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Atitolstant nuo degančiu 
. krantu

Tremtis, emigracija — seni daly
kai, kaip ir pats pasaulis, tik skai- 
čiai, mastas didėja., Seniau trėmė, 
bėgo pavieniai, tūkstančiai, o dabar 
— milijonai.

Žmogus, aplamai imant, visada 
buvo tremtinys, DP. Mes esame 
tremtinių vaikai, juk Adomą ir Ievą 
taip pat ištrėmė iš Rojaus. Nuosta
bus ir išdidžiai reikšmingas žmogaus 
(vykis: jis — Dievo tremtinys, opo
zicionierius. Adomas ir Ieva — pir
mieji opozicionieriai, savo protu, va
lia norėję prilygti Dievui. „Prakaite 
kaktos valgysi duoną“, sako rojaus 
sprendimas mūsų tėvams, kai jie pa
kyla į tremtį, kai juos paženkli.ia iš- 
vietinimo — DP ženklu. Aplamai 
kalbant, Rojus išmainomas j laisvę.

Taigi, pirmieji DP buvo Adomas 
ir Ieva, mes — jųjų vaikai, pasklidę 
išblaškyti visoje planetoje, dėl tei
sės būti opozicijoje, dėl savojo aš. 
Ir kiek žemės vaikų gali girtis trem-

Tarptautinės politikos perspekty
vini vaizdą ryškiau tegalima pateikti 
tik išryškinus politines tendencijas ir 
jų kryptj. Ekonomikoje tai galima 
apskaičiuoti matematiškai, bet politi
koje tokie dalykai negalimi, nes jie 
bazuojami ne skaičiais, bet remiasi 
abstrakcijomis, nors ir realioje for
moje jos būtų atvaizduotos.

Politika, kaip ir kitos humanita
rinės sritys, pergyvena Įvairias epo
chas — politiškai taikingo žydėjimo 
laikotarpį, pasiruošimų įvairiems 
naujiems žygiams, karinio psichozo 
ir t. t. Karo metu viešpatavo forma
liai draugiškumo, vieningumo ten
dencija tarp Sąjungininkų, ji tęsėsi 
■kurį laika ir po karo. Vėliau ji persi

ties išvengę? Ameriką sukūrė, .pa
darė stebuklu beveik vieni DP — iš- 
vietinti arba išsivietinę. Iš savo na
mų, gimtinių suplaukė Į Ameriką, į 
tą Ameriką, kurioj po kelių dešim
čių 'metų tikrieji DP arba jų ainiai 
sukurs UNRRA, IRO, suks galvas: 
kas tie naujieji DP? — smerks, gins, 
diskutuos Strattono bilių, nenorės 
Įsileisti naujųjų DP.

Nežinomas pilietis ar valdininkas, 
pavadinęs šio karo tremtinius Dis
placed Persons.’ Senukas nuo Gargž
dų, ramus kantrus ūkininkas, kelių 
mėnesių Algiukas, profesorius, meni
ninkas — vi# personos. Išvietinta 
persona, kaip sako anglų šnektos ži- 
nlonys, tai ir bus toji Displaced Per
son. Mūsų kalbos dvasia tai skamba 
pašaipiai, atsitiktinumu, persona be 
vietos, klajūnu.

Displaced Person — DP yra gerai 
apgalvotas, politiškai neutralus api
būdinimas, to meto kūdikis, kai Va
karų valstybės ir Rytų barbarija 
geidė bendrai laimėti, bendrai laimė
jimo ragaišį pasidalyti. Kas bėgo 
nuo Raudonojo tvano, tasai turėjo 
būti tik karo audrų iš vietos išblokš
tas arba karo nusikaltėlis. Tada ne
naudinga buvo manyti, kad kas nors 
bėga iuo „tikrosios demokratijos“.

Nenorint užgauti tremties prie
žasties — Rytų barbarų, tikri politi
niai tremtiniai buvo pavadinti išvie- 
tlntomis personomis — DP.

Karo audros pritrenkti, tykių''ra
mių žmonių nuolankumu sutikom 
ano meto politinės būklės komerciš
kas kombinacijas, nedaug sielojo- 
mės, kodėl mes esame išvietintos 
personos. Dera pasakyti, jog mūsų 
politinio ir visuomeninio gyvenimo 
rikiuotojai' neparodė žygių ir supra
timo iškovoti prideramą mums var
dą ir teises, t. y. politinių emigrantų. 
Jei ne kitus, tai nors mus pačius 
įsąmoninti DP misijoj*

Bet netenka perdaug kaltinti mū
sų politikų, nes ne jie sukelia — ža
dina tautų nusiteikimą, sąmonę, ypač 
tokiu metu ir tokiuose įvykiuose, 
kaip milijonų žmonių išvietinimas.

Mūsų poetai, rašytojai, mokytojai, 
dvasininkai,' nebesusigaudė laike ir 
įvykiuose. Ypač keli pirmos eilės ly
rikai, kurie tremties epopėją tesu
gebėjo saldaus, pompastiško verkš
lenimo rimais apdainuoti, dūsauti be 
kelio ir šviesos, tepasiguodžiant vil
timi ... tėvų nemeliai — liūdna man 
be jūsų ...

Nesugebėjom ar nenorėjom išsiaš- 
kinti dviejų taškų, tarp kurių mūsų 
tiesioji linija, būtent: emigracija 
neišvengiama, sena ir naudinga, ir 
mes esame armija, jokiu būdu nepa
sitraukusi iš kovos, tik pakeitusi ko
vos vietovę. Tai yra mūsų atramos 
taškai, mūsų teisė, mūsų moralinė 
stiprybė.

Šiandien nebus perdaug pasaky
ta, jog mes egoistiškai ir siaurai pa
žvelgėm į mūsų tremties — išvieti- 
nirtio prasmę, per daug sielodamies 
tremties sunkumais, permažai — pa
reiga, tiksiu. Mes ašaringai ir suma
niai apverkėm tremties vargus ir su- 
glebom kovai, net nebeturėdami jė-

gų ir laiko išsiaiškinti tremties tikslą 
ir prasmę.

