Labiausia juos ma
sina Arabija. Bet tai buvo tik pra
džia. Praėjusio karo metu, 1944 m. 
jie sukuria „Arabian American Oil 
Company“. Amerikiečių kapitalas 
gauna koncesijas Saudi Arabijoje. 
Jie projektuoja nutiesti 2.000 km naf
tai transportuoti vamzdžius 4 m dia
metro. Tais vamzdžiais būtų sujung
ta Persijos įlanka su Aleksandrija ir 
Haifa.

1926 m., po trinties tarp britų ir 
amerikiečių, sudaryta „Irak Petro
leum Co“, kuri paskirstė naftą: 24%

— britams, 24% britų-olandų ben
drovei, 24 % — prancūzams, 24 % — 
amerikiečiams ir likutį kt. Britai, 
karo metu amerikiečių spaudžiami, 
turėjo dalį naftos perleisti jiems. Ki
tas rungtyniautoj as — sovietai po 
karo veržiasi neregėtu spartumu. 
Irakas atsilaikė tik gavęs paramos iš 
Washingtono ir Londono.

KOVA DEL LAISVĖS
Prieš pirmąjį pasaulinį karą veik 

visi arabų kraštai priklausė, otoma- 
ninei Turkijai. Tuos kraštus skyrė 
tik administracinė siena. Visur vieš
patavo ta pati kalba, primityvus že
mės ūkis, apsukrūs pirkliai, nerū
pestingumas, nerangumas, fatalizmas 
ir nepajėgumas organizuoti.

Bet arabų tautoje dar prieš karą 
atsirado numatančių ir organizatorių 
šviesuolių. Jie 1895 m. Paryžiuje 
suburia „Arabų tėvynės sąjungą“. 
Jos tikslas: išsilaisvinimas ir visų 
arabų sujungimas. 1908 m. arabai 
reikalauja autonomijos. „Jaunieji 
turkai" jiems ją pažada, jeigu jie pa
teks valdžion. Deja, ji* niekuomet 
kojos neįkėlė į sostą. Tik vienintėlis 
Egiptas naudojasi iš seno savotiška 
nepriklausomybe.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
arabai sukyla prieš turkus. Jie pasi
renka britų vadovybę. Britams pa
vyksta išvyti turkus iš Egipto, Ara
bijos, Palestinos ir Mezopotamijos. 
Anuomet arabai kariavo viliojami 
pulk. Lawrence pažadų: nepriklau
somybės ir vienybės. Ko norėjo mi
stiškas Lawrence, sunku pasakyti, 
bet britai siekė suskaldyti arabų pa
saulį ir naudoti jo naftą.

1920 m. Sevres sutartimi sukurta 
Saudi Arabija. Dėl kitų žemių pra
dėtos milžiniškos varžytynės. Pran
cūzija gauna Syrijos ir Libano man
datą. Britai paima į rankas- Iraką,

1933 m. ameri- |-jo, nes nuo 1922 m. jis tampa nepri
klausomas, nors britų kariuomėnės
daliniai neatšaukti. Kova pradėta, 
bet neužbaigta, todėl toliau tęsiama.

PANARABINIS SĄJŪDIS
Dirbtinis arabų pasaulio suskal

dymas išugdė naują, panarabinį są
jūdį. Nuo 1930 m. arabų valstybių 
suverenai pradeda lankyti Kairo, 
Damasko ar Beiruto universitetų 
ruošiamas konferencijas. Spauda at
lieka milžinišką vaidmenį. 1941 m. 
arabai už paramą išsidera iš britų — 
sujungti arabų valstybes. 1944 m. 
britams pritarus, Kaire susirenka 
Egipto, Irako, Libano, Syrijos; Trans
jordanijos delegacijos ir skelbia

Palestiną, nuo kurios atskiria Trans
jordaniją. Vienintėlis Egiptas lalrnė-

„Arabų sąjungą". Saudi Arabija ir 
Jemenas prie jos prisidėjo 1945 m. 
Toji sąjunga atvira kiekvienai arabų 
valstybei. Jos pagrindinis tikslas: 
derinti užsienio politiką, vengti ne
santarvės ir išsaugoti arabų valsty
bių nepriklausomybę. Prie tarybos 
yra komisijos: ūkio, socialiniems ir 
kultūros klausimams, apimantiems 
visą arabų pasaulį. Komisijose gali 
dalyvauti arabai, dar net neturintieji 
savos valstybės, pvz; Palestinos, 
Siaurės Afrikos ir 1.1.

Tarybos būstinė Kaire. Jos gene
raliniu sekretoriumi yra Egipto di
plomatas ir puikus propagandistas 
Abder Rahman Azzam Paša. Tat ro
do, jog Egiptas vadovauja panarabi- 
niam sąjūdžiui. Egipto karalius Fa- 
rukas, nors kilęs iš Albanijos Me- 
hemet Ali dinastijos, tačiau tat jam 
nekliudo svajoti apie arabų pasaulio 
kalifatą, kuri Mustafa Kemal panai
kino 1924 m.

Kuris yra arabų pasaulio pajė
gumas?

Kariniu, ūkišku, socialiniu požiū
riu jis stovi ant molio kojų. Panara- 
blnis sąjūdis susiduria su eile mu- 
zulmonlnių sektų, kurios tarpusa
vyje nesutaria. Užsienio politikoje 
kartais gali būti paliestos galinges
niųjų ambicijos.

Iki šio meto arabų pasaulis eina 
vieningai — tų silpnybių nepastebė
jome JTO. Arabų patriotizmas, dva
sinis užsispyrimas ir disciplina suku
ria naują jėgą. Toji jėga reikalinga 
pasipriešinimo, kad ją dar labiau už
grūdinus. 1945 m. neramumai Siri
joje ir Damasko bombardavimas vi
sus lyg vieną pastatė ant kojų. Štai 
šiais metais atsirado antras pavojus 
— Palestinos padalinimas. Arabų 
ministerial pirmininkai pareiškia po 
posėdžio: „Kai Palestina daloma jė
ga, niekas negali uždrausti mums 
panaudoti jėgą“. Išdava: sudarymas 
karo tarybos, kurios paklusta visos 
arabų valstybės. Slaptoje Libano 
konferencijoje šis nutarimas įparei
goja arabus vedamą „šventąjį karą“ 
remti ne. vien moraliai, bet ir mate
rialiai.

Arabai tarybos generalinis sekre
torius ministerių pirmininkų ‘posė
dyje pareiškia: „Kai kardai žvanga — 
visa nutyla". Tačiau, ir mums pra
vartu lukterti ir žvelgti į jo eigą. 
Sovietai, balsuodami už Palestinos 
padalinimą, žinojo, ką jie daro. Jie 
pasiuntė kelias dešimtis tūkąįančių 
žydų Palestinon, jei reiks — gūsius 
tūkstančius muzulmonų.

O k^ laimėjo JAV? Tat parodys 
ateinantis pusmetis. /

Liudas Dovydėnas

Diena iš dienos
Tarp tvirtovės mūrų, darželiuose, ant agur

kų, uogų krūmų gulėjo tvankuma. Pavakario 
saulė krito išilgai mūrų, nušviesdama pasie
niuose paraudusius pamidorus. Pamūrės ta
keliu sunkiai žengė barzdotas žmogus, vien
marškinis, vienoj rankoj akinius, kitoj — lai
kraštį nešinas. Plati kakta spindėjo prakaito 
lašais, kai jis dairėsi po toli nusitiesusių dar
želių eilę.

— Angelija! A, Angelija! — jis dusliai 
šuktelėjo, lyg bijodamas suardyti ramybę, 
saulės kaitroje tarp storų mūrų susitvenkusią.

Už agrastų krūmų pakilo žila, akiniuota 
moters galva.

Plati, kastuvo pavidalo barzda siūbuodama 
priartėjo. Saulės įdegusį sprandą pasikasė ir 
pa’ įsė:

— Ką tu, Angelija, į tai?
— Ką?
— A, taigi, klausyk. — Greit užsidėjęs 

akinius perskaitė iš „Donau-Kurier“ vokišką 
skelbimą.

— Manai, kad priims? — abejojo žmona.
— Kai aš parodysiu popierius. Už mažiau

sią atlyginimą, betgi tai pagal profesiją. Juk 
šunys visur tie patys.

— Tu taip manai? — Žemėtos rankos riešu 
pasikasė kaktą ir šyptelėjo juodakė liesa mo
teris.

— Tau bepiga, šitose ežiose nuo ankstyvo 
pavasario. O aš negaliu pažiūrėti į gatvės 
šunį. Kiekvieną noriu stabdyti arba bėgti 
paskui, — pasakojo vyras. —■’ Aš pats matau, 
regiu, kaip nykstu. Dar koki keli mėnesiai, 
ir aš nebūsiu vertas paskutinio šunpalaikio.

— Pabandyk, gal priims, — žmona jau 
lenkėsi prie žemuogių kaupimo.

— žinai ką, eik paprašyk kelnes, vokiečiai 
baisūs tvarkos vergai.

Kelnės neseniai presuotos, bet Montvila 
nenusileido. Jis suko didelius ūsus, klostė pa- 

trijarkališką barzdą. Mėgo jisai švarą, tvar
ką, kartais net smulkmeniškai. Ant nupliku
sio pakaušio skolinosi nuo paausio pluoštą 
plaukų ir juos smulkiom šukom išklostydavo, 
tarsi'be to skiltų blizgantis pakaušis.

Jis besirengdamas pasakojo:
— Mes rūdijame. Agronomai, daktarai, 

inžinieriai nyksta dienomis. Antri metai mes 
ne pagal profesiją, o profesija šaukia. Mili
jonai valandų žūsta be naudos — mes daro
mės dykinėjimo ligonimls. Vakar ėjau per 
fabriko griuvėsius, ten sutikau tris ūkininkus. 
Jie slampinėja, pilkais liūdnais veidais, pana
šūs į griuvėsius.

Žmona tylėjo. Tai aišku be žodžių, šnekos 
tik dar labiau sopulį skaudina. 35 kvadratinių 
metrų darželyje ji gyvena atsiminimais savo 
vagų prie Nemuno. Mena po kerotu žilvičiu 
didelę šuns būdą, kur du vilkiniai šunys 
staugdavo į skaisčią pilnatį.

Čionai, šioje šalyje prie mūro, surado ma
žą rupūžę, kurią atnešė tarp 14 krūmų braš
kių. Kelias dienas ji ganė, tą purvo padarą, 
mintyse regėdama braškių lauką, saulės kai
troje iš po Ihpų šypsantį nokstančia uoga.

— Mes žinosim, kas yra darbas, Pranai.
— Na tai duok snapą, Angelija, — vyras 

atstatė gražiai sušukuotą barzdą.
Žmona pastūmė ir šypsodama atžėrė:
— Jaunikaitis, ar į šliubą eini?
Pranas Montvila, šventadieniškai apsiren

gęs, klevo šakos lazda pasiramsčiuodamas, ėjo 
per darželius, į didelius tvirtovės vartus. Prie 
vartų susitiko Stasį Baniulį su kibiru vandens.

— Bene į vestuves saulei leidžiantis?
— Kaip ir ne taip, — ištraukęs „Donau- 

Kurief“, perskaitė skelbimą.
— Tai palauk, turiu ir aš reikalą į trečiąją 

stovyklą. Kaip tUc pakeliui. Ten, žinai, kiau
lės užgriuvo stovyklą, — gyrėsi veterenarijos 
daktaras Baniulis.

Montvila stovėjo vartų pavėsyje, laukda
mas Baniulio ir sekė buvusį teisėją Miniotą, 
kuris .mediniu sulankstomu metru matavo bu
vusio pulkininko ir geležinkelio meisterio gin
čą dėl keliolikos centimetrų žemės. Trys dai
gai pulkininko tabako augo geležinkeliečio 
žemėje. Daigus reikia perkelti arba pusiau 
padalyti, bet kaip? Žilaplaukis, liesas teisėjas 
įstatymų sutrintais sakiniais sprendė ginčą 
atkakliai atsidėjęs, kaip išalkęs duonos kąsnį 
sverdamas.

■ — Profesijai, matai, — parodė Montvila 
sugrįžusiam veterinoriui.

— Ne, tai trys didieji Saugumo Taryboje, 
— rimtai atsakė petingas šviesiaplaukis.

Kelias vingiavosi tarp priemiesčio me
džiuose skęstančių namukų. Ėjo iš lėto. Ve- 
terinorius pasakojo apie Miknių paršą. Tre
čioj stovykloj yra sugriuvęs garažas. Ten ker
tėje užtvėrė paršui namo kampą. Visose sto
vyklose dabar kalbama apie Vengrijos įvykius 
ir Miknių paršą. Kelios šeimos renka valgio 
.liekanas, kurių užtektų keliems tokiems par
šams. Inžinierius Miknius rado griuvėsiuose 
kiaurą vonią. Sutaisė — ir jau trečią kartą 
per dvi savaites išmaudomas paršas, kurį va
dina D P Nr. 2.

— Pasakoja, senė Miknienė atgijusi ir vis 
kartojanti: „Užsiimu ir aš kaip žmogus“, — 
pasakojo Baniulis.

Du rudi šuniukai matėsi iš tarpuvartės ir, 
per viens kitą versdamiesi, puolė du praeiviu.

Montvila keistu balsu suniurnėjo jam vie
na žinoma šunų kalba. Abu šuniukai lyg nu
stebo ir, trumpas uodegas vizgindami, glaudė 
pilvus prie gatvės grindinio. Montvila paž
velgė pasitenkinusio specialisto akimis.

— Nėra, daktare, protingesnio sutvėrimo 
užu šunį. Tik reikia jų kalbą mokėti. Sūniš
ką kalbą, — ir šunų dresiruotojas ėmė pasa
koti šunų gudrumą, sumanumą, prisirišimą.

Jis pasakojo rūpestingai, lėtais rankų ju
desiais, retkarčiais paglostydamas plačią storą 
barzdą. Tai buvo mielas grįžimas į praeitį, t

tuos neatgrąžinamus laikus, kai buvai sau, 
savo vietoje. Kai ir tūkstančiai su šaknimis 
išrautųjų DP dažnai ir mielai pasakojasi ką, 
kaip dirbo, matė, jautė. Kartais kaupinai per- 
dėdami, tarsi norėdami sugėdinti skurdžią da
bartį ir pasakyti: „Nevisada buvom,- kas 
esam.“ .

— Buvo trečiosios laidos išleistuvės, čiell 
trys šunes, mano rankomis išmokyti. Prijun
kiau dar keturis iš pirmųjų laidų. Septynis 
šunis išvedžiau į medžiotojų stendą, už mie
sto, — pilnas pasitenkinimo dalijosi su dak
taru šuns dresiruotojas Pranas Montvila. — 
Dalyvavo, daktare, pats vidaus reikalų mini- 
steris, saugumo viršininkas, policijos vadas, 
keliolika karininkų. Norėjau narodyti ir pa
rodžiau. Akis buvo paganyti: stendo pieva, 
prie miško, o aš išsivedu septynis vilkinius. 
Visi kaip iš uolos iškalti. Išrikiuoju. Reikia 
surasti du laikrodžiai, rašomoji plunksna, dvi 
piniginės ir revolverio kaburas. Rinktinės 
akys seka. Momentas, daktare. Ir man širdis 
dreba, bet visi septyni klauso mano koman
dos: gula, kelia, sėdi ant užpakalinių, spau
džia pilvus prie žemės.

Valandėlę šunų dresiruotojas nutyla, tarsi 
abejodamas, sakyti ar nesakyt?

— Pačią rimčiausią akimirką (sakau, vel
nias niekad nemiega) iš po lentinio sandėlio 
išlenda baltas kralikas. ir ką tu pasakysi? 
Visi septyni šunys šoka ant to kraliko!... 
Visos mano komandos, šauksmas tik dar pa
ryškina šunų neklusnumą. Versdamiesi per 
vienas kitą metėsi ant vargšo mažo kraliko. 
Bet vis dėlto kralikas ištrūko ir pasislėpė po 
sandėliu. Velniškas nemalonumas (norėjau 
smegti į žemę). Bet pataisiau reikalą, kai vi
sus septynis pakėliau penkioliką minučių ant 
užpakalinių. Viena ponia, gyvulių draugijos 
iždininkė, net užprotestavę girdi, gyvulių 
kankinimas...

Priėjęs kryžkelę, daktaras nuėjo | trečią 
stovyklą, šunų dresiruotojas — į Bimarcko 
gatvę, šunų mokyklon.

(Pabara kitame Nr.)
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Visi mes turėtume priklausyti
tik vienai lietuviškai šeimai

DIDĮJĮ MOKSLO VYRĄ IR TAURŲJĮ LIETUVĮ ATSISVEIKINANT / Jurgis Janušaitis

1 ,
Laikas retina tremtinių eiles. Pa

vieniai ir būreliais vis daugiau ir 
daugiau išsibarstome po platų pa
saulį. Štai šiomis dienomis su lietu
vių bendromene atsisveikina mums 
visiems gerai pažįstamas įžymus Lie
tuvos Universiteto profesorius, dide
lis ausų, nosies ir gerklės ligų spe
cialistas, dr. med. Juozas ZUBKUS. 
Jis su šeima išvyksta i JAV.