Tai tik užkliudymas plataus ir 
neišsemiamo reikalo; šiuo atveju 
smulkiau nelukštenant, reikia pasa
kyti: daug mūsų gyvenimo, negero
vių — susmulkėjimo, partinio fana
tizmo, piautynių dėl skuduro ar kąs
nio apniko mus, nepakankamai sie
loj anti s tremties prasme, tikslu, su
pratimu kovos aštrumo, kur vyksta 
ir vyks dėl mūsų kultūros civiliza
cijos išgelbėjimo, kovoje prieš Rytų 
barbarų krauju putojantį tvaną.

Buvo tautų, sričių, miestų, sektų 
emigrantai, buvo labai smulkaus 
įvykio ar prasmės emigrantai, bet 
šių dienų besąlyginė ir visa pasauli
nė, kova tarp mūsų kultūros ir ko
munizmo tironijos apėmė visą pa
saulį, sukeldama masinę ir tikslingą 
emigraciją. Šiandieniniai politiniai, 
kultūriniai emigrantai — DPIš Rytų 
Europos, Pabaltijo, Balkanų rodo, jog 
rytoj gali būti nauju DP milijonų iš 
Italijos, Prancūzijos ar Afrikos.

Rytoj, poryt gali kilti reikalas 
kurio nors kontinento žmogui nuo su
kilusios vienokio ar kitokio totaliz- 
mo, saugoti mūsų amžiaus kultūros, 
civilizacijos, laisvės esmę, ir žmogus 
turės pakeisti kovos vietą, didinti 
DP armiją.

Mums artėja valandą palikti de
gančius Europos krantus, persikelti 
į kitus kraštus, kol pasaulis pasiruoš 
lemtingajam Vakari) kultūros ir Ry
tų barbarijos mūšiui, kol mes, puo-

Tarptautinės tendencijos
Anglosaksų spauda užima realiosios politikos poziciją ir pradeda traukti

dienos švieson faktorius, neleidžiančius sukurti pasaulyje taikos
metė į bandymų bei ieškojimo plot
mę. Apskritai imant, tarptautinėj 
politikoj iki šiol nebuvo stabilumo, 
politinė švytuoklė siūbavo nuo drau
giškumo iki priešingumo ribų. Pa
skutiniu metu ji įgauna žymiai ryš
kesnį veidąl Politinė tendencija iš 
pacifistiškai bei nuolaidžiai taikingo 
pasireiškimo persimetė į ryžtingą bei 
kariškai taikingą metą. Si paskutinė 
tendencija yra- dabar labiausiai iš
ryškėjusi.

Kad pastaroji linkmė dabar įsivy
rauja tarptautinėje politikoje, užten
ka pavaizduoti JAV ir D. Britanijos 
paskutininius siekimus.

JAV gynybos minister!s James V 
Forestal ir karo minsteris Kenneth 

Dail. V. K. Jonyno dvispalvis medžio raižinys PIEMENĖLIS
(Iš pasirodžiusios A. Rannito paruoštos monografijos apie dali. V. K. Jonyno kūrybą)

selėję ir išsaugoję mūsų gyvenimo 
vertybes, galėsime ir turėsime grįžti 
į daug kartų perdegusius Europos, 
tėvynės krantus.

Būtų skaudus nuostolis mūsų 
tremties tikslui, jeigu paliktume Eu
ropos krantus tvirtai ir aiškiai nesu
sitarę dėl mūsų tremties prasmės Ir 
tikslo. Jeigu atitolstant nuo Europos 
telydėtų DP tik biologinio išsisaugo- 
jimo baimė ir skanesnės duonos kąs
nio ieškojimas, tada mes tikrai bū
tum tik išvietintos personos, kurių 
problema baigtųsi paskutinį kartą 
uždarant DP stovyklos duris ir pa
rūpinant darbą, kąsnį naujoje vie
toje.

Naudinga žinoti, jog mes nuo sa
vo pareigų, tikslų niekur negalime 
pabėgti, nieks mūsų nepavaduos. Juk 
mes. visi gerai suprantame, kad rytoj 
ar poryt du pasauliai susidurs spren
džiamojoje kovoje žūt ar būt, — jokie 
atstumai, vandenynai mūsų neišgel
bėtų, jeigu Rytų tironija laimėtų 
mūšį.

Mes galim keisti pozicijas, ieškoti 
tinkamesnių ginklų, bet mes (kultū
ros pasaulis) negalime pasitraukti iš 
mūšio, kuris ateis.

Mes neišsivežėm patalų, pianinų, 
nerūdijančio plieno rankenų, bet mes 
išsivežėm mūsų tėvynės laisvę ir pa
reigą ir mes tatai turime ugdyti, sau
goti, kol vargšė senoji Europa bus 
tokia, kokios mes norime, kurioj bus 
vieta mūsų tėvynei ir mums.

C. Royall pareiškė kongresui, kad 
Europai atstatyti Marshallio plano 
nepakanka, o šalia jo turi būti su
kurta krašto tautinė gynyba, Įvedant 
privalomą karinį apmokymą. Kartu 
min. Forresta'tis pasakė, kad nei šiai 
programai nei tautinei gynybai da
romos išlaidos nėra nukreiptos prieš 
bet kurią tautą ir nesiekia domina
vimo. Šiuose pareiškimuose glūdi 
ryžtas ir pasiruošimas eventualu
mams, siekiant išlaikyti taikingą pa
saulinę padėt).

Prezidento Trumano aviacijos 
ekspetrai reikalauja skirti aviacijai 
tobulinti ir jai plėstis daugiau lėšų, o 
laivyno aviaciją tik sumoderninti, šis 
reikalavimas iškilo tik po 5 mėnesių 

Kartais atrodo, jog mes nusivy
lėme Europa, jos kultūra, jos... Gal 
ir yra pagrindo, nes perdaug plotų 
užėmė KZ-tai, perdaug krematoriu
mų ir masinių kapų. Bet tai negali 
mūsų atstumti, atleisti nuo pareigos 
Europą padaryti Europa, visa, kas 
lyg šašais ir žaizdomis dengia Ra
faello, Koperniko, Baltijos dainom 
skambančią žemę, turim nuvalyti, 
išgydyti.

Europa nemirs, nieks jos nepava
duos, neatims jos pirmaujančios kul
tūros didybės ir menkystės, kurios 
būtinos gyvenimo dėsniuose, įvy
kiuose. Europa dega, Europa kenčia, 
Europa dvokia lavonų dūmais, bet 
tai mūsų žemė, mūsų tėvynė, tik mes 
kalti, kad ji tokia, ir tik mes, savo 
ir visos planetos šlovei, naudai, — 
padarysime Europą kitokią.

Dažnai skaitom Australijon, Ka- 
nadon nutolusių ... „mes nebe DP, 
beteisiai, vargšai, bet mes laisvi..."

Mūsų planetoje nėra garbingesnio 
vardo kaip DP. Todėl mes ir DP, 
kad mes nesutikome nusilenkti smur
tui, melui, vergijai, todėl mes DP, 
kad mes tikime laisvės ir teisės per
gale. Ir nutoldami nuo degančių 
Europos krantų, tikėkime, jog . jie 
sužaliuos.

Ir jie, tie Europos krantai, grei
čiau, vęšliau sužaliuos, jeigu mes ti
kėsime prasme ir tikslu, DP — poli
tinių emigrantų misijos,

Liudas Dovydėnas
t

rimtų studijų. KomisĮja pareiškė: 
„Pasaulio taika ir JAV saugumas da
bar yra tie patys dalykai“. Toliau 
pareiškime, sakoma, kad taikos ap
saugai reikia remti Jungtines Tauta* 
ir „ruoštis galimam būsimam karui“.

Nors karo nieks nenori, tačiau pa
tyrimas parodė, kad pacifizmas neap
saugo taikos ir todėl dabar jos sie
kiama pasiruošimu karo atvejui.

Prez. Trumanas paminėjo, kad 
Amerikai atsels pigiau, jeigu ji pa
didins išlaidas karinėms pajėgoms 
stiprinti, negu Europai patekus į to
talitarinio režimo rankas. Todėl ji*, 
siūlė tautinės gynybos reikalams pa
skirti 28°/« bendro biudžeto. Pre
zidentas siūlė strateginių žaliavų at
sargų sudarymą išplėsti ir skirti 
550.000.000 dolerių atominei energijai 
bei kitiems karinės svarbos tyrimam* 
vykdyti.

JAV atnaujina aviacijos baze* 
Libijoje, kur karo metu nutūpdavo 
didieji bombonešiai ir kur pasikrau
davo reikalingų priemonių. Pasita
rimus veda Lisabonoje dėl aviacijos 
bazių Azorų salose, kurios tarnavo 
karo metu.

Nuo JAV neatsilieka ir D. Brita
nija. Ji, neseniai pasirašė, karinį pak
tą su'Iraku. Greitu laiku pradės de
rybas su Saudi Arabija Ir Transjųjr- 
danija dėl panašių paktų.

Šie visi paktai, rodo, kad dvi di
džiosios demokratinės valstybės tal
kos išlaikymo pagrindan deda ne 
pataikavimą, bet savo karinio poten
cialo stiprumą, kaip tai yra buvę 
anksčiau.

Ne mažiau svarbi pradėtoji britų 
vyriausybės ir darbiečių partijos an
tikomunistinė akcija. Šiuo keliu bri
tai ir amerikiečiai paruošia visuo
mene, jai išaškindami komunizmo 
žalą ne tik valstybei, bet ir pavie
niams asmenims.

Jei šiandien daugiau kalbama 
apie tai, kaip Išvengti trečiojo pasau
linio karo, tai tatai daroma ne be pa
grindo. D. Britanijos ministerio pirm, 
pavad. Herbert Morrisonas, kalbėda
mas Leicesteryje, darbiečių susirin
kime, pasakė, kad Sovietų Sąjunga, 
vesdama provokacinę politiką, 
rizikuojanti karu. Dėl to jis kaltina 
Rusiją pasipriešinus Marshallio pla
nui. P. Morrisonas nurodo, kad tai 
pareiną nuo „piktosios doktrinos", 
pagal kurią „juo daugiau skurdo yra 
pasaulyje, juo geresnis revoliucini* 
komunistų pasisekimas“, tai yra 
„triumfo doktrina per chaosą“. To
liau p. Morrisonas sako: „Mes nega
lime laukti nieko geresnio, kada 
kraštas po krašto rytų Ir pietryčių 
Europoje tampa nedemokratiniu Ir 
tautų neatstovaujamos komunistinė* 
vyriausybės suvaržo kitas politine* 
partijas ir spaudos laisvę... bei „ne
teisėtai nuteisia nekomunlstinus po
litinius vadus“.

Pranešimai iš Berlyno taip pat ge
rai paryškina politines tendencijas, o 
jos nėra džiuginančios. Amerikiečių 
pareigūnų nuomone, rusai pirmiau
sia tęsia nervų karą Berlyne.

NYHT biuras praneša, kad, „jei
gu rusai tęstų paskutinę alternatyvą 
ir naudotų fizinę jėgą prieš vakarų 
sąjungininkus, tai tas, amerikiečių 
pareigūnų nuomone, reikštų, kad ru
sai norį rizikuoti karu“.

Matome, jog anglosaksų spaudoje 
vis dažniau ir dažniau rašoma apie 
galimą karą, apie karinius pasiruo
šimus, ir kaip to karo būtų galima 
išvengti. Ji aiškiai užima realiosios 
politikos poziciją Ir pradeda traukti 
dienos švieson tuos faktorius, kurie 
neleidžia sukurti pasaulyje taikos. 
Minėti iškalbingi faktai rodo, kad jei 
bus galima taiką apsaugoti, tai tik 
gerai pasiruošus karui, kada agreso
rius, bijodamas pralaimėjimo, iš viso 
nerizikuotų karu. Tuo būdu politi
nės tendencijos ir krypsta savisaugos 
bei apsigynimo pusėn. J. Arae

1
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noje laivo dalyje, Ir visi {sakymai bei 
nurodymai perduodami vokiečių " ir 
anglų kalbomis).

— Apie 18 valandų mes būsime 
Port-Saide. Gal būt, mūsų laivas per

1948 m. Kanadon 
imigruos 108.000

Įvairiuose kelionių aprašymuose 
Viduržemio jūra minima, kaip įspū
dinga savo puikiu mėlynu vandeniu 
ir jį supančiu žydru dangumi. Mums 

, gi didžiausią įspūdį padarė 76° F, ir 
saulės vonios užpildė kone visą „au
straliečių“ dienotvarkę.

Dažnai matome Afrikos krantus. 
Pietuose matome Panteliarijos salos 
kontūrus, netrukus šiaurėje pasirodo 
Maita.