Norėdami plačiau painformuoti 
lietuvių bendruomenę apie profeso
riaus Juozo Zubkaus veiklą tremty
je, jūsų bendradarbis kreipėsi i Gerb. 
profesorių su keletą klausimų, į ku
riuos Gerb? profesorius mielai at
sakė.

— Tamsta, pone profesoriau, kurį 
laiką buvai įsitraukęs į lietuvių 
tremtinių visuomeninį - organizacinį 
darbą, bet vėliau lyg visiškai iš jo 
pasitraukei. Kokios tam priežastys?

— Po karo, pradėjus lietuviams 
tremtiniams organizuotis, aš, kaip ir 
daugelis lietuvių, įsijungiau i orga
nizacinį darbą. Pradžioje buvau 
LRK Vyr. Valdybos nariu ir LRK 
įgaliotiniu visai anglų zonai. Vėliau 
Iš šių pareigų savo prašymu pasi
traukiau. Buvau išrinktas atstovu i 
pirmąjį lietuvių tremtinių atstovų 
suvažiavimą, kuriame turėjau garbės 
būti prezidiumo nariu. Taip pat bu
vau įsijungęs i darbą Baltijos Uni
versitete, Hamburge, ir buvau šio 
universiteto Medicinos Fakulteto pir
muoju prodekanu. Čia ne tik 'pats 
dirbau, bet prie šio darbo stengiausi 
pritraukti kaip galint daugiau ir mū
sų medikų. Tačiau šalia visų savo 
visuomeninio pobūdžio darbų, aš vi
sur, kur tik man teko kiek ilgiau ap
sistoti, dirbau ir savo profesini gy
dytojo darbą. Pagaliau įsitikinau, 
kad savo profesiniu darbu galiu kur 
kas daugiau pasitarnauti savo tautie- 
'čiams, negu šiuo metu visuomenine 
veikla. Tą darbą, kuri man teko at
likti LRK, neblogiau už mane, jei ne 
geriau, gali atlikti ir atlieka ir ne 
medikas, jeigu jis tik yra tam dar
bui pasišventęs ir visuomeniškai ver
tingas žmogus. Dirbti tremtinių val
dybose, komitetuose ir 1.1, turime 
pakankamai intelektualų, įurie pa
našiam darbuį,yra pasiruošę dar ne
priklausomoje' Lietuvoje įvairiose 
administracinėse įstaigose. Pagaliau, 
su didžiausiu apgailestavimu turiu 
pastebėti, kad visuomeninėje mūsų 
veikloje net dabar, tremtyje, įsipina 
įvairūs partiniai reikalėliai. Ne pas
lapty kad ir dabar, vykdant įvairių 
Institucijų rinkimus arba skirstantis 
organizacinio darbo pareigomis, di
delį vaidmenį suvaidina partiniai su
metimai fr dažnai Nulemia ne žmo
gaus sugebėjimai, bet grupinis susi- 

' tarimas arba nesutarimas. Mano pa
žiūros šiuo reikalu yra kitokios. Aš 
esu nuomonės, kad bendri'mūsų vi- 

• suomeniniai reikalai neturėtų pri
klausyti nuo partijų ar grupių inte
resų nei prie jų derintis o ypač da
bar, čia tremtyje. Visi partiniai rei
kalai turėtų būti atidėti į šalį. Dabar 
Visi mes turėtume priklausyti tik vie
nai lietuviškai šeimai.

Mano veikla Baltijos Universitete. 
Hamburge, šiuo metu nebereikalinga, 
nes, suvažiavus ten daugiau mūsų 
mokslinių pajėgų, med. fakulteto 
prodekanu iš lietuvių pusės išrinko
me kitą jaunesnį, nuolat ten gyve
nantį kolegą Dr. Valterį. Iki reikalo 
skaityti ten mano specialybės kursą 
dar neprieita, dėl ne nuo mūsų pa
reinančių priežasčių nebegalės tatai 
realizuotis lauktąja-prasme.
« Čia trumpai suminėtos aplinky
bės ir buvo priežastis, dėl kurios lyg 
ir nutolau nuo visuomeninio, o grį
žau į savo tiesioginį profesinį darbą, 
kurį dirbdamas galėjau daugeliui sa
vo ir kitų tautybių žmonių padėti at
gauti pairusią sveikatą.

— Iš Tamstos pareiškimo, pone 
profesoriau, susidaro įspūdis, kad 
Tamsta esate neigiamai, nusistatęs 
partijų atžvilgiu. Įdomu, ar Tamsta 
pats savo laiku nepriklausei kuriai 
nors partijai?

— Aš nesu nusistatęs nė prieš 
vieną partiją. Aš pripažįstu ir tole
ruoju jų ideologijas suprasdamas, 
kad politiškai visuomeniniame gyve
nime be jų apseiti negalima. Bet aš 
norėčiau griežtai pasmerkti partinį 
šovinizmą, partinį fanatizmą, dėl ku
rių nukenčia ne tik pačių partijų 
prestižas ir garbė, bet ir visos visuo
menės interesai, nes kaip tik tas dau
giausiai atbaido gerą bešališkai gal

(Valandėlė pas prof, dr ‘med. Juozą Zubkų)

vojančių žmonių skaičių nuo politiš
kai visuomeninio darbo. Renkant į 
pirmąjj lietuvių tremt. suvažiavimą 
atstovus, aš buvau liudininku ir au
ka partinio šovinizmo, nors sutikau 
kandidaduoti ne kurios nors partijos 
atstovu, o kaip lietuvis, užsipelnęs 
savo apylinkės tam tikrą visuomenės 
pasitikėjimą. Aš galiu parodyti Tam-X 
stoms atsišaukimą, paskleistą vienos 
partijos vardu, kuriuo norėta mane 
tada sukompromituoti ir apšmeižti. 
Aš netikiu, kad šiam atsišaukimui 
būtų pritarę padorūs ir rimti parti
jos žmonės. Tai, be abejo, buvo dar
bas partijos fanatikų, kurį įtakinges
ni ir padorūs partijos žmonės pa
smerkė. Panašus partinis „veikimas“ 
užnuodija mūsų sugyvenimą, sudar
ko solidarumą ir nužemina mus pa
čius svetimųjų akyse. Todėl ir bū
čiau nuomonės, kad bent dabar, kada 
nereikia dalintis aukštais postais mi-
nisterijose ar vaikytis aukštų 
pareigų departamentuose, par
tinės „kovos" visai nereikalin
gos. O tremtinių komitetų vie
tos to tikrai nėra vertos.

Aš asmeniškai iki šiol ne- 
priklauisau ir nepriklausau jo
kiai politiniei partijai. Studijų 
metu priklausiau studentų kor
poracijai Neo-Lithuania. Tai 
buvo akademinė organizacija, 
kurios ideologija buvo tautinė, 
o tai davė pagrindo kai ku
riems politikos veikėjams gre
tinti ją su tautininkų sąjunga. 
Tiesa, nemažas skaičius neoli- 
thuanų vėliau nuėjo į tautinin
kų s-gą, bet buvo ir tokių, ku
rie nuėjo į kitas politines par
tijas, o kai kurie, panašiai kaip 
ir aš, liko politinėms partijoms 
neutralūs.

Nebūdamas jokios partijos 
nariu, tariu, kad viena partija 
turi vienus, kita kitus privalu
mus, tačiau visas jas vienodai 
gerbiu, jei jos siekia gerovės 
visai mūsų tėvynei Lietuvai.

— Įdomu sužinoti kiek pla
čiau apie Tamstos, pone pro
fesoriau, darbą čia Hanau, ko
kias turėjote darbo sąlygas ir 
ką nuveikėte?

— Hanau DP ligoninėje dir
bau kaip ausų, nosies ir gerklės 
ligų specialistas 1 metus ir 3 mėn. Į 
Hanau atvykau oficialiai buv. UNRRA 
administracijos pakviestas, gi mano 
atvykimu uoliai rūpinosi Dr. Terci- 
jonas. Atvykęs čia, iš buvusių ir da
bar esančių ligoninės vadovų pusės, 
o taip pat ir iš pagalbinio ligoninės 
personalo susilaukiau savo darbui 
malonaus prielankumo ir paramos. 
Nežiūrint viso to, darbo sąlygos vis 
dėl to nebuvo lengvos. Dėl patalpų 
ir pagalbine personalo stokos mano 
darbas buvo sunormuotas laiko at
žvilgiu. Oficialiai aš teturėjau teisę 
3 dienas savaitėje ir nustatytomis 
valandomis operuoti ligonius ir 3 
dienas dirbti ambulatorijoje. Tačiau 
į mane kreipėsi ligoniai ne tik iš 
Hanau stovyklos, bet ir iš kitų, kar
tais labai tolimų vietovių. Dėl to 
jiems patarnauti teko savo privačia
me, gyvenamame kambarėlyje, kuris 
buvo drauge mano ir mano šeimos 
gyv. kambariu, virtuve, sandėliu ir 
1.1. Laukiamojo kambario pareigas 
atliko aikštelė už durų prie laiptų. 
Be to, darbą labai sunkino gero elek
tros apšvietimo ir specialių langų 
užtemdymų stoka. Dėl šių priežas
čių kartais net ligoninėje daugumą 
operacijų reikėjo daryti ne operaci
nėje, bet sterealizacijos kambaryje, 
kuriame vasaros metu būdavo tiek 
tvanku ir karšta, kad, operaciją pra
dėjus, alpdavo ligoniai, o aš pats ge
rokai išsimaudydavau prakaite.

Labai nemalonus reiškinys būda
vo staigus išjungimas ar sugadini
mas elektros šviesos bei netekimas 
vandens. Tai iš viso trukdo gydytojo 
darbą. Jeigu tai atsitikdavo pradėjus 
operuoti, galima įsivaizduoti, kokia 
kebli susidarydavo situacija. Hanau 
DP ligoninė neturėjo ir dabar dar 
neturi mano specialybei reikalingų 
įrankių. Visas operacijas ir visus ty
rimo veiksmus atlieku su tais nuo
savais instrumentais, kuriuos atsiga
benau iš Lietuvos. Be abejo, tai nėra 
pilnas rinkinys ir spraga dėl to jau
tėsi, bet vis dėlto jų dėka neatsidū- 
riau Hanau ligoninėje be rankų. Iš 
pradžių dirbau ligoninėje (savo sky
riuje) vienas. Nuo 1946. XI. 3 d.’ ga
vau padėjėju volonterį Dr. Dublnską,

pagrindinis darbas, iš kurio aš sė
miausi savo specialybei idėjų ir me
džiagos, tęsiasi. Galiu prisipažinti, kad
mano gyvenimas Vokietijoje buvo 
kartus ir kartais sunkus, tačiau savo 
profesiniame darbe neregresavau. 
Anaiptol, iš visur išsinešiau sau nau
jų patyrimų ir naujų idėjų. Dirbda-
mas Rostocko Universiteto Kliniko-

siu pirmąjį savo darbą. Apie toli
mesnę ateiti Šiandien nieko negalė
čiau atsakyti, tai pareis nuo vietos
sąlygų ir nuo to, kiek aš būsiu ten 
naudingas.

*— Ką galite palinkėti, pone pro
fesoriau, čia pasiliekantiems tremti
niams lietuviams?

kuris pasiryžo specializuotis šioje 
srityje. Pastaruoju laiku jis jau buvo 
didelė pagalba mano darbe ir pra
dėjo savarankiškai daryti kai kurias 
operacijas. Gaila, kad sąlygos ir lai
kas neleido man perduoti jam visų 
mano patyrimų. Tačiau aš tikiu, kad 
jis ras kelius ir būdus užbaigti taip 
sėkmingai pradėtą specializavimosi 
darbą. Bet jau ir dabar galiu pare
komenduoti visuomenei jį eiliniam 
ambulatoriniam darbui ir eilinėms 
operacijoms mano specialybėje. Ne
žiūrint paminėtų trūkumų, mano dar
bas Hanau DP ligoninėje vyko ir plė
tėsi sėkmingai. Čia aš turėjau pro
gos patarnauti ne tik Hanau stovy
klos gyventojams, bet daugeliui kitų 
stovyklų DP, net iš anghi ir prancū
zų zonų. Ir tai yra nuopelnas ligoni
nės viršininkų Dr. Ankudavičiaus ir 
Dr. Zebergo, nes, kiek žinau ir as
meniškai patyriau, kitose DP ligoni-

se, aš galėjau papildyti ir užbaigti 
savo didesnį darbą. Ilgus metus bū
damas klinikos šefu Kaune, mokiau 
tik kitus, gi Rostocko klinikose man 
teko dirbti pačiam jaunesniuoju asi
stentu ir praktiškai pakartoti bei pa
tikrinti tas žinias, kurias daugelį me
tų perdavinėjau kitiems. Darbas Ha
nau DP ir kitose ligoninėse davė pro
gos geriau pažinti ligonius iš įvairių 
tautybių, palyginti ir paanalizuoti jų 
atsparumą, kantrumą ir kitokias sa
vybes. Turėjau dirbti įvairiose sąly
gose, vienaip ar kitaip prie jų derin
tis, turėjau apseiti be reikiamų pa
talpų ir instrumentų. T^iau visa tai 
įgalino daryti plačius stebėjimus ir 
davė puikių galimybių naujiems pa
tyrimams. Tuo pačiu - konstatavau, 
kad seniau išmokti ir praktikoje tai
kyti medicinos paragrafai gali būti 
pakeisti daug paprastesniais, aiškes
niais arba net visai išmesti. Daug 
iras prašosi mokslinio proanalizavi-

— Geriausios sveikatos! Tikiu,
kad netrukus mes kaip bitės išsi- 
sklaidysime po plačiojo pasaulio me
džių žiedus. Pasilikime tomis darbš
čiomis bitutėmis ir rinkime medų iš 
svetimųjų medžių žiedų, o kai pakils 
skaisti saulutė, susirinkime į vieną 
darbščios bičių šeimos spiečių iš visų 
tolimųjų kraštų ir suskriskime į pil
ką, kad ir apgriautą, bet mielą ir 
brangų savąjį avilį — į mieląją Tė
vynę Lietuvą. Drauge parsineškime 
kiekvienas savąjį medų, savąjį dar
bą, savąsias vertybes, kurių lauks 
nualintoji mūsų tėvynė.

Šiais gražiais linkėjimais baigė 
malonų pasikalbėjimą gerb. profeso
rius Zubkus. Jis vėl susimąstė, tary
tum prieš didelių darbų uždavinius. 
Jo kukliame^ kambarėlyje buvo gir
dėti dukrelės garsus angliškų žodžių 
kalimas. Sūnus mokėsi groti akor
deonu. Gi į virtuvę įėjo nauji pa
cientai, ii- čia profesorius vėl pasken
do savo tiesioginiame darbe.

Frof. Dr. med. Juozas Zubkus

nėse iš kitur atvykusių ligonių nepri
ima. Čia aš turėjau progos patar
nauti ne vien savo tautiečiams, bet 
ir kitų tautybių DP — latviams, es
tams, lenkams, ukrainiečiams ir 1.1. 
Pagaliau dažnai kreipėsi į mūsų DP 
ligoninę amerikiečiai, vokiečiai, bel
gai ir kiti, ieškodami sau sveikatos, 
nors tokiems visuomet yra atdaros 
durys jų nuosavose ligoninėse arba 
gerai įrengtuose vokiečių profesorių 
kabinetuose bei klinikose.

Mano darbas Hanau ligoninėje 
skaičiais šitaip maždaug atrodo: am
bulatorinių apsilankymų per 1 met. 
3 mėn.: ligoninėje 4615, mano priva
čiame kambar 2110. Padaryta opera
cijų 581. Atsisakymų operuoti dėl 
operacijos sunkumo arba „atitinka
mų instrumentų" neturėjimo nebuvo 
nė vieno.

— Savo laiku Tamsta, pone pro
fesoriau, buvote įsitraukęs į moksli
ntų darbų sritį ir esate paskelbęs eilę 
darbų tiek lietuviškoje specialioje, 
tiek užsienio spaudoje. Kaip šis rei
kalas stovi dabar, ar Tamsta turėjote 
progos čia Ilanau ir iš viso Vokieti
joje ką nors dirbti šioje srityje?

— Paprastai mokslinis darbas dir
bamas institutuose, klinikose, labo
ratorijose, turint savo' dispozicijoje 
knygynus ir reikamą specialistų pa
galbą gretimų specialybių. Šiandien 
to viso aš neturiu. Taigi mano gali
mybės šia prasme yra labai ribotos. 
Dirbdamas Rostocko Universiteto 
klinikose, pasinaudojau proga papil
dyti ir užbaigti vienam mokslo dar
bui, kuris buvo pradėtas dar Lietu
voje. Šiuo darbu išaiškinau „Tem
peratūrą tonsiloginės kilmės ir po- 
operatyvinę temperatūrą“, šis dar
bas anglų kalba priimtas spausdinti 
specialiame medicinos žurnale, Lon
done. Antras didesnis darbas „Krau
javimas po tonsilų operacijos“ už
planuotas ir jau ruošiamas. Trečias 
nedidelis darbelis apie „Ausų perpū- 
timų metodus“ su pasiūlymu viešai 
išbandyti mano nuosavą patobulini
mą šioje srityje baigiamas ruošti 
spaudai anglų kalba. Paskutinioju 
laiku mano ryšiai su akademiniu gy
venimu buūo nutrūkę, tačiau mano

mo ir plunksnos. Tačiau visa 
tai atlikti reikia turėti bent 
minimalines darbo sąlygas, ko, 
deja, čia nebuvo. Ir dėl to ne
nuostabu, kad ir gražiausi su
manymai bei užplanuoti dar
bai lieka neįgyvendinti.