Jau du kartus Viduržemio jūroje 
keitėme laiką. Tai buvo būtina, nes 
18 vai. deny buvo visai tamsu.

Esame skiepijami nuo choleros: 
Egipte siaučianti epidemija.

■ Šilta. Laivą seka paukščiai, kiti 
pamatę vieną kitą delfiną, skraidan
čias žuvis. Mes esame jau kitame pa
saulyje.

RENKAMĘ>AVO ATSTOVYBĘ
Diepholzo pereinamoje stovykloje, 

visiems emigrantams dar nesuvažia
vus, lietuviai (jų buvo apie 200) iš
sirinko komitetą. (J. Motiejūnas, Būt- 
kūnas, Balutis.) Jis, jau Diepholze 
pradėjęs kultūrinę veiklą, laive dirbo 
toliau, bet ne visų rinktas, nesijautė 

I turįs pilną pasitikėjimą. Tad aštun
tąją kelionės dieną, mūsų „Genero
lui" plaukiant mėlynomis Viduržemio j 
jūros bangomis, komitetas sušaukė 
lietuvių susirinkimą.

' Susirinkime paaiškėjo, kad laivo 
administracija tautinių komitetų ir 
net tautinių grupių nenori pripažinti. 
Jai egzistuoja tik keleiviai — emi
grantai į Australiją. Bet mes jau
čiame būtiną reikalą turėti savo at
stovybę, kuri mus svetimoje žemėje 
burtų, koordinuotų kultūrinj veiki- 

s mą ir, reikalui bei galimybėms esant, 
gintų mūsų tautinius interesus.. Ieš
kome kompromiso ir išrenkame 3 
kultūrinius vadovus (tuos pačius 
kom-to narius). Iškyla moterų klau
simas, kurios pageidauja turėti savo 
atstovę kultūrinėje atstovybėje. Po 
ilgesnių diskusijų prie atstovybės 
priskirta p. M. Tamulytė, kaip 
vusi iš moterų daugiausia balsų, 
tariamuoju balsu.

MES JUDAME, KRUTAME
Amžinai ta pati dangų remianti 

jūra, tie patys veidai, nesikeičianti 
dienotvarkė iššaukė naują „epidemi
ją“ — nuobodulį. Deny pasirodo 
azartiški kortų’lošimai (iš cigarečių), 
rimtesni ar mažiau rimti flirtai, be
tikslis slankiojimas po laivą, pletkai 
ir kt. ,

Bet tai dar nereiškia, kad „au- 
Straliečlai“ visai apsnūdę ir nieko po
zityvaus nenuveikia.

Kultūrinės vadovybės iniciatyva su
daryti anglų kalbos kursai, kurių suor
ganizavimas buvo gan sunkus neran
dant mokytojo. Anglų kalbos mokyma
sis yra, galima sakyti, visuotinis. Kuo
ne visų rankose matai anglišką va
dovėlį, laikraštį ar knygą. Deja, rei
kia pripažinti, kad lietuviai, nors ir

ga- 
pa-

sudarydami laive daugumą, angliškai 
kalbančių turi mažiausia. Pvz., estai 
beveik visi kalba angliškai, o mums 
sunku net buvo rasti anglų kalbos 
mokytojus ir vertėją escort officer 
raštinėje.

Suorganizuotas ir choras. Kas 
dieną valgykloje renkasi vyrai ir p. 
Morkūno vadovaujami repetuoja. 
Jie savo daina žada gražiai repre
zentuoti lietuvius tarp australiečių 
(tikrųjų) ir supažindinti juos su gra
žiąja lietuviška daina. Taip pat vei
kia ir tautinių šokių grupė.

Dažnai denyje pamatai kokiame 
nors katnpe susibūrusius kelis vyrus. 
Jie rankose laiko didžiulius blokno
tus ir aiškinasi, aiškinasi. Tai re
dakcija. Ji žada išleisti suvenirinį 
mūsų kelionės leidinėlį net keturio
mis kalbomis. y

LAVANTE
Mes jau plaukiame rytinėje Vi

duržemio jūros dalimi. Lavante, tas 1

artimųjų rytų baseinas, mums šiau
riečiams sudaro kažkokią egzotišką 
ir nuotykingą atmosferą, bet mes 
nei egzotikos, o tuo labiau nuotykių 
nepastebime. Tik- jaučiame termo
metro kritimą — o tai mums artė
jant į pietryčius atrodo keista — ir 
matome pilką, drumzliną vandenį — 
tokį, koks mūsų upėse būdavo po 
didesnio lietaus. Jokios romantikos, 
jokio grožio!

Devynios dienos jūroje, šeštadie
nis. Šiandieną turime pasiekti Port- 
Saidą. Visi su nekantrumu laukia
me pirmojo uosto. Laivo kasdienybė 
jau spėjo {gristi ir ši permaina, ža
danti naujų ir įdomių įspūdžių, yra 
visų „australiečių“ pokalbių tema. 
Tikimasi uoste surasti galimybę pa
sinaudoti paštu ir pasiųsti Europai 
savo sveikinimus.

Bet mūsų lūkesčius ir pakeltą 
nuotaiką labai aptramdo netikėtas 
laivo vadovybės garsiakalbiais per
duotas įsakymas (jie įrengti kiekvie-

naktį paliks uoste. Niekas keleivių 
neturi teisės apleisti laivą. Galimas 
dalykas, kad laivą apsups valtys, no
rėdamos varyti prekybą. Griežtai 
draudžiama bet kokį daiktą iš kranto 
paimti { laivą. Port-Saido apylin
kėse siaučia choleros epidemija. 
Mes nenorime šią baisią ligą matyti 
mūsų laive, todėl prašau griežtai pri
silaikyti duotų nurodymų.

įsakymas išmintingas ir logiškas, 
bet mūsų smalsumas iš arčiau pa
žinti orient ą tuo tampa labai supan
čiotas.

Apie 16 valandą pamatome žemę. 
Krantas artėja ir pradedame pažinti 
uostą. Tai Port-Saidas, vartai į ry
tus.

Vilkikai mus įstumia į uostą. At
vyksta uosto valdininkai ir sutvarko 
formalumas. 18 valandą mūsų „Ge
nerolas" Port-Saido uoste sustoja. .

Pirmasis kelionės etapas — 3.500 
jūrmylių jau užpakaly mūsų. Bet du 
trečdaliai kelio dar laukia!

Mūncheno emigracinė stovykla
PLUOŠTELIS PRAKTINIŲ PATYRIMŲ, PUSANTRO MENESIO JOJE IŠGYVENUS

| Emigracinė liga, užkrėtusi dau
gelį mūsų, verčia palikti laikinas 
gūžtas stovyklose ir ieškoti naujos 
prieglaudos kituose kraštuose.. Bet 
prieš įsėdant į laivą tenka dar daug 
pavargti įvairiose pereinamose sto
vyklose. Kad būtų aiškesnis vaizdas 
apie visą emigracijos procedūrą, no
riu jus supažindinti su visa ta eile 
reikalų, kuriuos teka nugalėti besi
ruošiančiam išvykti į užjūrį.

Daugelis maža težinom apie vieną 
didelę emigracinę stovyklą Mūnche- 
ne, Freimanno priemiestyje, vadina
mą Funk-Kaserne stovyklą. Per šią 
pereinamąją stovyklą turi pereiti 
Pietų Bavarijoj gyvenantieji, pri
klausantieji Mūncheno distriktui.

Į šią stovyklą emigrantai — kan
didatai iš stovyklų suvežami auto
mašinomis. Patiems atvykus į Mūn
cheno pagrindinę gelž. stotį, reikia 
kelis šimtus m paeiti iki Karlsplatz 
(Stachus), o iš čia tramvajumi Nr. 6 
važiuoti'Freimann kryptimi iki galu
tinės stoties. Nuo tramvajaus susto
jimo eiti plen u'kairėn apie 0,7 km, 
kur ir yra minėta stovykla.

Peržengus stovyklos vartus, būsi- 
mleji emigrantai turi registruotis 3 
bloke, kur vienų metu pereinama per 
kelis kambarius: registracija, laiki
nis maisto kortelės išdavimas, gydy
tojo apžiūrėjimas, dezinfekcija ir gy
venamos vietos paskyrimas. Gavęs 
registracijos kortelę, esi laikomas 
stovyklos gyventoju ir vyksti { nuro
dytą kambarį, kuriame naująsis gy
ventojas, susiradęs laisvą lovą, pra
deda įsikurti. Iš bloko vėdėjo gau
nama 2 amerikines, gerokai ąpdėvė-

Pranešimas dėl lietuviu meno parodos Amerikoje
Lietuvių Tremtinių Bendruome

nės Centro pavedimu sudarytasis 
" Meno Parodos Amerikoje Komitetas 

organizuoja išeivijos lietuvių meno 
parodą Amerikoje. Parodoje bus šie 
Skyriai: a) tautinis martirologinis, b) 
plastinio meno (tapyba, skulptūra, 
grafika, keramika, kilimai), c) taįto- 
dailės ir dailiųjų amatų (audiniai, 
medžio drožiniai, mezginiai, metalo, 
molio ir kt. dirbiniai).

Parodoje kviečiami dalyvauti vi
si lietuviai menininkai, tautodailės 
dirbinių savininkai ir dailiųjų ama
tų amatininkai ir dirbėjai.

Parodai skiriami eksponatai sitįm- 
člami iki š. m. vasario 20 d. šiuo 
adresu: LTB Hanau, (16) Hanau a. 
M., Lamboystr. 84, Vytautas Pagirys 
(LMPA komiteto reikalų vedėjas). 
. Plastinio meno skyr. kiekvienas 
dailininkas prašomas siųsti tapybos 
darbų ne daugiau kaip 10 ir grafikos 
darbų ne daugiau kaip 20; kitų sri
čių eksponatams skaičius nenustaty
tas.

Prie parodon siunčiamų ekspona
tų pridedamas vokas, kuriame siun
čiama 31X29 cm formato eksponatų 
sąrašas. Eksponatų sąraše pateikia
mos šios žinios:

1. autoriaus arba savininko pavar
dė ir vardas, gimimo data, kada 
darbas padarytas;

2. tikslus autoriaus arba sav. da
bartinis adresas; • 
eksponatų sąrašas (eilės Nr. eks
ponatu pavadinimas, sksp. for-

matas, parduodamųjų eksponatų 
kaina doleriais, kitos žinios);

4. autoriaus arba savininko para
šas.

Kitoje eksponatų sąrašo pusėje 
nurodoma parodon nepriimti) ekspo
natų grąžinimo ir už parduotus eks
ponatus ' pinigų persiuntimo tvarka 
(savininkas atsiims patsai, siusti paš
tu, perduoti {galiotiems asmenims ir 
kaip kitaip).

Pageidaujama, kad kartu su eks
ponatais būtų siunčiamos ir 4 darbų 
nuotraukos parodos katalogui iliu
struoti. Kitoje nuotraukos pusėje 
užrašoma, autoriaus pavardė, vardas 
ir eksp. pavadinimas.

Prie siunčiamų parodon ekspona
tų turi būti prikabintas raštelis, ku
riame įrašoma:

1. autoriaus arba savininko pa
vardė ir vardas;

2. eksplonatų sąraše atžymėtas ei
lės numeris ir eksp. pavadini
mas.

Kataloginė medžiaga iki vasario 
d. siunčiama šiuo adresu: V. Pe

travičius, Fellbach/ Wurtt., Jahn- 
str, 12.

Plastinio Meno, Tautodailės ir 
Dailiųjų Amatų skyriams tinkamus 
eksponatus atrinks jury komisija 
šios sudėties: dail. V. Petravičius, 
daiL P. Augius, dali. K. V. Jonynas, 
dali A. Valeika, dail. L. Vilimas ir 
dail. A. Tamošaitis.
Lietuvių Meno Parodos Amerikoje