— Lietuvių tremtinių ben
druomenė ir kitų tautybių 
žmonės iš Tamstos, pone pro
fesoriau, dar daug tikėjosi su
laukti pagalbos. Ar Tamstos 
išvykimas iš mūsų tarpo nėra 
per ankstyvas ir ar dėl to ne
susidarys sveikatos srityje di
delė spraga?

— Esu nuomonės, kad pa
silikti Vokietijoje iš mūsų nie
kas nenori. Kompaktinis mū
šų perkėlimas kur nors kitur 
— neįmanomas. Emigracija 
jau prasidėjo ir kasdien vis 
nauji būriai žmonių emigruo
ja. Reikia manyti, kad netoli
moje ateityje judėjimas dar 
suintensyvės. Ir jei šiandien 
mano išvykimas mūsų žmo
nėms sudaro šiokią tokią spra
gą, tai ateityje, sumažėjus 
tremtinių skaičiui, ši spraga 
mažės, o ilgainiui ir visai iš
nyks. Gerai, kai žmogus žino 
savo vertę, bet per daug save 
vertinti nedera. Nepriklausau 
prie tų, kurie teigia, kad be jų 
arba jiems išvykus, darbas su

grius ar nukentės. Kai manęs čia 
nebuvo, apsieita ir be manęs. Ne
su tvirtinęs, kad išvyksiu pasku
tiniuoju laivu, be to, individualinės 
emigracijos terminai ne mūsų pačių 
nustatomi. Kiek laikas ir sąlygos 
leido, su tikra meile dirbau savo tau
tiečių gerovei. Tikiuosi, kad ir atei
tyje daugeliui savo tautiečių galėsiu 
pasitarnauti, būdamas už vandenynų 
ar vėl sugrįžęs į mielą tėvynę.

— Kokias numatote įsikūrimo ga
limybes JAV?

— Vykstu Chicagos Šv. Kryžiaus 
Ligoninės kviečiamas. Joje ir pradė-

Baigiant tenka pažymėti, kad šis 
mokslo vyras, nešiojęs DP vardą, bu
vo visada tylus ir susimastęs, visada 
pareigingas ir paprastas bei nuošir
dus. Niekada nestatė „jam priklau
sančių pirmumo reikalavimų, o ten
kinosi visišku paprastumu. Gal neį
vertinome šio žmogaus didžiųjų pa
stangų ir'jį teprisimindavome tada, 
kai liga prispaudavo. Tačiau jis ir 
nereikalavo pagarbos. Jis tyliai sku
bėjo ten, kur šaukė skausmuose pa
skendęs ligonis, jis nešė jiems svei
katą su tikrąja meile.

Jo vardas ir darbas žinomas šian
dien plačiai ir kitų tautybių tarpe. 
Ant jo stalo guli padėkos raštai už 
padarytas sudėtingiausias operacijas 
amerikiečių, belgų ir kitų aukštų pa
reigūnų.

Profesorius Zubkus yra didelės 
erudicijos, plataus mokslinio galvoji
mo ir gilios praktikos žmogus. Apie 
jį kalba-jo dideli darbai, ir šios kelios 
eįlutės niekada negalės atstoti jo 
darbo vertas.

Profesoriaus Zubkaus darbą kiek
vienas lietuvis aukštai vertina ir 
džiaugiasi Jo moksline galia, nes tai 
teikia didžios garbės ne tik mums 
tremtiniams, bet ir mūsų Tėvynei, 
kuri išaugino šį mokslo vyrą.

Atsiveikindami šį taurųjį lietuvį 
ir mokslo vyrą, linkime gerb. profe
soriui Dr. med. Juozui Zubkui gra
žios ateities. Mes tikime, kad jis vi
sada pasiliks drauge su mumis ir jo 
nuoširdi pagalba ne vienam iš mūsų 
bus dar labai reikalinga.

Naujoje Tėvynėje — Amerikoje 
prof. Zubkus galės ir mums, tremti
niams, daug kuo padėti, nes jis savo 
humaniškumu ir energija gražiai ate
stuos lietuvius tremtinius ir jo darbas 
bus naSis.

Tad gražiausios ateities naujoje 
tėvynėje ir greito pasimatymo mie
loje, laisvoje Lietuvoje — šiandien 
linki Tamstai, pone profesoriau, visa 
lietuvių bendruomenė.

Saaro krašto likimas
Dr. S. Tomas

Tarp Prąncūzijos ir Vokietijos yra 
nedidelis žemės plotas, kurį prancū
zai vadina La Saare, Sarre arba Saar, 
o vokiečiai — Saarland. Ploto dydis 
1935 m. kovo 1 d. buvo 1924 kv. km, 
t. y. maždaug tiek, kaip du trečdaliai 
Klaipėdos krašto. Gyventojų jame 
buvo 842.000, arba 8 kartus tirščiau 
už Klaipėdos kraštą. Dabar Saaro 
kraštas šiek tiek praplėstas, prijun
giant kaimyninių apskričių ir turi 
960.000 gyventojų. Per pastaruosius 
150 metų Saaro kraštas penkis kartus 
keitė savo savininką, pereidamas tai 
Prancūzijos, tai Vokietijos nuosavy
bėn. Dabar jo likimas siejamas su 
Prancūzija.

Versailles sutartimi Saaro akmens 
anglies kasyklos buvo atiduotos 
Prancūzijos nuosavybėn, kaip kom
pensacija už karo metu atliktus su
naikinimus Prancūzijoje. Pats kraš
tas turėjo tarptautinę kontrolę ir bu
vo pavestas prancūzų administraci
jai. 1935 m. įvyko plebiscitas, turėjęs 
išspręsti tolimesnį to krašto likimą: 
likti prie Prancūzijos ar pereiti Vo
kietijai. Dar prieš plebiscitą vokie
čiai suorganizavo .vad. „Deutsche 
Front“, rinko Saaro vokiečius iš viso 
pasaulio ir vežė ten balsuoti. Tokių 
atvyko apie 50.000 žmonių. Pasek
mėje 90,3 gyventojų pasisakė už

krašto priklausomybę Vokietijai. 
Prancūzija gavo atlyginimą už an
glių kasyklas ir kraštą perleido vo
kiečiams. z

Pastarajam karui pasibaigus, ak
mens anglies trūkumo spiriama 
Prancūzija vėl okupavo šį kraštą, ke
tindama krašto kontrolę pasilikti sau 
ateityje. Ji sujungė kraštą su Pran
cūzija muitų unija (tuo pačiu atskir
dama jį nuo Vokietijos), įvedė ten 
franko valiutą, sukūrė krašto admi
nistraciją, kasyklų darbininkus pada
rė privilegijuotais žmonėmis, nes 
jiems duoda 3.710 kalorijų dienai, 
vietoje 1.200 kalorijų kitoje Vokieti
jos dalyje. Pagrindinė Prancūzijos 
tezė — Saaro krašto ūkinė sąjunga 
su Prancūzija. Šią politiką faktiškai 
ji vykdo, nors formaliai tarptauti
niu mastu tat dar nesutvarkyta. Sa
vo interesus Saaro krašto atžvilgiu 
Prancūzijos užsienio reikalų ministe- 
ris aiškiai išdėstė Maskvos konferen
cijoje ir Paryžiaus konferencijoje 
balandžio — gegužės mėn. 1946 m. 
Vakarų sąjungininkai Prancūzijos 
siekimams iš principo pritarė, So
vietų Sąjunga jiems pasipriešino. 
Tačiau bendra tendencija liko ta, 
kad Saaro krašto likimas būsiąs iš
spręstas drauge su Vokietijos likimu,

(Pabaiga 7 pusi.)
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KULTŪRINIS GYVENIMAS

Rašo Vyt. Alantas

padaryti

Rašto sukakties metams pasibaigus (2)

Musų rašto ir krašto bičiulis
Tai estas poetas ir menininkas

Tautosaka Nepriklausomoj Lietuvoj
Asso

ištiesda-
skęstan-

jos propagandai, jis Jau senas pažį
stamas. Ne materialinės gėrybės ar 
prašmatnybės, ne pranašesnė visuo
meninė ar politinė pozicija (ei, ką ir

stovintys senieji kryžiai 
nepralenkiami simbolinio 
meno kūriniai..." 
Rannit pamilo Lietuvą,

Apie rašyto]o vaidmenį tremtyje 
DĖL MŪSŲ RAŠYTOJŲ PASISAKYMŲ SPAUDOJE. AR AKTUALIJOS PRIKLAUSO TIK LAIKRAŠTININ
KAMS? KODĖL RAŠYTOJAI NERAŠO KULTŪRINĖMIS TEMOMIS? AR MŪSŲ SPAUDA YRA PA
KANKAMAI APRŪPINAMA LITERATŪRINE MEDŽIAGA? KO VISUOMENĖ LAUKIA IŠ RAŠYTOJO?

.Rašytojo vaidmuo tremtyje? Ak
tuali ir kažin kodėl labai mažai te
veliama aikštėn tema. Patys rašyto- 

' tai to klausimo spaudoje nejudina) 
nekelia jo ir kiti. Atrodo, kad viskas 
aišku arba niekas neaišku. Galimas 
dalykas, kiekvienas lietuvis rašyto
jas individualiai jaučia sgvo atsakin
gumą prieš dabar išgyvenamą mūsų 
tautos laikotarpi, vienaip ar kitaip 
vaizduojasi savo vaidmenį tremtyje, 
turi vienokių ar kitokių planų atei
čiai, tačiau platesnioji visuomenė 
apie tai nieko nežino. Kyla abejonių, 
ar toks „laboratorinis" užsidaryęias 
yra naudingas tiek patiems rašyto
jams, tiek visuomenei. Turiu galvoje 
per mažą rašytoją pasisakymą spau
doje gyvaisiais mūsų tremties gyve
nimo klausimais.

Žinoma, man tuojau galima atsa
kyti, kad rašytojas nėra laikraštinin
kas, kad aktualijos priklauso žurna
listui, o ne rašytojui. Taip tai taip, 
bet ir aktualijų esama įvairių. Ak
tualijos sąvoka gali būti labai plati. 
Pvz., kad ir mūsų kultūros klausimai. 
Kažin ar šiandien rasime dvi nuo
mones. kad tautinės kultūros proble
ma nebūtų svarbi ir aktuali mums, 
kaip tremtiniams ir kaip lietuviams. 
Visų mūsų laikraščių redaktoriai pa
geidauja straipsnių kultūrinėmis te
momis. O Jei redaktoriai pageidau
ja, vadinasi, tokių rašinių laukia jų 
skaitytojai, nes kam gi geriau pažį
stami skaitytojų norai, jei ne laikraš
čių vadovams? Bet ar daug mes ran
dame spaudoje mūsų rašytojų pasi
sakymų kultūros klausimais? Beveik 
nieko. O juk negalimas dalykas, kad 
rašytojas neturėtų savo nuomonės 
vienu ar kitu mūsų kultūros klausi
mu paskirai ir apie tautinę kultūrą 
apskritai.

Ir vėl, žinoma, galima pasakyti, 
kad kultūra kuriama ne straipsniais, 

. o literatūros veikalais. Apie tą reika
lą aš kalbėsiu toliau, o čia tik noriu 
pastebėti, kad rašytojas yra ne tik 
kūrėjas, bet ir visuomenės smegenų 
judintojas, visuomenės pagalbinin
kas, o kai kada ir vadovas, padedąs 
jai susivokti einamuose kultūros, o 
gal ir kituose klausimuose. Kitaip 
sakant rašytojas yra ne tik kūrėjas, 
bet ir platesnių akiračių mąstytojas, 
intelektualas, plačiau ir giliau apž
velgiąs šių dienų mūsų tikrovę. Jis 
gali save išreikšti kūryboje, aišku, 
bet jei jis savo galvojimais pasida
lytų su skaitytoju laikraščio skiltyse 
ttraipsnio pavidalu, kitais žodžiais, 
jei jis nusileistų iš savo kūrybinių 
tukštybių ir truputį pasikapstytų po 
kasdienes aktualijas, nušviesdamas

Kalbos kampelis
(Redaguoja Fr. Skardžius)

52. Kasdieninėj kalboj, kartais ir 
laikraščiuose yra sakoma: medžioja
mieji gyviai. Ar tai galima vartoti?

Mūsų kalboj gyvis visų pirma 
reiškia „gyvumą“ ir „gyvą būtybę": 
kasto gyvio gyvis! Gyvis „gy
vumas“ nuo gyvio „gyvos būtybės“ 
yra skiriamas kitokia šaknies prie
gaide. Salia to gyvis (su tvirtaprade 
priegaide) yra dar „gyvulys, galvi
jas“ ir pagaliau „parazitas (utėlė, 
blusa ...)“. Taigi dėl galėjimo galėtų 
būti ir medžiojamieji gyviai, bet ka
dangi šalia gyvio „gyvūno“ yra dar 
gyvis „parazitas“, tad dėl aiškumo 
yra teiktini medžiojamieji gyvūnai 
arba medžiojamieji gyvuliai.

53. Kaip iš tikrųjų reikia rašyti 
svetimus vietovardžius, pvz:: Tubin
gen, Tuebingen, Tiubingen, Tjubin- 
gen ar TUbingen?

Mūsų tarpusaviniuose susirašinė
jimuose svetimieji vietovardžiai daž
nai yra taip iškraipomi, kad pasijui 
negalima jų net visai atpažinti. Kad 
būtų mažiau painiavos, mūsų nuo
mone reikėtų laikytis šiokios tvarkos: 
mūsų kalboj jau iš seniau prigijusius 
vietovardžius reikėtų rašyti mūsų ra
šyba, pvz.: Maskva, Varšuva, Berly
ną*. Baryžius, Londonas ir kt., bet 
šiaip vizų kitų vietų pavadinimams 
reikėtų palikti svetimoji rašyba ir 
kur reikiant pridėti savas galūnes, 
pvz.: Tūbingenas, Mūncbenas, GBt- 
tingenas, RautUngenas, Fellbachas 
ir kt ,

Jas platesnio ir gilesnio akiračio po
žiūriu, jis ne tik nepakenktų nei sa
vo kūrybai nei literatūrai apskritai, 
o tik glaudžiau susisietų su gyveni
mu, sudarydamas įspūdį, kad rašyto
jas nėra užsidaręs savo „laboratori
joje*, o nardosi tose pačiose trem
ties gyvenimo bangose, gal 
mas ranką ir ne vienam 
čiam... *-

Visa tai rašytojas gali
savo kūryba, bet mes gi žinome, kaip 
šiandien yra su ta kūryba. Veikalų 
rašytojai, tur būt, turi daug prirašę, 
bet kiek jų pasirodo? Nebūtų pra
smės apie visą tai kalbėti, jei būtų 
lengvesnės knygų leidmo sąlygos. 
Rašytojas gali geriausiai pasakyti, 
ką jis nori ir turi pasakyti per savo 
kūrybą. Bet kai tų sąlygų nėra, tada 
tenka tenkintis tomis sąlygomis, ku
rios yra.

Pakalbėkime truputį ir apie gry
nąją kūrybą. Jei atskiromis knygo
mis veikalus išleisti sunku, tai mūsų 
laikraščių Laltys rašytojams atviros. 
Tremtyje įvyko du rašytojų suva
žiavimai. Abejuose suvažiavimuose 
girdėjome redaktorių tas pačias kal
bas: rašykite! Bet jei pažvelgsime 
į mūsų laikraščius grynai literatūri
niu požiūriu, ar galėsime pasakyti, ___ __ _ _________
kad jie „tvirtai stovi“? Manau, ne. Aleksis Rannit. Mūsų kultūrai, ypač 
Juk jei mūsų laikraščiai turėtų pa
kankamai geros originalios literatū
rinės medžiagos, mums nereikėtų 
skaityti menkaverčių vertimėlių. O 
kartais pasirodo ir tokių silpnų ori
ginalių dalykėlių, kad nenoromis turi 
nusistebėti, kaip jis pakliuvo J rimto 
laikraščio puslapius. Bet redaktoriai, 
neturėdami rimtesnės medžiagos, yra 
priversti verstis tokia medžiaga, ko
kios turi. Nė vienas laikraščių re
daktorius nesigiria turįs per daug 
geros originalios literatūrinės • me
džiagos. Gi nusiskundimų tenka gir
dėti daug. Kai pagalvoji, kad Lie
tuvių Tremtinių Rašytojų Draugijoje 
yra apie 70 narių, tai, atrodo, mūsų 
laikraščių atkarpos turėtų būti lite
ratūriškai ypač „tirštos“, nekalbant 
jau apie kėlimą kultūrinių temų, 
apie kurias kalbėjome aukščiau. Jau
čiama kažin kokia apatija, koks už
sidarymas. Kodėl?

Čia ir iškyla lietuvio rašytojo 
vaidmuo, pareiga ir atsakingumas 
tremtyje. Kažin ar reikia aiškinti, 
kad tas rašytojo vaidmuo, pareiga ir 
atsakingumas tremtyje yra didesni 
už eilinio tremtinio. Lietuvis rašy-

Kauno V. D. Universitete 1934 m. 
buvo įsteigta e t n i k o s katedra (dė
stytojai buvo J. Balys ir J. Baldžius), 
o Vilniaus U-te 1942/43 m. veikė 
tautotyros katedra (vedėjas J. 
Balys).

Ištrėmimo metu Vokietijoje irgi 
išleista keletas vertingų tautosakos 
darbų: M. Alseikaitė - Gimbutienė, 
„Die Bestattung in Litauen“, Tubin
gen 1946 (p. 112—171, skyriuje „Die 
Bestattung und der Glaube“, pa
skelbta vokiškai išvertus dalis LTA 
šiuo klausimu surinktos ir susiste
mintos medžiagos); Ed. Sturms (lat
vis), „Die Alkstūtten in Litauen“ 
(„Contributions of Baltic University“ 
No 3, Hamburg 1946, 36 p.); J. Balys, 
„Litauische Hochzeitsbrauche" (ten 
pat No 9, 1946, 78 p.) Pabaltijo Uni
versitete Hamburge 1946/47 buvo dė
stoma lietuvių tautotyra.

Okupuotoj Lietuvoj, kaip tenka 
patirti iš spaudos, atspausdinta jau 
seniai spaustuvėj užsigulėjusi J. Ba
lio paruošta ir A. Vaičaičio iliuo- 
struota knyga „Lietuviškos pasakos“ 
(Kaune 1945, per 200 p.); taip pat 
esąs atspausdintas seniau parašytas 
Z. Slaviūno darbas apie mūsų sutar
tines (1946 m. ?).

Lietuvių tauta dar gyva, nors iš
blaškyta visame plačiajame pasauly
je, nuo Andų iki Altajaus. Kur yra 
lietuvių, ten jie nusineša ir savo tau
tinę kūrybą -j- tautosaką. Visur ir 
visados galima ir reikia ją rinkti, 
reikia patiems geriau, ją pažinti ir 

tojas visada stovėjo priešakyje tos 
kovos, kuri buvo varoma už tautos 
gyvybės, tautinės dvasios ir kultūros 
išsaugojimą. Pakanka £ia prisiminti 
kad ir Maironį, Vaižgantą ir kitus. 
Jei mes pripažįstame didelį rašytojo 
vaidmenį nepriklausomoje valstybė
je, jei mes pretenduojame į tautos 
dvasinės vadovybės pareigą, tai juo 
didesnis rašytojo vaidmuo darosi 
tremtyje, t. y., tuo momentu, kada 
tautai gresia ne tik fizinis žlugimas, 
bet ir dvasinė mirtis. Šiandien lie
tuvių tauta yra nublokšta į žiauraus 
mūšio lauką. O mūšio metu reika
lingi veiklūs vadai, skatintojai ir 
įkvėpėjai. Jei Maironis skatino kel
tis, tai šiandien reikia skatinti ištver
ti. Atgimimo rašytojas ant savo pe
čių buvo pasiėmęs didelį atsakingu
mą ir kažin ar šiandien tremties ra
šytojo tas atsakingumas yra mažes
nis? Juk juo didesnis tautai pavo-

jus, juo didesnis atsakingumas gula 
rašj lojai ant pečių. Žodžio ginklas 
yra ne menkesnis už technikos ginklą, 
gal dar veiksmingesnis. Jei sakoma, 
kad Lietuvos valstybę atstatė plunks
na, tai reikia pasakyti, kad lietuvių 
tautą apsaugos nuo dvasinės mirties 
taip pat tik plunksna. Ir ne tik ap
saugos, bet ir įkvėps valią gyventi ir 
siekti savo idealų įkūnijimo. Kiek
vienas pabėgėlis tremtyje privalo at
likti savo misiją, bet rašytojas turi 
atlikti savo misiją ir kaip lietuvis ir 
kaip rašytojas.

Mes kai kada išgirstame spaudoje 
balsų, kad rašytojai turį žadinti tau
tinius idealus, turį rodyti kelią į 
ateitį, turį mus guosti, raminti, viską 
išaiškinti ir 1.1. Tokių pasisakymų 
negalima smerkti, nors jie ir perdėti. 
Jie vis dėlto parodo, ko visuomenė 
laukia iš rašytojo. Taip pat tai yra 
iškalbingas pasitikėjimo pareiškimas 
rašytojui. Tai yra ne kas kita, kaip 
dvasinės vadovybės atidavimas ra
šytojui į rankas. Rašytojas gali tą 
vadovybę priimti, gali nuo jos ir at
sisakyti, bet (jo atsakingumas prieš 
istoriją pasilieka tas pats. Gali ra
šytojas neprisiimti pranašo vaid
mens, — ateities pranašavimus pa
likime aiškiaregiams, — gali jis ne- 
sidėti visažinančiu magu, pagaliau, 
niekas iš jo negali to ir reikalauti,

šauktai, bet nuolat gyvai ir kovoti 
drįstančiai. Ta meilė nesuinteresuo
ta yra, tyra ir perdėm žmoniška. '

Šitos mintys kilo bevartant A. 
Rannito monografiją apie žymųjį 
mūsų grafiką V. K. Jonyną, Jos iš 
Jau j o šaukiasi uždokumėntuojamos 
darant mūsų gimtojo rašto 400 metų 
sukakties periodinių ir neperiodinių 
spaudinių apyskaitą.

Monografija yra didelis įnašas į 
mūsų kultūrą apskritąja to žodžio 
prasme. Maža to, monografija po
draug yra mūsų rezistencinės infor
macijos ir propagandos veiksmas. 
Tiesa apie Lietuvą ir lietuvių teisės 
į laisvę ir nepriklausomybę privalo 
veržtis visomis kryptimis ir visose 
srityse. Meno gi kalba dažnai esti 
išnašesnė už bet kurią diplomatijos 
kalbą. ■s

Tremtis — ne žestas, bet politinės 
kovos už savo Tėvynę aktas, sakyk, 
deklaracija. V. K. Jonynas — ne „nu
sipelnęs liaudies (suprask: kompar
tijos ir LTSR vyriausybės) meninin
kas“, bet... DP.

Šitos raidelytės (DP) ateityje kul
tūros ir civilizacijos istorijoje — ar 
laisvės priešai nori ar nenori! — vis-

menme ar ponime pozicija (ei, Ką ir 
šnekėti!) — Jį patraukė mūsuosna na 
kūrybingoji, savita Lietuvos siela. 
Paties Rannito žodžiais,

lietuvių „Ilgesingos liaudies dai
nos, jų turtingas, vidinės, naivios kū
rybinės galios išugdytas liaudies me
nas, net žaliai — sidabrinių varsų 
Čiurlionis, lietuvių tapybos slaptin
goji mįslė, .menininkas, kuriuo taip 
žavėjosi Romain Rolland — alsuoja 
savotiškai lyrine formų dvasia. Lie
tuvos pakelėse ir laukuose vizijų 
nuotaikoje 
yra dažnai 
ir poetinio

Aleksis 
kai ji savo žemėje buvo vienturtė 
duktė, nesuvaržyta savo valios reiš
kėją, pusiausvyri kurti, džiaugtis ir 
liūdėti, viskuo išsitenkanti, nepažei
stos nepriklausomybės, — ir ištiki
mas jai nuskriaustai, įsibrovėlių nio
kojamai, o galinčiųjų pagelbėti dar 
neišgirstamai, vis nauju erškėčių 
vainiku skaudžiamai, mirusia ap

mokėti esant progai tinkamai pasi- I 
rodyti su ja ir svetimtaučiams.
TAUTOSAKOS POPULIARINIMAS

Daugiau ar mažiau vykusių tau
tosakos stilizuotojų ir populiarių lei
dinių paruošėjų Nepriklausomoj Lie
tuvoj buvo gana daug ir šios rūšies 
leidiniai buvo skaitytojų mielai per
kami. Žymesnius Jų čia suminėsiu.

Dailią didelio formato knygą, 
„Dainos, žmonių poezijos antologi
ja“, paruošė K. Binkis, iliustravo 
K. Šimonis, labai produktyvus 
tautosakos leidinių iliustratorius, 
kartais šabloniškas, bet dažnai ir 
nuoširdus bei liaudiškai naivus. Dvi 
gražias pasakų knygas, iliustruotas 
irgi Šimonio, išleido A. Giedrius: 
„Tautos pasakos“ I (1928) ir „Pasa
kos“ I (1930). M. Venciauskis 
keletą pasakų gana vykusiai sueilia
vo: „Liaudies pasakos eilėmis" (1931), 
spalvotos iliustracijos K. Šimonio. 
Pasaką „Eglė žalčių karalienė“ suei
liavo S. N e r i s (1940). J. Tijūnai
tis išleido net penkias „Mūsų Pa
sakų" knygeles (1927—1932), pasakas 
užrašė mokiniai. Daugiau mažiau sti
lizuotų pasakų bei padavimų knyge
les dar išleido: V. Krėvė, P. Vaičiū
nas, S. Neris, J. Žekevičius, K. In- 
čiūra, A. Remeika ir kt. J. B a 1 y s 
paruošė spaudai šiuos populiarius 
tautosakos tekstų rinkinius: „Lietu
vių sąmojus, liaudies anekdotai" 
(1937); „Šimtas liaudies baladžių“ 
(1941), iliustravo D. Tarabildie- 
n ė; „Lietuviškos pasakos“ (1945), 
iliustravo A. Vaičaitis. Iš iliu- 

Prof. Dr. J. Balys / (Žiūr. praėjusiame Nr.)
I stratorių tarpo, be jau paminėtų, dar 
I pažymėtina Petrikaitė, gana 
vykusiai iliustravusi St. Z o b a r - 
s ko stilizuotą pasaką „Brolių ieško
toja" (1939). Tačiau didesnių kom
pozicijų tautosakos temomis mūsų 
dailininkai nesukūrė. Nevykusiais 
tautosakos siužetų iliustratoriais rei
kia laikyti vadinamus „modernistus“, 
— jų paveikslai pasižymi iš pirmykš
čių (egzotiškų) tautų pasiskolintu 
grubumu ir neatitinka mūsų tautosa-

gali jis nebūti samariečiu, — paguo
da ir raminimas priklauso kitos pro
fesijos žmonėms, — pagaliau, jis gali 
būti ir pranašas ir samarietis ir visos 
šių dienų velniavos aiškintojas, bet 
rašytojo vaidmens nusakymas nėra 
esmės dalykas. Jei reikėtų apibūdin
ti rašytojo vaidmenį, reikėtų sukurti 
tiek teorijų, kiek yra rašytojų. Kas 
rašytojas, tai individualybė ir pa
saulėžiūra. Lygiai bus teisinga tvir
tinti, kad rašytojas turi būti prana
šas, samarietis, humanizmo skelbė
jas, kaip ir tai, kad jis turi būti re
voliucionierius, naujų minčių ir for
mų ieškotojas, reformatorius, tam 
tikru požiūriu anarchistas, gal net 
nihilistas ir 1.1. Lygiai bus teisinga 
pasakius, kad rašytojas,yra sielų in
žinierius, kaip ir metus mintį, kad 
jis yra sielų dezinfektorius,«laktaras 
ir p.

Klausimo svarba glūdi ne apibū
dinime, bet rašytojo darbo tikrovėje 
Ar mes į rašytoją žiūrėsime iš vie
nos ar kitos teorijos požiūrio, lite
ratūra nuo to nesuklestės. Kai af 
sakau, kad šiandien lietuvio rašytoje 
pareiga vadovauti mūšio lauke ir 
skatinti, visai tuo nenoriu pasakyti, 
kad jis turėtų atsisakyti nuo savo in
dividualybės ir imti barabanyti žy
gio maršą. Mes jau per dau£ esame 

(Nukelta į 6 pusi.) 

tiek turės savo skyrių. Filmų produ- 
centams DP — šitai patraukli (per 
jausmą ing publikos kišenę) tema. 
Netgi ta proga Charle Chaplin „grįž
ta". Viename kino žurnale Chaplino 
kelnės ir devynias pėstininkų kartas 
pergyvenę batai nufotografuota iš 
profilio, ir en face ir pastebėta, kad 
vėl „tinka Vokietijoje ir Austrijoje 
prisiglaudusiems tremtiniams“. Kiek 
mums, tremtiniams, iš tos filmos bus 
naudos, nespręskime. Kultūros ir ci
vilizacijos istorijoje DP užims vietą 
visai dėl ko kita, užims ne kaip dri
skiai ir peralkę be vietos ir pastogės 
žmogystos, bet kaip tie žmonės,-ku
rie nepalinko po epochos vargų ir 
rūpesčių našta, tikėjo demokratija 
ir, savo tėvynes begindami, gynė iš 
viso laisvę, sąžinę ir logiką. Šia tad 
prasme, man dedas, Aleksis Rannit 
atskubėjo į talką ne tiek grafikui V. 
K. Jonynui, kiek V. K. Jonyno ir vi
sų mūsų Tėvynės visų labiausia rū
pimajam gyvybės ir nepriklausomy
bės reikalui.

Be V. K. Jonyno monografijos, ir 
šiaip Aleksis Rannit dirba Lietuvos 
naudai. Geriausias vokiečių meno 
žurnalas „Das Kunstwerk“ išspaus
dino jo straipsnį apie lietuvių trem
tinių meną Freiburge ir straipsnį 
apie M. K. Čiurlionį. O šit meno 
leidykla Woldemar Klein Baden- 
Badene išleidžia Aleksio Rannito 
monografiją apie dailininką Kasiulį, 
irgi DP.

Ak, įkyriai skverbiasi į atpinimą 
viena scena iš vėlaus 1939 m. rudens. 
Kai Vilnių perėmė Lietuva, Aleksis 
Rannit kaip didžiausio Estijos lai
kraščio atstovas atvyko su pirmai
siais įžygiuojančiais kariais. Vilniuje 
pasiliko keletai dienų. Kaip poetas 
ir menininkas, jis buvo sužavėtas Vil
niaus grožio ir patrauklumo. Kai gė
rėjosi šv. Onos 
vėju prapliupo 
krust:
'— Šiauriose 

tikras, yra žymiai nuostabesnis, — 
pasakė tyliai, bet ryžtai.

Ir šią savo nuomonę Aleksis Ran
nit tremtyje puoselėja su didžiausiu 
pasiryžimu ir atkaklumu, gali sakyti, 
kalno viršūnėn kopiančiojo valia. 
Ko gi mes, tremtiniai, galėtume to
kiam pat tremtiniui už šį gražų triū
są atsiteisti? Nebent širdimi už širdį, 
ir patikinimu be melo, kad poeto F. 
Kiršos dar laisvais laikais rašyto ei
lėraščio žodžiais, '
Pabaltija — trys žalvarinės grandys 
Ir trys nuo kryžiaus nuimti vadai. 
Lietuviai, latviai, estai — bendru 

mostu
Ir brolių meile dekim amžinai.

B. Brazdžionio žodžius kartojant, 
Nakčia, kai žvaigždės kristi ima- 
Ir kai paklystam audroje, 
širdingą rankos paspaudimą 
Atsimename širdyje.
Ir mielą žodį; šiltą žvilgsnį
Vėl jaučiam tam paspaudime, •

, Ir palengvėja mūsų žingsniai 
, Nakčia audringa, neramia.

j.CMom

bažnyčia, su suktu 
šlapdriba. Jis nė

sąlygose menas, jei

Liaudies melodijas harmonizavo 
beveik visi žymesni mūsų kompozi
toriai, tiek senieji, tiek ir jaunieji. 
Ne vienas jų pasidarė žinomas ir pa
garsėjo kaip tik labai melodingų mū
sų liaudies dainų dėka. Tačiau gi
lesnėmis mūsų liaudies muzikos stu
dijomis užsiėmė vos keli: T. Brazys, 
Z. Slaviūnas ir J. Žilevičius, iš dalies 
ir A. Sabaliauskas. Originalioje mu
zikoje liaudies motyvų panaudojimas 
paprastai yra gana paviršutiniškas. 
Daugiau negu šablonišką sekimą ir 
gilesnį įsijautimą į liaudies muzikos 
pasaulį savo kūryboj parodė K. V. 
Banaitis, J. Gruodis ir A. Račiūnas. 
Liaudies muziką ir šokius labai iš
populiarino Vilniaus „Liaudies An
samblis“. Jo tradicijas dabar trem
tyje toliau puoselėja net keli tauti
niai ansambliai ir jiems neblogai se
kasi.

Mūsų tautosaka yra tas neišse
miamas šaltinis, kuriame visų sričių 
menininkai galėtų rasti originalių 
kūrybinių pradų. (B. d.)
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UŽSIF TO POLITIKA
Pernai įvyko trys didžiųjų kon

ferencijos: Maskvoje, Paryžiuje ir 
Londone. Ir visos trys nepavyko dėl 
to, kad didieji nesilaikė V. Ramono 
„Kryžių“ išvados, kuri aiškiai sako, 
kad „arba Maskva arba Roma, o tre- 

JSio kelio nėra“.
Kaip gali atsiliepti mums Londo

no konferencijos nepasisekimas? Ir 
teigiamai ir neigiamai. Teigiama bus 
tai, kad sulies tris vakarines zonas 
ir panaikins zoninius leidimus, kurie 
iki šiol trukdė prekių apyvartą. Rū
komasis popierius anglų zonoje jau 
pašoko net iki 6 markių, o silkių kai
na prancūzų zonoje pakilo 60 ’/»! 
Taip pat ir tarpzoninių leidimų kaina 
buvo pasiekusi galutinės kantrybės 
ribą. Taupiam vaizbūnui nieko kita 
nelikdavo, kaip tik mauti per krū
mus, prisidengus nakties tamsa.