’ Komitetas

■ tas antklodes. Gyventi tenka įvairio- 
1 se patalpose, dažnai blogose. Viena- 
1 me kambaryje būna nuo keliolikos 
; iki keliasdešimt gyventojų. Kamba- 
; riai būna veduslems, netekėjusioms 

moterims, nevedusiems vyrams. Di- 
; desnės šeimos su vaikais gauna ge

resnius, mažesnius kambarius. Žie
mos metu daug vargstama dėl apšil
dymo, nes kuro duodama labai ma
žai. Pvz., 18 asmenų kambariui duo
dama savaitei 15 kg malkų ir 30 kg 
briketų. Elektros šildomų aparatų ir 
plytelių neleidžiama naudoti, nors 
kartais pasiseka išlaikyti kelias sa
vaites.
. Kiekvieną dieną, išskyrus šventa
dienius, tam tikras bloko gyventojų 
skaičius skiriamas švaros darbams. 
Tenka išvalyti koridorius, prausyklas 
ir išvietes. Dauguma stovyklos kori
dorių, prausyklų ir išviečių neturi 
apšvietimo, todėl patartina turėti 
žvakių ar kišeninę lęmputę. Per sa
vaitę kartą, kartais ir rečiau, tenka 
eiti į stovyklos darbus. Pasitaiko 
įvairiausių darbų: malkų plovimas, 
šiukšlių vežimas,- įvairūs krovimo 
darbai (prie anglių, malkų, statyb. 
medžiagos) ir Jvair. kitų darbų. To
dėl važiuojant į šią stovyklą patarti
na turėti darbo rūbus,, stiprius batus, 
kepurę. Lagerio darbai dirbami nuo 
8,30 iki 12 vai. ir nuo 13 v. iki 17 vai.

Maitinimas vyksta per kelias sto
vyklos virtuves: 0—1 mt. amžiaus kū
dikiams, 1—18 mt vaikams ir suau
gusiems. Jiems visiems yra atskiros 
virtuvės. Į virtuvę einant reikia tu
rėti maisto kortelę (gaunama per blo
ko vedėją) ir savo šaukštą. Pusry
čiams duodama 1 samtukas kavos ir 
porcija juodos duonos (apie 100 g). 
Pietums duodama vėl porcija duonos, 
samtis kokios nors košės su padažu, 
arba padažo ir 3—4 bulvės, arba kas 
nors kitas. Vakarienei vėl 100 g duo
nos ir samtukas sriubos arba košės. 
Iš virtuvės eini į valgyklą, kur pu
čiant skersvėjams gali suvalgyti kar
čią emigranto košė. Retkarčiais duo
dama truputis cukraus, dešros ir sū
rio. Stovykloje gaunamo maisto ne
pakanka ir būtina pasirūpinti šiokių 
tokių savo maisto atsargų, ypač rie
balų, dešros, cukraus. x

Dar tenka pažymėti, kad prie vir
tuvės, gaunant pietus ar vakarienę, 
tenka gerokai pasistumdyti marga
spalvėje minioje,' laukiant samtuko 
košes. Tai vis gerėlesnės maisto iš
davimo administracijos stoka.

Stovyklos administracija susideda 
iš įvairių tautybių tarnautpjų, ku
riems pabaltiečių reikalai stovi to
liausiai: stovyklos policija susideda

komisijų, talkininkaujant

Kanados laikraščius beskaitant 
gaunasi įspūdis, kad imigracijos pro
blema čia yra vienas pagrindinių šio 
meto vadžios rūpesčių.

Be paskirų straipsnių, vaizduo
jančių sunkią tremtinių būklę ir dar 
sunkesnę padėtį pavergtuose kraš
tuose Rytinėje Europoje, 1948 m. pir
mieji laikraščių numeriai daug rašo 
apie emigraciją; paduoda žinias apie 
imigravusius pereitais metais ir vy
riausybės planavimus šiems metams. 
Pagal Kanados valdžios sausio 6 d. 
pranešimą, šiais metais numatyta įsi
leisti 100.000 imigrantų.' Šalia to nu
rodoma, kad pereitais metais Kana
don atvyko 75.000 naujų žmonių. 
Kaip toliau sužinome, iš numatyto 
100.000 skaičiaus* 20.000 bus įsileista 
iš DP stovyklų, britų ir amerikiečių 
zonų Vokietijoje. Čia pat nurodoma 
ir 7.000 viršijąs DP skaičius, kuris 
buvo priimtas 1947 m.

Imigracijos į taigos teigia, kad 
pąlengvėjus laivų susisiekimo pro
blemai, displaced persons yra lau
kiami jau ankstyvos vasaros laiko
tarpyje. Galimas dalykas, kaip to
liau teigia laikraštis, kad iki šių me
tų pabaigos vyriausybės bus patvir
tinta dar 5.000—10.000 DP įsileidimo 
kvota. r

Laikraščius skaitant atrodo, kad' 
taip lengvai tie 20.000 DP ir pateks 
Kanadon. Dalis senesniųjų kolonistų, 
ypatingai prancūzai, jau ima reikšti 
Nepasitenkinimą naujai atvykstan
čiais. Sig. M-tis 1

kandidatas jaustųsi tikresnis dėl savo 
ateities.

Emigracijos reikalai tvarkomi 
specialių kurios nors valstybės ver
bavimo
vietinei stovyklos administracijai. 
Komisija III bloko koridoriuje skel
bia Savo darbų tvarką. Nurodytame 
kambaryje emigrantai turi pateikti 
įvairius dokumentus: anketas, foto
grafijas, sveikatos tikrinimo doku
mentus. Sveikata tikrinama stovy
klos ambulatorijoj ar Schwabing DP 
ligoninėje (tramvajum Nr. 6 iki Fei- 
litzschplatz ir Nr. 8 iki KClner Platz). 
Pristačius dokumentus emigrantai stovyklos išsiregistruoti vėl tam pat 
šaukiami į tam tikrą komisiją. Ten'3 bloke, kur buvai priimtas į stovy- 
dažniausiai dar komisijos gydytojai k]ą. . Gydytojo patikrintas ir atlikęs 
apžiūri. Toliau '
misija, darbo 
(pvz., Kanados). Kitų valstybių ko
misijos būna mažesnės sudėties ir 
menkesnių reikalavimų. Emigracijos 
galimybė pareina’ nuo komisijų 
sprendimo. Bet būna dažni įvyktai, 
kad emigranto dokumentai kažkur 
dingsta, nė komisijų nepasiekę. Sun
ku įsivaizduoti, kiek daug nervų turi 
kainuoti tam, kuris būdamas prie 
emigracijos slenskčio vėl turi viską 
pradėti iš naujo. O dažnai ir tai jau 
nepavyksta ir jis turi grįžti į savo 
buvusią stovyklą. Būna atmetama ir 
dėl sveikatos trūkumų, ypač ruošian
tis emigruoti į Kanadą.