Neigiama konferencijos nepasise
kime yra tai, kad bus (vesta nauja 
valiuta ir kiekvienam bus leista iš
sikeisti tik 200 markių naujais pini
gais, kurių vardas dar nežinomas. 
T. B. Centro Komitetas ir Centro 
Biuras, Kultūros Fondas ir Kultūros 
Taryba, Lietuvių Dailės Institutas ir 
Švietimo Valdyba, Moterų Taryba, 
Politinių Kalinių Sąjungos Centro 
Komitetas, Vyriausias Skautų Tun
tas, Fizinio Lavinimo Aukščiausiasis 
Komitetas, Esperantininkų Draugija 
ir visi kiti rikiuojamieji veiksniai 
turėtų laikinai mesti savo nevaisin
gus rūpesčius dėl (kurdinimo ir vie
nu balsu kreiptis j Trumaną, kad jis

Apie rašytojo vaidmenį...
(Pradžia 5 pusi.) 

nužengę toli, kad būtų reikalo ir noro 
grįžti prie didaktinės arba tendencinės 
literatūros. Mes tuos laikus išgyve
nome Aušros ir Varpo laikais, ir ieš
kojimas pavyzdžių archyvuose būtų 
žingsnis atgal. Pagaliau, intelektua
linis vadovavimas dar nėra didaktika 
ir tendencija.

Jei aš šiandien čia tą klausimą 
keliu, tai tik dėl to, kad, mano nuo
mone, tremties rašytojo balsas per 
mažai tesigirdi šių dienų tremties 
kasdienybėje. Šiokio tokio triukš
melio sukėlė rašytojų suvažiavimas 
Augsburge, o po jo vėl ramybė. Ne
siimu čia spręsti, pagaliau dar ir ne 
laikas, tremties rašytojo atsakingu
mo prieš istoriją, — gal būt, jis savo 
paskirtį tremtyje atliks labai gerai 
ir garbingai įrašys savo vardą šalia 
atgimimo rašytojo vardo, — bet, kal
bant apie dabartį, vis dėlto yra ne
ginčijamas faktas, kad rilūsų visuo
menė laukia iš savo rašytojų glau
desnio ir šiltesnio bendravimo. Aš 
manau, kad kolegos rašytojai taip 
pat tai labai gerai jaučia. Mūsų 
spaudos veidas gerokai atsišviežintų, 
jei mūši) rašytojai pasisavintų gerą 
paprotį išeiti iš savo „laboratorijų“, 
įrengtų kareivinių užkampiuose, pa
sivaikščioti po mūsų laikraščių pus
lapius. Man rodos, visi laimėtų: ir 

' rašytojai prasiblaškytų, ir laikraščių 
skiltys atgytų, ir skaitytojai pajustų 

, naujų dvelktelėjimų. Kadangi kny
gų leidimas sunkus, tai reikėtų iš
naudoti tuos kanalus, kuriuos turime. 
Yra idealai, yra didžiosios literatūros 
problemos, bet yra ir kasdienybė. O 
pagaliau ar visa tai nėra susiję į 
'ieną didelį lietuvišką reikalą? Man 

rodos, kad šiandien ir didžiosios lite- 
.•ąiūros problemos imasi sau sulčių 
iš šios dienos kasdienybės, jei norite, 
realybės. Mūsų literatūros istorija 
moko, kad lietuvis rašytojas visais 
laikais buvo tampriai susijęs su tau- 
tos»kovomis dėl savo idealų. Jis ir 
šiandien dėl tų idealų kovoją, įik ar 
nereikėtų dažniau rodytis tiems, Iru
siems tie idealai skelbiami?

leistų išvietintiems asmenims iškeisti 
visus pinigus į naująją valiutą.

STTATTON’o BILIUS
Žiema praeis — 
Vasara ateis, 
Vasara praeis — 
Žiema ateis.

MARSHALL’i'o PLANAS
Visais atžvilgiais mums nenaudin

gas, nes baisu pagalvoti, kas atsitiks, 
jei vokiečiai turės pakankamai avi
žų dribsnių, kavos ir cigarečių. Tas 
planas mus gali privaryti prie to, kad 
gatvėse pradėsim rinkti vokiečių 
nuorūkas.
/ AR BUS KARAS?

Jeigu Žurnalistas sakys kad bus, 
tai, reiškia, ir bus, — kad ir kažin 
kaip sakytų kas kitas. Kas prana
šavo pernai metams, šiemet tegu ne
važinėja su pranešimais po stovy
klas, nes komitetai nebesiima atsa
komybės dėl jų asmeninio saugumo.

1947 Metai: — Vienas mano patari
mas, jaunuoli: nuėjęs į DP stovyklą, 
nepranašauk karo, jei nežinai tikros 

datos!

Įvairios žinios
• New York Times rašo, kad šiuo 
metu stovyklose yra 650.000 tremti
nių ir kad 100.000 numatyta šiais me
tais (kurdinti ar repatrijuoti.
• Iš JAV išvyko 1.000 jūrininkų 
karių su pilna apranga — tankais, 
patrankomis, liepsnosvydžiais, „dži
pais*, sunkvežimais. Jie iškelivo į 
Viduržemio jūrą. (AP)
• Generolui Eisenhowerlui siūloma 
500.000 dolerių už jo karo atsimini
mus, jeigu jis Juos perduotų vienam 
spaudos sindikatui. (DM)
• Rusijos armijos kapitonas rusų 
zonoje Berlyne buvo nušautas 1947 
m. gruodžio 23 d., bet iki šiol tai bu
vo laikoma paslaptyje. (AP)
• 1947 metais repatrijavo 180.000 
lenkų iš (vairių Europos kraštų; 
34.000 iš Prancūzijos. 5.000 iš Belgi
jos, 5.000 iš Vokietijos, 3.000 karių iš 
Prancūzijos, ir 1.500 iš Italijos. (UP)
• Mažasis Jungt. Tautų plenumas 

I pradėjo savo darbą be Sovietų Są
jungos ir be jos satelitų, nes pasta
rieji visi jį boikotuoja. Pasiūlymai 
dėl „veto“ pakeitimo turės būti pa
teikti iki kovo 15 dienos. Pirmininku 
išrinktas Meksikos atstovas. (AP)
• Per Italijoje įvykusią komunistų 
konferenciją, kurioje dalyvavo Bri
tanijos ir Prancūzijos komunistai, 
buvo smarkiai pultos tų visų trijų 
kraštų vyriausybės ir JAV už para
mą Europai atstatyti.
• Reuteris iš Melbourne praneša, 
kad Australijos imigracijos ministe- 
ris p. Calwell pareiškęs, jog 1948 me
tais Australija sulauksianti mažiau
sia 70.000 emigrantų. 1948 metams 
esą jau užtikrinta 40.000 vietų lai
vuose. (DM)

• Amerikos misija Graikijoje suti
ko, kad Graikijos milicija būtų padi
dinta iki 100 batalijonų arba iki 
50.000 vyrų ir reguliari armija iki 
130.000. (NYHT)
• Britų karinis teismas Hannove- 
ryje 4 DP žydus nuteisė mirties 
bausme. Dėl šio teismo sprendimo 
sujudo JAV kongresmanai, kurie 
įteikė protestą gen. Clay. (AP)
• D. Britanijos vyriausybės priim
tas susisiekimo priemonių nacionali
zacijos (statymas įsigaliojo nuo sau
sio 1 d. ir nuo dabar valstybės žinion 
pereina 20.499 garvežiai, 40.000 ke- 
lelvnių ir 1.200.000 prekinių vagonu 
kurie rieda per 52.000 mylių viena 
bėgių linija. Salia to dar nusavinta 
13.500 stočių, 70 viešbučių, 50.000 pa
statų, 9.000 arklių, 25.000 arklinių 
vežimų, 11.000 automobilių, per 100 
garlaivių su bendru tonažu per 
120.000 br. tonų; kartu ir daug kitų 
gėrybių perėjo piliečių — valstybės 
nuosavybėn. (DM)
• Raudonųjų infiltracija pastebėta 
Panamos kanalo srityje. Prasidės 
tyrinėjimas, praneša rūmų atstovi] 
neameriklniams reikalams komitetas. 
(AP)
• Gen. de Gaulle pareiškė, kad nei 
dabartinė vyriausybė nei kas kita, 
kas veikla prie esamo parlamento, 
negalėsią išspręsti krašto prėblemų. 
Jis reikalavo naujų rinkimų Prancū
zijoje ir nurodė savo programą, kuri 
stabilizuotų franką, kainas ir algas. 
Pasak jo, Scbumano vyriausybė ne
galėsianti atsiekti stabilizacijos. Da
bartinis režimas esąs partinis, Jis nu
mato sukurti režimą tokį, kuris būtų 
galingesnis negu partijos ir kuriam 
jis pats vadovautų. (NYHT/a)

Mflsq Keliat

ORGANIZACINE VEIKLA
Pernai dėl didelių sausrų Vokie

tijoje grybai visai nedygo, tačiau to 
negalima pasakyti apie tremtinių 
organizacijas: iki šiol, rodos, betrūk
sta tiktai bajorų sąjungos ir zitiečių 
draugijos — iki pilno buvusio Lietu
voje organizacijų ansamblio. Tiesa, 
dar neteko- pastebėti Pirmūnų są
jungos, — na, bet pirmūnai ir be 
sąjungos neblogai gyvena: kas cen
tro komitetuose, kas IRO admini- 
stracijojėb

Vienintėlė organizacija, kuri, at
rodo, neturės jokio pasisekimo, tai
— Žmogaus Globos draugija (Gyvu
lių Globos sambūrėlis jau gražiai 
veikia Detmolde, net knygą išleido!).

PARTIJOS
Veikia visos: turi kiekviena įsi

rengusi savo CK, į kurio posėdžius 
nepartinių neįsileidžia; kiekvienoje 
stovykloje turi savo patikėtinius, o 
valdžioje (jeigu nesudaro daugumos)
— savo Spiegus. Jeigu kurioj stovy
kloj turi daugumą, tai net ir kiemo 
šlavėjais skiria savo partijos žmo
nes. Jeigu visiems postams nepri- 
tenka savųjų, tuomet nereikšminges- 
nėms tarnyboms priima ir perbė
gėlius.

Visos mūsų partijos leidžia savo 
oficiozus, kuriuose ieško priešų, o 
juos suradę, muša pačioje užuomaz
goje, kad, parvažiavę Lietuvon, ne- 
pakištų kojos, einant į valdžią.

Šiuo metu, kai nėra progų suda
ryti vyriausybėms, kiekvienos parti
jos CK, atsinešęs iš bendros virtuvės 
sriubos, nustatinėja- generalinę lini
ją, nes neturėdamos tos linijos, ne
žinos, ką (sakyti policijai (kai bus 
vyriausybėje).

MUZIKA
Nieko nebus, jei nejsteigs Muzi

kos Tarybos arba Vyriausio Centro 
Komiteto Biuro su centrine būstine 

Kaselyje (arčiau sovietinės zonos) ir 
neužves savo kartotekos pagal alfa
betinę tvarką.

Į tą centrių, centriausią įstaigą 
reikia paskirti Mikulskį, Sodeiką, 
Kačanauską ir visus kitus dirigen
tus, palaidus muzikus ir vargonin- 
kus; slaptu, visuotinu ir proporcingu 
balsavimu tegu' jie išsirenka valdy
bą, revizijos komisiją, šelpimo orga
nus, likvidacinę komisiją, stovyklų 
įgaliotinius ir, — jei dar pakaks' na
rių, — koordinacinį komitetą (de
rinti ne tiktai stygoms, bet ir veiklai 
kitų tremtinių organizacijų atžvil
giu)

MENAS
Ėjo teisingu keliu, ypač nuo to 

laiko, kai išsirinko Dailės Institutą, 
su gen. sekretorium dail. Telesforu 
Valium priešakyje.

Kas jam ik) šiol buvo sumaišęs 
galvą, kad jis kaip koks vergas pie
šė Nagio, Btadūno ir kitų naudai, 
gaišindamas taip brangų laiką, kuris 
buvo skirtas organizacinei veiklai? 
Taip pat kiek laiko praleido ponai 
zoniniai įgaliotiniai p. Augius ir Dar- 
gis, vargdami su savo puošniomis 
monografijomis!

Tik dabar jie pasuko tikru keliu ir 
iš paprastų, pilkų grafikų pasidarė 
ponais gen. sekretoriais ir ponais zo
niniais Įgaliotiniais.

LITERATŪRA
Nepaisant sausos vasaros, per

nykštis derlius — geras. Be kitų 
autorių, ypač pasireiškė broliai Me
kai (Apie karalius ir žmones). Tiesa, 
šis jų reikalas nieko bendra neturi 
su literatūra ir nagrinėtinas tiktai 
medicininiu atžvilgiu, tačiau įdomu 
tai, kad mes po šios knygelės pama
tėm, koki genialūs buvo Dabrilos, 
Rūtelionienės, Keblai — Ptou, bro
liai Tomdykai, Algirdai Gustaičiai!

Taigi Rimtenis, siūlydamas pre
mijuoti ir versti vokiečių kalbon V- 
Ramono „kryžius“, kaip matom, šo
vė pro šalį. Mekus reikia premijuoti 
ir versti, ir tuč tuojau, kol dar neį- 
sikišo į tą reikalą Švietimo Valdyba 
(„Apie karalius ir žmones“ skiriama 
jaunimui).

Šiaip jau vertingesnių kūrinių 
neteko pastebėti pas spaudos platin
tojus.

DRAMA
įvyko vienoje stovykloje, kur per 

neapsižiūrėjimą kepykloje buvo pa
keista komiteto pirmininko pyraginė 
skarda.

POEZIJA
Labai neaiški. J. Brazaitis „Ži

buriuose“ išaukštino Aisti — Alek- 
sandriškt iki padangių. Po kiek lai
ko J. Brazaitis vėl parašė, kad tas 
J. Brazaitis, kuris gyrė Aistį, nėra 
J. Brazaitis ir kad šitas J. Brazaitis 
visai nepritaria ano J. Brazaičio min
tims apie Aisčio poeziją.

- TEATRAS
Augsburgo trupė kažkodėl nesi

laiko gražių mūsų tremties teatro 
tradicijų ir ( savo repertuarą dėl ne
suprantamų priežasčių (traukė vieną 
nei Kaune, nei Vilniuj nevaidintą 
veikalą (Žmogus, kurį užmušiau).

Šiaip jau visi kiti teatrai šventai 
laikosi tradicijų. .

BALETAS
Pasireiškia visur gerai, išskyrus 

tuos atsitikimus, kada vietos komi
tetai nepasireiškia gerai.

OPERA
Matyt, kas prikirpo, kad jau ne

sirodo.
AKADEMINIS GYVENIMAS

Netrukus, atrodo, persimes į Sa- 
skechervan’o miškus, nes Kanados 
medkirčių kvalifikacijoms vokiečių 
aukštasis mokslas labai tinka.

Kas greičiausiai keičia pilietybę?
Iš 80.000 užsieniečių, kurie per ei

lę metų tapo Prancūzijos piliečiais, 
britų buvo tik 150. 1946 metais buvo 
natūralizuota 16.000 asmenų, kurių 
tarpe tebuvo tik 17 britų, o italų — 
6.100. 1939 m. tapo prancūzais 40.000 
italų. Iš 16.000 asm., 1946 metams 
tapusių prancūzais, lenkų buvo 2.850, 
ispanų — 1.667, turkų ir armėnų — 
1.217, belgų — 762, rusų — 654, por
tugalų — 409, rumunų — 367, vokie
čių — 364, iš kitų 16 tautybių tebuvo 
tik 293. (DM/m)
PASKUTINIS BANDYMAS BEN

DRAUTI SU SOVIETAIS
HTB iš Berlyno praneša, jog 

Amerikos karinis gubernatorius gen. 
L. D. Clay paskutinį kartą mėginsiąs 
pritraukti rusus, kad būtų galima 
Vokietijos pinigų reformą vykdyti 
visose zonose. Tai bus padaryta sau-

šio 20 d. Jo pastangas remia britai 
ir prancūzai.

Gen. Clay aiškiai pasakė, kad jei 
rusai atsisakysią nuo jo paskutiniojo 
mėginimo, tai jis sieksiąs vykdyti va
liutos reformą bent dviėjose zonose. 
Pradžioje būsią mėginama tartis dėl 
dabartinių vokiškų markių atšauki
mo, naujų spausdinimo ir keitimo 
ekvivalento. (J.A) "

KARO PRAMONE U2 URALO
AP iš Philadelphijos praneša, kad 

JAV atstovas Franklin Maloney pa
reiškė, jog Rusija naudojanti tūk
stančius vokiečių Ir austrų priver
čiamiems darbams masinei karo pra
monės gamybai, kuri suorganizuota 
už Uralo. Patikimi informatoriaf pa
reiškę jam, kad rusai Uralo fabri
kuose gaminą tankus ir sviediniui. 
(DM/a)
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LT. Baleto gastrolės 
prancūzų zonoje

Ilgiai ir su nekantrumu prancūzu 
zonoje lauktas lietuviškas baletas 
gruodžio 15—20 d. aplankė TUbinge- 
no koloniją.