Laimingieji, praėję visas komisi
jas, turi laukti transporto. Vykstan
tieji į Kanadą ir Australiją vežami 
į Diepholzą, į USA — Bremenan, į 
Angliją — Muensterta ir Olandijon 
ar Belgijon — tiesiai j tas valstybes. 
Transporto išvykimo laikas skelbia-

mas specialioje lentoje III bloke. 
Dažnai transportai būna atidėliojami 
ir emigrantai šioje stovyk’oje turi 
išgyventi po kelis mėnesius. Bet ljū- 
na. atsitikimų, kad tik savaitę išbuvę 
jau išvyksta.

Atėjus išvykimo dienai reikia iš
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būna skryningo ko- 
komisija, konsulas

dezinfekciją,’turi atsiskaityti su blo
ko vedėju, jam atiduodant antklo
des. Prieš vežant J stotį bagažą ti- ’ 
krina stovyklos policija. Čia dažnai 
tenka atsisveikinti su amerklnės kil
mės antklodėmis. Šiaip ieškoma, kad 
nebūtų vežamas! ginklų ir svaig. gė
rimų. Pakrovus į sunkvežimius, emi
grantai būna nuvežami, dažniausiai, 
į čia pat esančią Freimann gelž. stoti, 
kur į bagažo vagoną reikia atiduoti 
didesnius lagaminus ar pakietus. 
Atsisėdus traukinta, dar gaunama 
kelionėn po antklodę. Kelionė iš 
Mūncheno į Diepholzą, Mūnster ar 
Bremeną trunka apie 2 paras. Ke
lionės metu duodama šiek tiek ame
rikinio maisto ir kovos ar kakao. Bet 
patartina kelionei turėti ir savo mai
sto bei indą vandeniui ar kavai įsi
pilti. Kelionė gerokai išvargina. Na 
bet už visą vargą, rūpesčius ir neri
mą atsilyginą’ tikras išvykimo į už
jūrį jausmas. Gilutis

Padėka
Kanauninkas Feliksas KAPOČIUS, Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj, negalėdamas asmeniškai padėkoti už gausius lie- 
tuviškų organizacijų ir atskirų asmenų sveikinimus ir linkėjimus Sv, 
Kalėdų bei Naujųjų Metų proga, reiškia savo nuoširdžią padėką visiems 
jį sveikinusiems.

Iš Kempieno padangės
Kempteno lietuviams dažnai teko pa
justi, kad Installation Executive po
ste yra lietuvis, nuoširdžiai besirū
pinęs savo tautiečių reikalais. Nuo
širdūs kempteniečių linkėjimai Vyt 
Dailidei naujoj tarnybos vietoj!

— Operos solistė Radzevičiūtė ir 
muz. P. Armonas dalyvavo kaip sve
čiai su dideliu pasisekimu praėju
siam naujai susiorganizavusio Ingol- 
stadto lietuvių kolonijos choro kon
certe.

— Nuo sausio 12 d. Kemptene 
panaikinama IRO Area 1063, o jos 
vietoj pradeda veikti Sub-Area. Sub- 
Area’os vedėja Miss Levi jau atvyko 
taip pat ir perima pareigas.

— Girtinos gražios pastangos ko
miteto nario švietimo ir kultūros 
reikalams, P. L. Pračkailos, organi
zuojant piniginę pašalpą tiems, ku
rie ir šiandien tebedirba kolonijos 
l:bnį, neatsižvelgiant į tai, kad jiems 
jau kuris laikas nutrauktas papildo
mas maisto davinys ir visi kiti dir-

* HnrtAKrvir* rsfirwlni* JJe R-fas

— Praėjusių metų gruodžio 30 d, 
visuotinam kolonijos narių susirin
kime (iš per 90b turinčių teisę bal
suoti tedalyvavo tik 71 asmuo!) Dr 
J. Kaškelio vadov. komitetas atsista
tydino. Buvo sudaryta rinkimų ko
misija naujiems komiteto ir kontro
lės komisijos rinkimams vykdyti.

išimtinai iš jugoslavų, kurie savo Iki nustatyt0 laiko — sausio 10 d. !2jugoslavų, kurie savo 1 
elgesiu visus atbaido.„mandagiu" < 

Dažnai {vykstančios vagystės retai 
kada pavyksta išaiškinti. Stovykloje 
yra kantina, paštas, {vairios dirbtu
vės: batsiuvių, siuvėjų ir kt., bet jų 
patarnavimais eilinis DP vargu ar 
gali pasinaudoti, dėl žvėriškai aukštų 
kainų. Pvz., kantinoje kainuoja: ba
tams tepalo maža dėžutė HM 5,-, 
šniūreliai 10,- RM, obuolių kg 25,- 
RM. Tik ambulatorijoj mei pagalba 
dovanai. Stovyklos paštas Išsiunčia 
tik paprastus laiškus, nei telegramų, 
nei pakietų nepersiunčia. Bendrai 
aptarus, nuolatinis gyvenimas Funk- 
Kaserne stovykloje nepavydėtinas. 
Bet visa tai dar būtų lengviau pa
keliama. jeigu atvykęs emigracijos

vai. rinkimų komisijai nebuvo įteik
tas nėvienas sąrašas su kandidatais. 
Pratęsus kandidatų sąrašų įteikimo 
terminą, sekančios dienos vakare jau 
buvo vienas sąrašas iš 8 kandidatų 
su Dr. Kaškeliu priešaky. Komitėtan 
reikia 7 narių ir 4 kandidatų, todėl 
rinkimai negalėjo įvykti,

— Kempteno išviettatųjų stovyklų 
vedėjas (Installation Executive) lietu
vis Vyt Dailidė iškeltas naujoms pa
reigoms į Augsburgą. Įstaigos tar
nautojai ir visų tautybių išviettatųjų 
atstovai sujungė Vyt. Dailidei išlei
stuves. Tautybių atstovai dėkojo sa
vo buv. vadovui už nuoširdų darbą 
ir iteikė adresus bei dovanėles. Ynač ‘bančiojo priedai.
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Kas sudarys konservatorių vyriausybę ?
Politines spekuliacijos ar viešosios nuomones paruošimas? Nauji vardai konservatorių 

viršūnėse. Nepakeičiamasis Churchillis
(Mūsų Paryžiaus korespondento)

Paryžius, 1948 m. sausio 
pradžioje

• Prieš kiek laiko pasaulinės spau
dos skiltis perbėgo gandai, kad Ru
munijos karalius Michaelis abdikuo- 
siąs. Karalius ir Grozos vyriausybė 
tuos gandus paneigė, o pats karalius 
iškilmingai buvo sutiktas begrįžtant 
iŠ princesės Elizabethos -vestuvių. 
Jūsų korespondentas „surizikavo" ir 
„patikėjo“ gandams ir ta proga pa
siuntė Tamstoms pranešimą. Ir ne
veltui paskutinis Rytų Europos jogas 
dingo jau iš politinės scenos.