Tūbingene, Wurttembergo kultū
ros bei prancūzų karinės valdžios 
centre, L.T. Baletas susilaukė di
džiausio publikos susidomėjimo, įver
tinimo ir pas sekimo. Didžiulė mie
sto teatro sa'ė talpino ne vien ,tik 
Tūbingeno bei jo apylinkių lietuvius, 
bet buvo taip pat perpildyta svetim
taučių, vokiečių ir prancūzų. Vietinė 
teatralinė publika, išlepinta nuolat 
gastroliuojančių pasaulinių pajėgų 
įvairiose meno šakose, ypatingu ir 
senai matytu nuoširdumu priėmė I,. 
T. Baletą. * Nežiūrint labai nepalan
kių darbui sąlygų ir ypatingai sun
kių kelionių, lietuviškas baletas suge
bėjo duoti labai aukšto lygio spek
taklį, kuriuo didžiavosi lietuviai ir 
gėrėjosi sv< imtaučiai. Lietuviškai 
reprezentacijai šiuo kartu daug pasi
tarnauta.

Baletmeisteris Bandzevičius visoj 
Delibes „Coppelijoj“ išlaikė puikųjį • 
tradicinį klasiškąjį baleto stilių. Vi
limo dekoracijos ir kostiumai lengvi 
ir nuotaikingi. Visas kolektyvas 
drausmingai ir gyvai, grynoj meniš
koj linijoj pravedė visas scenas. P-lė 
Šlepetytė — didelio talento šokėja, 
puikios technikos, grakšti ir lengva, 
sukūrė ryškų ir pilnai išbaigtą Sva- 
riildos vaidmenį. P. Liepiną — Fran
co rolėje matėme kaipo labai aukštos 
klasės šokėją, turintį nepaprastą 
šuolį, lankstumą ir techniką.

P. Drazdauskaitė ir P. Modzeliau- 
skas charakteringuose vaidmenyse 
šoko gyvai ir Išbaigtai. P. Maželis — 
Coppelius, pasirodė esąs subrendęs 
mimikas, giliai ir vykusiai išstudija
vęs šią įdomią rolę.

Reutlingeno simfoninis orkestras, 
vadovaujamas dirigento Kučiūno (p. 
dirigentas gyvena Tūbingene), pra
skambėjo gražiai ir tinkamai papil
dė šį taip gerai nusisekusį lietuviško 
baleto „Coppelijos“ spektakli. Dėkin
gi žiūrovai ilgai plojo ir nesigailėjo 
gėlių menininkams. Wurttembergo 
laikraščiai apie šias gastroles įsidėjo 
kuo geriausius atsiliepimus. V. M.

KNYGŲ LEIDYBA
Leido visiems ir viską, o visiems 

visus viršelius piešė vienas dail. Os- 
molskis. Tiesa, piešė dar ir dail. T. 
Valius, kol nebuvo paskirtas genera
liniu sekretorium. Būtų, gal, piešęs 
ir Vizgirda, bet jis jau prieš laiką 
numatė, kad bus direktorium.

Švietimas
Vienintėlė veiklos sritis, kurios 

darbininkams nič niekas nepavydi ir 
nesistengia jų versti, kad ton vietoti 
patys atsisėstų.

SPORTAS'
Sporto žurnalistui K. Cerkeliūnui 

išplaukus ( Bruklyną, ši veikla, at
rodo, žymiai susilpnėjo. Iš dabarti
nių trumpų korespondencijų matyti, 
kad staiga kiekvienoje stovykloje at
sirado po krepšinio komandą, kuri 
užsimerkusi sumuša kitu lagerių ko
mandas.

SPAUDA
Kaip ir visuomet: vienam nuo

bodi, kitam įdomi; vienam meluoja, 
kitam teisybę sako; vienam per pigi, 
kitam perbrangi, — na, žiūrint, kaip 
kam iš po vakarykštės: išlošė ar pra
lošė; gavo siuntinėlį ar negavo; 
įtraukė į kanadinius sąrašus ar neį
traukė!

Dr. Melancholicus,
(CK; GVP; PCIRO Nr. 00179947)
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SPORTO ŽINIOS
Meisteris Tautvaišas — šachmatų pirmenybių 

nugalėtojas
Gruodžio 6—14 d.d. Kemptene vy

ko visų trijų vakarinių zonų geriau
sių mūsų šachmatininkų susitikimas 
— turnyras. Be trylikos mūsų šach
matininkų, pirmenybėse — turnyre 
dalyvavo ir du latviai, kurie ir pasi
rodė gan puikiai. Meisteris Arlau
skas pirmenybėse nedalyvavo, nes 
jau pasišovęs išvykti Australijon ir 
visą laiką yra pririštas prie Muen- 
cheno. Meisteris Škėma pasirodė 
šiose pirmenybėse blankokai.

Pirmenybių dalyviai pagal surink
tą taškų skaičių išsirikiavo šia eilė: 
1. Meisteris Tautvaišas — 13 t. iš 14 
galimų, 2. Paškevičius — 9 t., 3. Re- 
pečka — 8,5 t., 4. Skibniauskas — 
8 t., 5. ir 6. Guobys ir Markevičius 
po 7,5 t., 7. ir 8. meist. Škėma ir Bra
zauskas — po 6 t., 9. Kazakevičius — 
5,5 t., 10. Jurkšaitis — 5 t., 11. Matu
sevičius — 4 t., 12. Sirutis — 3,5 t. 
ir 13. Liūgą — 3 t.

Latvis AdamsoR surinko 10,5 t., o 
Zemitis — 8 t.

Žaibo turnyro nugalėtojais tapo 
meisteris Tautvaišas su Zemičiu, su
rinkę abu po 12 5 t. iš 15 galimų to
liau Arlauskas 11,5 t., Škėma 11 t. 
ir kt.

Pasibaigus šachmatų pirmeny
bėms, meisteris Tautvaišas davė si
multaną prieš 13 kempteniečių šach
matininkų, kur 12 partijų laimėjo 
meisteris Tautvaišas, o viteną teko 
pralošti.

Pirmenybės buvo pravestos sklan
džiai, ir tai didžiąja dalimi LTŠS- 
gos vadovo p. Markevičiaus ir Kemp
teno šachmatininkų vadovo Siručio 
dėka. L. V-kas

MŪSIŠKIAI TRECIĄ KARTĄ 
TAMPA PABALTIJO KREPŠINIO 

MEISTERIU
Gruodžio 12—14 d.d. pabaltiečių 

krepšinio ir tinklinio žaidynėse 
Kemptene mūsų vyrai krepšininkai 
trečią kartą tremtyje iškovojo Lie
tuvai Pabaltijo krepšinio meisterio 
vardą. Mūsų kaimynai latviai, taip 
pat puikūs krepšinio specai, kurie 
šiais metais buvo sudėję i savo rink
tinę labai daug vilčių, kurių rinkti- 
"ėl dalyviai šaukė: „Arba dabar, ar
ba niekad!“, — ir šį kartą pasidavė. 
Pergalę iškovojo mūsiškai įtikinan
čia pasekme 55:45 (27:21). Prieš estus 
kova buvo žymiai lengvesnė, jos pa
sekmė 88:83 (51:16) mūsų krepšinin
kų naudai.

Šauniaisiais paskutinių dviejų 
pergalių iškovotojais buvo: Gružau
skas, Grybauskas, Birutis, Lauraitis, 
Gailius ir Ginčauskas — visi iš 
Scheinfeldo „Kovo“ ir Norkus I, Nor
kus II, Andrulis II ir Sventickas — 
iš Kempteno „Margio“. Mūsų krep
šinio klasė ir toliau lieka pirmau
janti pabaltiečių, o tuo pačiu ir visų 
europiečių krepšininkų tarpe,

1945 m. pirmojoje pabaltiečių 
tremtinių olimpijadoj, Augsburge, 
krepšinio meisterio vardas irgi buvo 
atitekęs mūsų vyrams. Tuokart mū
siškiai nugalėjo latvius pasekme 
33:18, o estus 44:15. Lietuvių rink
tinę sudarė: Norkus I, Norkus II, 
Andrulis II, Andrulis III, Duliūnas 
ir Sventickas.

1946 met. panašioj olimpijadoj 
Augsburge Lietuvos spalvas gynė:

Puzinauskas, Norkus I, Norkus II, 
Bagdonas, Varkala ir Mackevičius. 
Pergalės ir šj kartą atiteko mūsiš
kiams krepšininkams. Lietuviai nu
galėjo latvius pasekme 27:20 ir estus 
— 47:11.

Po šių trijų susitikimų su latviais 
ir estais krepšių santykis prieš lat
vius — 115:83 ir prieš estus 179:69 
lietuvių naudai.
GERIAUSIAS MUSŲ KREPŠINIO 

PENKETUKAS DABAR?
Mūsų krepšinio pažiba dabar — 

Scheinfeldo „Kovas“. Paskutiniosios 
žaidynės parodė, kad koviečių Gru
žauskas, Birutis, Grybauskas. Lau
raitis ir margiečių — Norkus I su
daro puikiausią lietuvių krepšinio 
rinktinės penketuką. Norkus II prie 
koviečių kažkaip vis nepritapo, j jų
jų kovos dvasią neisijungė, gi Nor
kus I dirbo visai sutartinai. Visa 
bėda, kad vieni nuo kitų gan tolokai 
gyvena. Kartu padirbėjus būtų gali
ma atsiekti dar puikesnių rezultatų. 
Šiaip ir .Kovas“ vienas galėtų lie
tuviams gan puikiai atstovauti.

VARKALA IR ANDRULIS III 
MONACO KUNIGAIKŠTIJOJE
Krepšininkas Varkala savo laiške 

Kempteno sporto vadovui Al. Ostei- 
kai jdėjo keletą iškarpų iš tenykščių 
laikraščių, kuriuose aprašomi jų pa
sirodymai. Laikraščių aprašymuose 
pąjjrėžiamas lietuvių aukštas lygis, o 
antraštėse skamba jų vardai, Pvz. 
„Nice Matin" rašo: „Po internaciona
lo Ruzgio, puikiojo Lapienio, štai 
naujas krepšininkas klasės, kuri...“ 
Kitas — „L’Espoir de Nice" deda 
antraštę „Monace Varkala perviršijo 
Lapienj“. Laikraštis, svarstydamas 
apie rinktinės sudarymą, pažymi, kad 
Varkala yra nediskutuotinas. Rinkti- 
nėn taip pat Įeina Ruzgys, o Lapie- 
nis lieka rezerve. Apie Andrulio pa
sirodymą stalo teniso rungtynėse „Le 
Patriote de Monaco" rašo: „Trečia
dieni vakare konferencijų salėje tas 
pats Curti finale buvo nugalėtas lie
tuvio Andrulio, kurio stalo teniso

■ spėjama, kad Stalinas paralyžuotas
BUV BRAZILIJOS'PASIUNTINIO MASKVOJE PAREIŠKIMAS 

PASLAPTINGAS ŠVEDŲ GYDYTOJO IŠKVIETIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGON

Kalbos apie pašlijusią Stalino 
sveikatą pasigirsta nebe pirmą kar
tą. Jas susidomėjęs seka, galima sa
kyti, visas pasaulis, bent ta jo dalis, 
kuri turi nesubalansuotų sąskaitų su 
juo ar jo vadovaujama komunistine 
sistema. O tokių žmonių — nebe 
šimtai tūkstančių, bet dešimtys mi
lijonų ir dar daugiau.

Paskutiniuoju metu apie Stalino 
ligą tvirtinantieji gandai plinta vis 
plačiau. Juos paremia įtariami faktai, 
apgaubti nemažo paslaptingumo 
skraiste. Kiek aiškiau pasisako p. 
Brandao, buv. Brazilijos pasiuntinys 
Maskvoje, grižęs Brazilijon po diplo
matinių santykių nutraukimo su Sov. 
Sąjunga. Dar prieš išvykdamas' iš 
Maskvos, jis matęs pats, kaip Stali
nas vieno priėmimo metu su dideliu 
vargu kopęs laiptais Lenino mauzo
liejuje aukštyn. Jis buvęs apsuptas 
ji prilaikiusios sargybos, tačiau be 
niekur nieko buvę galima suprasti, 
jog jam labai sunku vaikščioti. „Vie
na ranka, kalbėjo pasiuntinys, kaip 
nurodo INS, buvo nukarusi, lyg jos 
visiškai negalėtų valdyti, o vieną ko-

žaidimo klasė yra pažymėtina ir ku
rio puikios ir tikslios puolimo atakos 
pirmena tąsias didžiojo pasaulio čem- 
pijono Vana ...“
„VYTIS“ — FISCHEN’o RINKTINĖ 

7:2
S. m. sausio 6 d. stovyklaują Fi- 

schen’e lietuv. stud, skautų sambū
rio „Vytis" stalo tenisininkai turėjo 
draugiškas rungtynes prieš miestelio 
vokiečių rinktinę. .Buvo sužaista pa
vieniui 6 prieš 6, lengvai laimėta 5:1 
ir dvejetai 3 prieš 3, laimėta 2:1. 
Pačios rungtynės praėjo tikrai drau
giškoje nuotaikoje. -aj-

DILLINGIEClAI jauniai laimi
Sausio 4 d. {vyko draugiškos krep

šinio rungtynės tarp Scheinfeldo ir 
Dillingeno gimnazijos jaunių. Rung
tynėse dillingiečiai pasirodė prana
šesni ir užtikrintai laimėjo pasekme 
34:24 (18:5).

ją jis vilko paskui savęs, tartum 
negalėtų atlaikyti kūno svorio, 
viso jis darė įspūdi žmogaus, kurio 
viena pusė paralyžuota, gal būt, sta
bo priepuoliui ištikus“.

Pagal kitų spėliojimus, Stalinas 
turėtų sirgti vėžiu. Tuos spėliojimus 
patvirtina pirmosiomis šių metų die
nomis paslaptingas Prof. Elis Ber
ven, žymiausio švedų vėžio ligos spe
cialistų, lėktuvu išgabenimas Mas
kvon. Sovietų įstaigos primygtinai 
prašiusios profesorių vykti ir pagel
bėti rimtos vėžio ligos gydymą. Prieš 
išskrisdamas'Maskvon, prof. Berven 
pareiškė, jis nežinąs, ką jis ten turė
siąs gydyti. Stockholmo lai&aštis 
„Aftonbladet“ šj staigų iškvietimą 
sieja su Stalino liga. Sovietų pasiun
tinybė Švedijoje tvirtina nežinanti, 
nei kad prof. Berven esąs Maskvon 
Iškviestas nei ką jis ten turėsiąs gy
dyti. Kiti švedų gydytojai, minėtojo 
prof, kolegos, yra nuomonės, kad tas 
nežinomasis pacientas turis būti kaip 
tik pats Stalinas. Jo pavardės neiš
davimas tesąs grynai gydytojų eti
kos reikalas, vykdomas pagal pa
ciento valią.

Pažymėtina, kad prof. Berven yra 
nebe pirmas švedų gydytojas, kuriam 
tenka vykti Sovietų S-gon. Prieš kuri 
laiką tuo pačiu būdu buvo tenai nu
vykęs Stalino ir Molotovo asmenimis 
gydytojas prof. Herbert Olivecrona 
ir padarė „vienam įžymiam Sovietų 
piliečiui" smegenų operaciją. (št)

Šveicarų spauda — Der Bund ir 
Berner Tagwacht — rašo, kad Sta
linas yra miręs. Tačiau savo straips
nius, pavadintus „Stalinas mirė“, ji 
deda su klaustukais. Gandai apie 
Stalino mirtj pasikartojo ir Anka
roje bei Istambule. Juos prisiminė 
ir NYHT. Kol kas visai patikimų 
žinių nėra. Gal būt, tai dar netikras 
reikalas Maskvos šaltiniais Stalinas 
esąs sveikas. (DM, NYHT, am.)

ji 
Iš

Brazilija atsipalaiduoja 
nuo komunistų

Kom. partija buvo uždrausta 1947 
m. gegužės mėm, po to nutrūko di
plomatiniai ryšiai su Rusija. Dabar 
senatas priėmė Įstatymą, kuriuo par
lamento nariai komunistai pašalina
mi iš pareigų ir atimamas neliečia
mumo mandatas.

Įstatymas tuojau buvo pasirašytai- 
prezidento. Paskutinis viešasis aktas 
prieš komunizmą užbaigtas demokra
tiniu būdu, nes dauguma parlamen
tarų pasisakė už įstatymą. (UP)

SERIJOJE UŽDRAUSTA KOMU
NISTŲ PARTIJA

„Neue Zūrcher Zeitung“ praneša, 
kad Syrijos vyriausybė praėjusių 
metų gale komunistų partiją paskel
bė nelegalia ir uždarė jos būstines 
visame krašte, (s)
IR OLANDIJA IMASI ANTIKOMU

NISTINIŲ PRIEMONIŲ
..Berlyniškio „Neues Deutschląpd“ 

pr^iešimu, tuo atžvilgiu neatsilieka 
ir Olandija. Jos vyriausybė, kaip 
nurodo valdiniai sluoksniai, svarsti 
reikalą imtis įstatyminių priemonių 
prieš komunistų veiklą ir propagan
dą, kuri galinti būti laikoma „pavo
jinga valstybės saugumui“, (s)

PABĖGĖLIAI PLUSTA Į TURKIJĄ
„Allgemeine Zeitung“ (Mainz) 

Istambulo korespondentas informuo
ja, kad tūkstančiai politinių emigran
tų iš Balkanų kraštų, sąryšy su tenai 
prasidėjusiu politiniu valymu, bėga 
1 Turkiją. Pabėgėlių dauguma yra iš , 
Rumunijos ir Bulgarijos. Sofijos ir 
Bukarešto vyriausybės kreipėsi j Tur
kiją, reikalaudamos šiuos pabėgėlius 
grąžinti j jų kilmės kraštus, tačiau 
tas kreipimasis joms nedavė laukia
mų vaisių, (s)

Saaro krašto likimas

- ura

Sachm. pirmenybių nugalėtojas P. Tautvaišas Scheinfeldo „Kovo* 
'* krepšininkų tarpe

elbimai ir pranešimai
PCI.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

53. Bumbiis Petras, gim. 1923, iš 
Vilniaus; Jansonas Alma, iš Kėslų; 
Jansonas Christian, gim. 1880, iš Ke- 
sių; Jansonas Siegfried, gim. 1907, iš 
Kesių; Jazenawichus Johann, iš Aa- 

- chen; Jazenawichus Irene, iš Aachen; 
Jazenawichus Alfred, iš Aachen; Ja
zenawichus Aulelia, iš Aachen; Joc
iais Jonas, 35 metų, iš Silesia; Kaplan 
Isy1, 15 metų, iš Stutthof; Lewin Ne- 
cha, 23 metų, iš Kauno; Pocienė Ma
rijona (Varsochytė), gim. 1906, iš 
Kauno; Pocius Jonas, gim. 19. 6.1932; 
Pocius Jonas, gim. 24. 8.1899, iš Kau
no; Pociūtė Jonas, gim. 19. 4. 1932, iš 
Elbing/Westpreussen; Pociūtė Ona 
Zinaida, gim. 2. 8. 1933, iš Elbing/ 
Westpreussen; Pociūtė Regina, gim. 
29. 5. 1925, iš Elbing/Westpreussen; 
Saniag Schmuel Aba, 50 metų, iš Bu
chenwald; Sčcsnulevičius Kazys, gim. 
20. 6. 1903, iš Hohenau/Niederbayem; 
Schakat Marie, iš Schippenbeil/Ost- 
■preussen.

2884. Sergalytė Genovaitė ieško 
savo dėdės Sergąlio Baltraus ir tetos 
Sergalytės Kastulės, abu iš Pilviškių 
mst. Juos pačius arba žinančius apie 
juos prašoma atsiliepti adresu: G. 
Sergalytė, 43. Houghtan st., Newton- 
le Willow, Lancs, England.

IŽVYKSTANTIEMS I PIETŲ 
AMERIKĄ

Jau penktas mėnuo, kaip sėkmin
gai vyksta ispanų'kalbos už akių dė
stymo kursai. Dar ne vėlu pradėti 
mokytis, nes galima greitai, patogiai 
namuose ir lengvu būdu išmokti. Ga
lima gauti ir pirmąsias pamokas. 
Siunčiama apdėtu mokesčiu iš karto 
už 1 mėn. (RM 52,-, bet ne RM 5,-, 
kaip klaidingai buvo šioje vietoje 
anksčiau atspausdinta). Kursai už
truks apie 6 mėn. Rašykite: C. Jo
vaišas, (14a) Bad Mergentheim, Post- 
fach 34.

Padėka
LTB Fellbacho Komitetui, LRK 

Fellbacho skyr. ir kitiems, parėmu- 
siems materialiai, LRK moterų sek
cijai, ypatingai p. p. Petrauskienei, 
Semetienei ir Vilimienei, parodžiu
sioms tiek daug pasiaukojimo, pa
rengiant mums bendrąsias Kūčias, 
— nuoširdžiai dėkojame. -

Kūčių stalo Stuttgarto 
lietuviai studentai

1947 m. gruodžio 22 dieną Mūn- 
chene mirė Sofija SERSTOBAITE, 
gim. 1924 m. liepos 22 d. Kaune, 1944 
m. gyvenusi Ukmergės mieste. Liko 
kilnojamas turtas. Giminės, jei tokie 
yra, prašomi per du mėnesius nuo 
šio skelbimo dienos atsiliepti. Neat
siliepus ir teisių i palikimą nego
džius, turtas bus perduotas Bendruo
menės naudai,

LTB Mūncheno Apylinkės Teismas, 
(2) Mūnchen, Lamontstr. 21

(Atkelta iš ‘4 pusi.)
Saaro krašto politinė, kultūrinė ir 

ypač ūkinė būklė po karo yra tokia, 
kad kitos išeities nėra, kaip tik bent 
ūkinė sąjunga su Prancūzija. Susi
formavusios Saaro krašte politinės 
partijos prisijungimui pritarė, išsky
rus komunistus, kurie vykdo Mas
kvos valią ir prijungimui priešinasi. 
M.R.S. (Monvement de ratachement 
de la Saare ė la Franęe) siūlo ir po
litini susijungimą su Prancūzija. Pa
lankus partijų nusistatymas ir gy
ventojų geri atsiminimai iš 1918—35 
m., kai Saaro kraštas priklausė Pran
cūzijai, sudarė geras sąlygas ir da
bar demonstracijoms ir „Saaro pran
cūziškoms dienoms“ surengti, sie
kiant sąjungos. 1947 m. spalių mėn. 
jvyko rinkimai j parlamentą, kuris 
turėjo paruošti Saaro krašto konsti
tuciją. Rinkimų rezultatai parodė, 
kad prancūzų politikai krašte ne
lauktai didelė dauguma gyventojų 
pritarė. Iš 50 renkamų atstovėdavo: 
krikščioniškoji partija 28, socialistai 
17, demokratai 3 ir komunistai 2. 
Nebalsavusių skaičius tėra apie 5 °/o, 
taigi pasyvaus pasipriešinimo lyg ir 
nebuvo. Šitas Saaro Landtagas 44 
balsais prieš 1 priėmė konstituciją, 
kurios 59 paragrafas nustato, kad 
Saaro kraštas sudaro demokratiniais 
ir socialiniais pagrindais sukurtą au
tonominę valstybę, ūkiškai sujungtą 
su Prancūzija.

Konstitucijai vykdyti pastaruoju 
metu sudaryta vyriausybė, kurios de
klaracija su džiaugsmu buvo priimta. 
Tokiu būdu, Saaro krašto gyventojai 
tikrai laisvai ir demokratiškai nu
sprendė savo krašto likimą — šio 
krašto likimas yra Prancūzijos liki
mas, kuriam priešinasi tik Sovietų 
Sąjunga. Tiesa, toji padėtis kol kas 
dar yra de facto, bet tenka laukti, 
kad netrukus ji ir de jure tinkamu 
būdu bus sutvarkyta.

Palietus istorinę ir drauge politi
nę to krašto evoliuciją, sustokime 
ties jo ūkiu. Dėl krašto mažumo nę- 
tenka kalbėti apie jo savarankišką

ūkĮ. Tik prijungus Saaro kraštą prie 
gretimos Lotaringijos provincijos gau
nama idealus ūkinis vienetas. Mat, 
Saaro krašte gaminamo maisto pa
kanka kraštui tik du mėnesius, o li
kusius 10 mėnesių gali aprūpinti tik 
javų aruodas — Lotaringija. Saaras 
— tai pramonės kraštas, kuris tačiau 
gyvybiškai ir pramonės srityje su
sietas su Lotaringijos mineralų tur
tais. Be to, Saaro kraštas labai padi
dina ir Prancūzijos pramonę, būtent: 
akmens anglies gamybą padidina 30 
%, geležies pramonę — arti 40 %, tu
rint galvoje prieš karą buvusius 
skaičius. Saaro krašto gamyba dar 
nėra pilnai atstatyta, ką rodo sekanti 
lentelė mil! t:

iškasamas

1937 1944 1947
Akmens anglis 13.8 16,2 11,4
Koksas 2,9 3.5 3,8
Spyžius »,1 3.5 3,9
Plienas 2;3 2,7 3,3

an-akmens 
yra apie 16

Normaliai 
glies kiekis per metus 
mil. t. Pusę to kiekio suvartoja vie
tos pramonė, kitą pusę išveža i Pran
cūziją. Bet vidutinis Prancūzijos im
portas sukasi apie 17 mil. t kasmet. 
Žinant Prancūzijos pastangas plieno 
ir geležies gamybai išugdyti ir sun
kumus akmens anglies iškasimui pa
didinti, anglies ir kokso importas tu- . 
retų būti didesnis už prleškarinj. Čia 
svarbi ir toji aplinkybė, kad Saaro 
akmens anglis netinka koksui gamin
ti ir koksas tegaminamas iš Ruhro 
krašto anglies. Taigi, Saaro akmens 
anglis Prancūzijos anglies problemos 
neišsprendžia, ir anglies importas lie
ka ir toliau labai aktualus.

Baigiant tenka pastebėti, kad 
Saaro kraštas daugeliu atžvilgiu yra 
svarbus ir lietuviams. Norintieji 
dirbti anglių kasyklose, statybos dar
buose arba metalo pramonėje gali čia 
rasti tinkamą pragyvenimą. Mokan
tieji prancūzų kalbą galėtų ir geres
nio darbo gauti. Dabar ten vis dar 
trūksta įvairių specialistų ir net pa
prastų darbininkų.

2881. Kalibatienė-Varkaiaitė Ja
nina, (Ibstone House, Instone, Nr. 
High Wycombe Bucks, England) — 
švogerio adv. Juozo Baltrušio su 
dviem vaikais — Šarūnu ir Algiman
tu. Žinantieji apie ji prašomi pra
nešti minėtu adresu.

2882. MUašauskas Jonas, (Danija, 
Maribo, Grevlodden) — pažįstamų ir 
giminių.

2883. GaliSnlenė-Jonkaitytė Irena 
(33/135 DP A.C. Meerbeck. Kr. Stadt
hagen) — Sprindytės Konstancijos, 
gyv. amerikiečių zonoje.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant U svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis Iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą orlginalinėje 
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kėti. Skelbimai iki 16 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti uš kiekvieną paieškomą asmenį P° *•’ RM- 
Uš skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
ui kiekviena numeri, pasilikdami sau !#•/• nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
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pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8138 „Milių Kelias“, 
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank? FU. Dillingen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

• psl. Nr. S (115) • 1948. T. 16.

MUSU KELIAS Dvi nuomonės Amerikoje apie tremtinius

Per metus į JAV įvažiavo 544 lietuviai
JAV imigrantiniai metai pradeda

mi ir baigiami birželio 30 d. Šiuo 
metu JAV lietuvių spauda paskelbė 
1946—1947 imigrantinlų metų duome
nis. Iš jų aiškėja, kad nuo 1946 m. 
birželio 30 d. iki 1947 m. birželio 30 
d. ( JAV iš viso atvyko 147.293 imi
grantai. Vienais metais anksčiau ( 
JAV atvyko 70.701 imigrantas.

Iš 147.293 atvykusiųjų imigrantų 
lietuvių yra tik 544. Tai labai ma
žas skaičius. Iš jų 427 pasinaudojo 
kvotinėmis atvykimo teisėmis. Kiti 
atvyko be kvotos, dažniausiai su spe
cialiais kvietimais. Bet charakteriri- 
giausias tai, kad 1946—1947 imigran- 

1 tiniais metais tebuvo išnaudota tik 
46% leistų kvotų. Toks mažas kvo
tos išnaudojimas jau susilaukė Ame
rikos didžiojoj spaudoj komentarų. 
Primenama, kad pilnai galima visus 
DP įsileisti per karo -ir pokarinius 
metus neišnaudotų kvotų sąskaita.

BIRUTES CHORAS ATŠVENTĖ 
METŲ SUKAKTĮ

Birutės choras, sėkmingai propa
guojąs lietuviškos dainos meną Chi- 
cagoje ir plačiai žinomas visų JAV 
lietuvių, gruodžio 7 d. atšventė savo 
veiklos 40 metų sukaktį. Ta proga 
buvo surengtas specialus koncertas, 
kuriame, be Birutės choro, dar pa
sirodė ir eilė žinomų JAV lietuvių 
dainininkų. Choras susilaukę ir gau
sių sveikinimų. Šiuo metu Birutės 
chorui vadovauja muzikas Jonas 
Byanskis.
LIETU VAITE PROTESTUOJA UN 
GENERALINIAM SEKRETORIUI
JAV lietuviai dažnomis progomis 

nusiskundžia, kad negauna žinių apie 
Savo artimuosius, esančius Lietuvoje. 
Jei žinios ir ateina, tai jos būna la
bai pavėlavusios. Dėl keistos Sovie
tų Sąjungos muitų politikos, į Lie
tuvą bei kitas Sovietų Sąjungos da
bar valdomas sritis negalima pasiųsti 
ir jokios efektyvios paramos. Dar 
blogiau su tais, kurių Lietuvoje 
palikę vieni seni tėvai, ir vaikai, 
juos norėdami į JAV atsiimti, niekur 
negali surasti teisybės. Viena tokia 
lietuvaitė, kaip pranešama iš Cleve- 
lando, negalėdama atsikviesti savo 
senos motinos, įteikė skundą UN ge
neraliniam sekretoriui. Laikraščiai 
mano, kad tokį skundą, einant UN 
statutu, turi svarstyti žmogaus teisių 
komisija.

Į JAV ATVYKO 46 LIETUVIAI
. Lietuvos Generalinis Konsulatas 

praneša, kad gruodžio 12 d. iš Vokie
tijos atvyko 46 lietuviai. Iš jų 21 
atvyko, kaip JAV piliečiai, kiti su 
imigrantinėmis vizomis. Atvykusiųjų 
tarpe yra: Karolina Baranauskienė,

Stela Bartkevičienė, Elena Blankie- 
nė su sūnum, Barbora Blinstrubienė 
su sūnum, Romualdas ir Janina Bud- 
reikos su sūnum, Jonas Butėnas, Ele
na Ciurlytė, Jonas Gintautas su 
dviem sūnumis ir dukterim, Jurgis 
Gudelis su dukterim ir sūnum, Edu
ardas ir Tatjana Juzumai su dukte
rim, Mėta Kukutienė, Petras Linkus, 
Boleslovas ir Emilija Paliokai su 
dviem dukterimis, Stasys Paškauskas 
su dviem sūnumis ir dukterim, Al
dona ir Lilija Stanaitytės, Elena 
Stančikienė su dukterim, Eduardas 
Steponavičius su sūnum, Stasys ir 
Marijona Stulpinai su dukterim, An
tanas Valantiejus ir Vilius Valantu- 
kevičius su trimis dukterimis.

Taip pat Generalinis Konsulas 
praneša, kad yra atvykę keli lietu
viai iš kitų kraštų. Būtent: Dr. Vy
tautas Avižonis iš Šveicarijos, vie
nuoliai pranciškonai Pranciškus Bi- 
veinis ir Albertas Ziubrys iš Italijos.
GENERALINIS LIETUVOS KON
SULAS PRAŠO REGISTRUOTIS

Generalinis Lietuvos Konsulas 
per JAV lietuvių spaudą paskelbė 
raginimą, kad visi lietuviai, kurie 
atvyksta i JAV nieko nedelsdami už
siregistruotų, pranešdami tikslų savo 
adresą. Esą, nemažai lietuvių, vyk
dami į JAV ir nežinodami, kur teks 
apsistoti, nurodo savo adresą į Ge
neralinį Lietuvos Konsulatą, bet vė
liau nepranešdami tikslaus adreso 
Generaliniam Konsulatui sudaro

daug darbo, kol surandami jų adre
sai ir persiunčiami atėję laiškai ir 
net siuntiniai.

KAIP LIETUVOJE ATSTATOMI 
MIESTAI

Amerikos lietuvių komunistų lai
kraštis „Vilnis“ paskelbė rašinį „Liau
dies statyba Sakiuose“. Iš to rašinio ga
lima sudaryti pilną vaizdą, kaip Lie
tuvoje dabar atstatomi sugriauti mies
tai. Rašoma: „Kovų metu iš Sakių 
miesto, kuriame prieš karą gyveno 7 
tūkstančiai gyventojų, beliko vien 
degėsių ir griuvėsių krūvos“. Tat to
kį sugriautą miestą imta atstatyti. 
Ir štai kokiomis priemonėmis. Rašo: 
„Pirmai pradžiai buvo numatyta 1946 
metais pastatyti mieste 5 namus ap
skrities organizacijoms įkurdinti ir 
12 gyvenamųjų namų. 1946 metų ko
vo antroje pusėje visoje Šakių apskri
tyje jvyko masiniai gyventojų mitin
gai. Valstiečiai darbininkai ir tar
nautojai karštai pritarė vyriausybės 
nutarimui ir pasižadėjo visaip remti 
Šakių atstatymo darbus. Tūkstančius 
vežimų plytgalių ir kitokio laužo 
valstiečiai išvežė už miesto. Baigę 
sėją, valstiečiai vėl stojo į taiką. Ap
skrities valstiečiai iškirto ir atvežė 
2.700 kubinių metrų statybinės miško 
medžiagos, atgabeno 600 kubinių me
trų smėlio, 400 tūkstančius plytų ir 
kt.“. Toliau iš rašinio aiškėja, kad | 
pastatytus kelius namus tuoj susi
kraustė komunistinės organizacijos.

B. Vargas

Jul. Šakelė — „Vienybės“ Redak
torius gerb. Tysliava savo įžanginia
me str. („Vienybė“ gruodžio 26 d.) 
rašo šitaip:

„Daugelis Amerikos lietuvių 
skundžiasi atvykusiais tremti
niais. Girdi, jie esą išdidūs, ne
norį su bet kuo kalbėti ir 1.1.

Bet, štai, vienas žinomas ra
šytojas, savo laiške iš vakarų 
Vokietijos man rašo:

,Man labai įdomu, kaip ten 
gyveną buvę dipukai. Visokių 
vabalų iš Europos pas jus ten 
priropojo. Ir visi su dideliu fa
sonu, 'kiėkvienas vaizduoja didelį 
politiką ir vadą“.

Atsimenate aną mįslę? —
Anapus marių medį kirto, 

šiapus skiedros lėkė...“
Taigi tas žinomas rašytojas taip 

„užrekomenduoją“ į Ameriką vyk
stančius tremtinius. Kažin ar tokios 
rekomendacijos skatins affidavitų 
siuntimą? O kuogi atsilygina už to
kias rekomendacijas čia „priropoję 
dipukai“. Į tai duoda atsakymą tame 
pačiame „Vienybės" numeryje gerb. 
J. Valtys ir taip rašo:

„Vieni iš nuoširdžiausių mū
sų tremtinių Europoje ramsčiai 
yra naujieji ateiviai, tie, kurie 
kadaise patys tarp jų gyveno.

Nerasi iš jų nė vieno, kuris į 
Europą nesiųstų pakietų net de
šimtimis.

Bravo už tai, bravo taip pat, 
jog jie netrokšta reklamos, kaip 
kiti čia“.

O štai tik ką mano gautas „Drau-- 
gas“ (gruodžio 30 d.) deda tokį pra
nešimą:

„Prof. B. Kazlauskas neseniai 
atvykęs iš Vokietijos ir pakvies
tas į Detroito Universitetą, Gro
se Pointe, kurioje dėsto prancūzų 
ir .vokiečių kalbas. Tą mokyklą 
lanką turčių vaikai.

Gruod. 3 ir 16 dienomis pa
darė pranešimą žemesniosioms 
klasėms apie* lietuvių DP tragiš
ką padėjimą Europoje ir pateikė

studentams sąrašą lietuvių šei
mų, kurios yra'reikalingos sku
bios pagalbos. Išgirdę jaunieji 
studentai pranešimą, apie -kiek
vienos šeimos padėti, balsų dau
guma išrinko septynias šeimas ir 
čia pat sudėjo 70 dol. maisto nu
siuntimui. Tarp išrinktųjų yra 
prof. M. Biržiška, dr. A. Pap
lauskas ir kiti. Prof. Kazlauskas ' 
buvo studentų paprašytas iška
binti mokykloje sąrašą lietuvių 
šeimų, reikalingų staigios pašal
pos, kad studentai, norėdami 
siųsti siuntinius, galėtų lengvai 
gauti adresus“.

Taigi labai jdomu palyginti tarp 
tų dviejų nuomonių. Viena nuomonė 
yra Vokietijoje esančio tremtinio, 
kita nuomonė Amerikos lietuvių 
spaudos. Atrodo iš to galima pada
ryti ir kai kurių išvadų.

Cicero, gruodžio 30 d.

PALANKIAI ŽIŪRIMA Į DP ĮSI
LEIDIMĄ Į JAV

AP iš New York# pranešimu, JAV 
valstybės pasekretoris Charles E. 
Saltzman pareiškė, kad J.A.Valsty- 
bėse apskritai banguojąs palankus 
jausmas dėl didelio skaičiaus euro
piečių tremtinių įsileidimo.

Mr. Saltzmanas kalbėjo Naujųjų . 
amerikiečių sąjungos taryboje, kad 
vyriausybė yra pasiryžusi paleng
vinti tarpįautinėms ir privačioms 
agentūroms uždėtą naštą, jeigu kon
gresas priimtų įstatymą. Jo pareiš
kimu, įkurdinimas kituose kraštuose 
buvęs tiktai „humaniškas kursas“ el
giantis su Europoje pasilikusiais ka
ro tremtiniais. Šiuo metu yra skubu 
priimti Strattono projektą dėl 400.000 
DP įsileidimo per 4 metus.

Tarptautinė tremtinių organizaci
ja (IRO), anot jo, turėtų padengti 
75.000.000 dolerių transporto išlaidas 
pervežant ,400.000 DP | Ameriką. 
(NYHT/m)

Anglijoje - žodžio laisvė
D. Britanijos ministeris pirminin

kas p. Attlee savo politinėje kalboje 
per radiją pabrėžė komunizmo grė
smę Europos gerovei ir laisvei. Jis 
kalbėjo: „Leiskite pirmiausia paste
bėti ir padėkoti už tai, kad šiame 
krašte mes turime debatų laisvę. Sa
lia visų kitų progų diskusijoms, mes 
turime B.B.C. (Londono radijas, red.) 
kuri nėra nei vyriausybės nei priva
čių asmenų kontroliuojama, bet lais
va ir nesuvaržyta diskusijų platfor
ma“.

„Rusijoje ir satelitiniuose kraš
tuose kritikos balsas tyli — ten pa
žiūra teleista tik viena.

„Prieš šimtą metų (1848) liberalai 
ir socialistai kovojo per revoliuciją 
visoje Europoje prieš absoliutines 
vyriausybes, kurios varžė bet kokią 
opoziciją. Todėl ironiška, kad šian
dien absoliutai, kuri varžo opoziciją, 
ir kurie prisidengia demokratijos re-.

Amerika laimėta bet kokį karą
PAREIŠKĖ ADMIROLAS NIMITZ

AP iš Washingtono praneša, kad 
laivyno adm. Chester Nimitz pareiš
kęs, jog JAV laivynas neginčijamai 
kontroliuojąs jūras ir kad turėtų būti 
įrengti plaukiojantieji aerodromai, iš 
kurių,' reikalui esant, būtų puolamos 
priešo vidaus sritys.

Ateities laivynas turėsiąs atomi
nėmis bombomis ginkluotus lėktuv
nešius.

JAV, palyginti su Centrinės Azi
jos ar Vakarų Europos žmonių pajė
gumu, anot adm. Nimitz, yra atsili
kusios, tačiau karą jos galėtų laimėti 
savo pranašesniais ginklais ir laivyno 
bei oro pajėgomis. Jei karas iškiltų 
staiga, kelių ateinančių metų būvyje, 
tai oro laivyno pajėgos būtų vienin- 
tėlės priemonės greitai smogti prie
šui | užnugari. Tokiam karui laimėti 
būtų reikalinga invazija, tačiau visą 
priešo teritoriją ar jo sostinę oku
puoti, generolo nuomone, nebūtų 
reikalo.

Bet kokiam dideliam ateities kon
fliktui atsirasti reikią dviejų svar
biausių faktorių: milžiniškos žmonių 
pajėgos ir nepaprasto pramonės pa
jėgumo. Visai neminėdamas Rusijos, 
adm. Nimitz pridūrė: „Šios sąlygos 
egzistuoja šiandien dideliame centri
nės Azijos žemyne, rytinėje Azijoje 
ir vakarų Europoje. Du paskutinieji 
plotai nė per ateinanti dešimtmeti

negalės mums grėsti, nebent jie pa
tektų į totalitarinę kontrolę“.

„Karo atveju su bet kuriuo vienu 
tų trijų kraštų mes žmonių pajėgu
mu relatyviai būtume atsilikę. Todėl 
mes nukreiptume - Savo mintijimą į 
realistines ir labai specializuotas ope
racijas. Mes planuotume padaryti 
didelius sunaikinimus, panauduoda- 
mi savo technikinių ginklų maksi
mumą ir savo sugebėjimą gaminti 
tuos ginklus dideliais kiekiais“.

Adm. Nimitz samprotavimu, grei
čiausias būdas perkelti karo laukui 
t priešo žemę būtų pasiuntimas lai
vyno, iš kurio būtų laidomos pa
prastos ir vairuojamos raketos. Lai
vyno pajėgas galima būtų nukelti bet 
kur pasaulyje pakrantėn, visai nesi
naudojant diplomatija, aerodromus 
pilnai aprūpinti mašinomis, amuni
cijos-sandėliais, tankų ūkiais ir pre
kių pastatais, drauge (steigiant viso
kiam šių tipų personalui būstines.

Kol būtų pagaminti ilgųjų distan
cijų bombonešiai, kad „galėtų' van
denynus perskristi ir vėl sugrįžti į 
Siaurinės Amerikos bazes, laivyno 
orinės pajėgos, siunčiamos nuo lėk
tuvnešių’ galėtų būti vienintėlęs 
praktiškos priemonės gyvybiniams 
priešo centrams bombarduoti jau pa
čioje karo užuomazgoje“, pareiškė 
admirolas Nimitz. (DM/m.)

SAKO MIN. PIRM. ATTLEE

mėjų vardu, yra daug smarkesni ne
gu praeities karaliai ir imperatoriai.

„Tragedija, kad to judėjimo sek
torius, kuris pradėjo stengtis išlais
vinti žmogaus sielą ir kūną, paver
čiamas pavergimo įrankiu“.

„Liberalizmas, kuris ■ triumfuoja 
vakarų Europoje, niekad tikrai nebus 
priimtas ar praktikuojamas rytų Eu
ropoje.

„Šiandien rytų Europoje komu
nistų partija, ivesdama kapitalizmo ir 
ekonominę didvaldiškumo tironiją, 
atsižadėjo, individualios laisvės ir po
litinės demokratijos bei atmetė va
karų Europos dvasinį paveldėjimą.

Nauja priespauda
„Sovietų Rusijos istorija įspėja 

mus, kad be politinės laisvės kolek
tyvizmas gali greitai paklysti ir vesti 
į naują priespaudos ir neteisingumo 
formą.

„Politinė laisvė nėra tiktai gar
bingas dalykas savyje bei svarbus 
humaniškai asmenybei pilnai išug
dyti. Ji yra taip pat priemonė eko
nominėms teisėms ir socialiniam tei
singumui atsiekti bei šiem dalykams 
apsaugoti, kada jie jau laimėti.

„Kur nėra politinės laisvės, tenai 
iškyla privilegijos ir neteisingumas.

Komunistinėje Rusijoje „nedaugeliui 
privilegijos“ yra ryškus fenomenas ir 
plyšys tarp aukštųjų ir žemųjų pa
jamų nuolat plinta.

„Sovietų komunizmas vykdo tokią 
politiką, kuri gresia nauja imperia
lizmo — ideologinio, ekonominio ir 
strateginio — forma kitų Europos 
tautų gerovei ir gyvenimo būdui.

„Viename skalės gale yra komu
nistiniai kraštai, o kitame gale stovi 
JAV su individualia laisve, politinėje 
sferoje palaikant žmogaus teises. Bet 
JAV ekonomija yra paremta kapita
lizmu su visomis jo atstovaujamomis 
problemomis ir su charakteringai 
ryškiu jų piliečių gerovės nelygu
mu ...“

„Didžioji Britanija, panašiai kaip 
ir kiti Vakarų Europos kraštai, at
sižvelgiant i jos ekonominę ir poli
tinę teoriją, geografiškai yra tarp šių 
dviejų didžiųjų kontinentalinių vals
tybių.

„Mūsų filosofija yra mūsų pačių 
teisėje. Mūsų uždavinys yra išdirbti 
tokią sistemą, kurioje buvo sujungta 
individo laisvė su planuojamu ūkiu, 
demokratija su socialiniu teisingumu. 
Tai reikalauja iš vyriausybės naujos 
bendruomenės koncepcijos.“ J. A.

KYLANTI IMPERIJA
New York Herald Tribune raše 

apie mirusias ir kylančias imperijas. 
Įdomu pastebėti, kaip apibūdinama 
kylanti imperija, paglemžusi ir mūra 
tėvynę. Laikraštis rašo: „Mažos Pa
baltijo valstybės jau seniai prarytos. 
Suomijos nepriklausomybė netikra. 
Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Rumunija, Jugoslavija yra jau tapu
sios galingesnės ir daugeliu atžvilgiu 
labiau spaudžiančios imperijos negu 
kadaise Austroj-Vengrija dalimi. Ru
munijos karaliaus nuvainikavimas 
yra preliudas | Bąlkanų valstybių 
konsolidacijos formavimą“.

Taigi, ant tautų lavonų kuriasi 
žiaurioji slavų imperija, nešanti tau
toms mirtį.

LTB MŪNCHENO APYGARDOS 
VALDYBOS POSĖDIS

Sausio 12 d. įvyko šiais metais 
pirmasis LTB Mūncheno Apygardos 
Valdybos posėdis. Apygardos Pirmi
ninkas A. Kalvaitis, sukviesdamas š| 
posėdi, turėjo tikslą išdiskutuoti tuos 
klausimus, kurie reikėtų iškelti š. m. 
sausio 14 d. {vykstančiame LTB Apy
gardų Pirmininkų suvažiavime Sell- 
genstadte, ir aptarti artėjančios Va-« 
sario 16-sios minėjimo reikalą. Siam 
paskutiniajam klausimui išsamiau 
aptarti sausio 23 d. numatyta su
šaukti LTB Mūncheno Apygardos 
apylinkių pirmininkų pasitrimas. (p)

DP laikraštininkai Heidelberge
Sausio 7 d. Heidelberge, Perkeo 

kavinės \ patalpose, įvyko II-ji DP 
laikraštininkų informacinė konferen
cija, kurią sukvietė US , zonos PC 
IRO vadovybė. Konferencijoje daly
vavo per 30 {vairių tautybių laikraš
tininkų, o ją jaukioje nuotaikoje pra
vedė zonos direktorius Mr. Paul B. 
Edwards ir viešosios "informacijos 
vedėjas Mr. S. Denlinger, dalyvau
jant dar keliems IRO vyr. būstinės 
atskyrų skyrių vedėjams.

Abu aukštieji IRO pareigūnai, — 
direkt. P. B. Edwards, vėliau S. Den
linger, — atsakinėdami į pateiktus 
laikraštininkų klausimus, stengėsi 
duoti pagristus ir išsamius atsaky
mus. Visoje eilėje gvildentų klausi
mų svarbiausią vietą užėmė DP re
gistracijos, repatriacijos ir emigraci
jos klausimai.

Šiuo metu stovyklose vykdomoji 
IRO registracija — nesąs joks skry
ningas. Registruojama dėl* reikalo 
turėti tikslią DP statistiką, kurios li
gi šiol vis nebuvę. Si registracija iš
plaukianti iš IRO statuto, kuris yra 
UNO priimtas ir kurio pakeitimus

taip pat UNO tegalėtų padaryti. Esą, 
nėra reikalo baimintis dėl anketose 
esamų klausimų apie gimines, nes te
są reikalinga nurodyti tik tokie gi
minės, kurie gali padėti emigracijos 
atveju.

Repatriaciją skatinti ir repatrijuo
jantiems teikti pagalbą esanti IRO 
pareiga, bet tatai vykdoma tik sava
norišku principu. Prieš valią niekas 
nebus verčiamas grįžti i savo kilmės 
kraštą.

Vienas pagrindinių IRO siekių 
yra surasti naujas tėvynes išvietin- 
tieslems, kurie nenori ar negali grĮžti 
j savo kilmės kraštą. Tik tam reika
lui, ešą, ir norima įvykdyti tikslią 
registraciją, kuri parūdysiant tikslų 
DP skaičių, jų pasiskirstymą profe
sijomis ir atitinkamus pageidavimus, 
kas kurin kraštan nori emigruoti. 
Šiais metais norima emigraciją išplė
sti iki kiek galint didesnlb laipsnio, 
bet kaip tai seksis, parodysianti ne
tolima ateitis. Sėkmingumas pareis 
nuo to, klek ir kurie kraštai priims 
išvietlntųjų. IRO neturi galios tiesio
giai paveikti (vairiu kraštų imigra-

infor- 
veikti

elnius įstatymus, ji galinti tik 
muoti apie DP ir morališkai 
paskirų kraštų vyriausybes, kad šios 
Skubesniu laiku įsileistų atitinkamą 
skaičių išvietintųjų. Yra numatoma, 
kad po tam tikrą skaičių DP įsileis 
JAV, Kanada bei kiti kraštai. Jau 
esą aišku, jog greitu laiku Heidel
berge (sikurslanti Kanados imigraęi- 
nė misija, kurios tikslas būsiąs pa
greitinti {migravimą l Kanadą tani 
tikrų rūšių specialistams.

Dėl pasitaikančių DP stovyklose 
aprūpinimo nenormalumų ar nevie
nodumų, esą, reikalinga raštu infor
muoti IRO zonini centrą Heidelberge 
(PC IRO Headquarter, Heidelberg): 
būsią viskas ištirta ir nenormalumai 
pašalinti. Emigraciniai lageriai būsią 
tuojau vizituojami ir juose rasta ne
tvarka šalinama.

Konferenciją baigiant, tarp kitų 
tik laikraštininkams rūpimų klausi
mų aptarimo, dar buvo pareikšta, jog 
nuo š. m. vasario 1 d. bus galutinai 
sutvarkytas prie laikraščių dirbantie
siems papildomas maisto priedas.

(dp)
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