Šiandien politiniai „pletkinlnkal“ 
tai iš vieno, tai iš kito kampo kužda: 
netoli tas laikas, kada konservatoriai 
ateis l valdžią. Girdi, tai bus lemia
mas posūkis ne tik Britų Imperijos 
vidaus gyvenime, bet tai radikaliai 
pakeis ir tarptautinės politikos vin
gius..*.

Aišku — Winston Churchill bus 
dvasia ir kūnas naujosios vyriausy
bės. Už j| kalba didelis jo popu’iaru- 
mas pačioje imperijoje ir visame pa
saulyje. Antrojo pasaulinio karo lai
mėjimo vairas buvo jo rankose. Turi 
Churchill ir priešų, kurie jam pri
meta konkrečios ir konstruktyvjos 
programos trūkumą ir... amžių. 
Jaunieji konservatorių politikai la
biausiai prisibijo, kad su Churchil- 
liu nepasikartotų „senelių valdžia", 
kaip Baldwino laikais. Iš tiesų, 
Churchillis mėgsta šalia savęs turėti 
gerus draugus.ir net gimines. Jau
nieji konservatoriai, šito prisibijo-, 
darni, taria: „Karo metu retorika 
priklausė prie svarbių slaptųjų gin
klų, bet šiandien Anglijai neberei
kalingi oratoriai, verčiau — skai
čiuotojai“.

Anthony Eden ilgą laiką buvo 
laikomas viena iš labiausiai spindin
čių konservatorių figūrų ir kelias I 
partijos vadus beveik tik jam tebuvo 
likęs. Šiandien Anthony Eden yra 
pralenkiamas pamažu naujai išky
lančių jaunųjų konservatorių. Ka
dangi jis yra ypač populiarus libe- 
rališkesnėse konservatorių eilėse, o 
pasaulyje įvertintas vien už tai, kad 
laiku ir demonstratyviai nusisuko nuo 
Neville Chamberlalno „mūneheninės 
politikos“ ir šiuo metu drąsiai ir at
virai pasisako prieš Staliną, — visa 
rodo, kad jis būsimajnme kabinete 
paims užsienių reikalų ministerio 
postą.

Lord Woolton, be abejo, bandys 
Angliją išvesti iš maitinimosi sun
kumų. Jam pavyko karo metu iš
vengti duonos kortelių ir anglų tau
tą, palyginti, gerai išmaitinti. Tai 
gudrus, sąmojingas ir giliai religin
gas politikas, šiandien konservatorių 
partijos pirmininkas. Spėjama, kad 
eventualiu atveju lord Woolton gali 
net ministerio pirmininko postą už
imti. „Politikuoti“ jis tepradėjo 
prieš pat karą, iki tol vadovavo di
delei prekybos firmai- Jis yra pul
kus organizatorius ir per trumpą

laiką ne tik suorganizavo maitinimą, 
bet „pagelbėjo“ beorganizuojant ug
niagesius, civilini oro*laivyną, medi
cinos tyrinėjimus, užjūrio prekybą, 
industrijos organizaciją, priešlėktu
vinius bunkerius ir net... pritaiko
mojo meno ir bažnyčios reikaluose 
buvo patarėjas.

Richard Austen Butlęr šiandien 
tik 45 metų ir laikomas viena gud
riausių galvų jaunųjų konservatorių 
eilėse. Churchillis jo, kaip „jaunik
lio“, nelabai temėgsta, bet yra pri
verstas skaitytis dėl jo nepaprastų ga
bumų. Tai būsimasis prekybos mi
nisteris, nors objektyvūs stebėtojai 
yra linkę daug svarbesnių postų jam 
pavesti.

R. A. Butler yra iš pagrindų per
organizavęs britų švietimą, labai pa
sižymėjęs 1939—41 m. Foreign Office 
kaip pasekretorlus, be to, darbo mi- 
nfeterijoje ir India Office. Jis yra 
gimęs Indijoje, daug keliavęs; kaip 
pasižymėjęs istorijos studentas, yra 
gavęs 8augelio universitetų premijų. 
Moka uždegti ir įtikinti mases ir jas 
laimėti. Todėl yra visuotinai popu
liarus. Privačiame gyvenime geras 
ūkininkas ir aistringas medžiotojas.

Harold Macmillan yra pats arti
miausias Churchilllo draugas ir už 
tai,, be abejonės, pateks | būsimą ka
binetą, eventualiu atveju net užim
damas užsienio reikalų ministerio 
postą, jei dėl kurių nors priežasčių 
jo neužimtų Anthony Eden. Jis yra 
puikus kalbėtoja# moka savo kalbas 
atmiešti didele doza humoro. Užtat 
parlamente mėgiamas ir laukiamas. 
Kuri laiką buvo orinio susisiekimo 
ministeris, tad būsimame kabinete 
jei ne Foreign Office, tat viena trijų 
gynybos ministerijų tikrai jam ati
teks. ,

Kitas didelis asmeninis Churchil- 
lio draugas yra Lordas Chcrvell’is, 
ilgalaikis jo patarėjas. Opozicijoje 
ypač puola darbiečių ūkio politiką. 
Atbodo, kad Churchillis jam pati
kėtų darbo ar sveikatos ministerijas 
mažiausiai, bet greičiausiai jam tek
tų iš Alexander’io perimti gynybos 
ministeriją, o gal net ir šiuo metu 
Sir Stafford Cripps vadovaujamą 
ūkio reikalų valdybą. Ar tai būsi
masis Anglijos ūkio diktatorius?

Kas laukia Sir David Maxwell- 
Fyfe? Jis užsipelnęs didelio Chur- 

■chillio dėmesio, nors tetari 47 metus. 
Nežiūrint amžiaus, vienas garsiausių 
Anglijos advokatų, paruošęs didelę 
dalj Nūrnbergo proceso projektų, bet 
dėl konservatorių pralaimėjimo jame 
tebuvęs tik darbiečio Shawcross pa- 
dėdėju. Nūrnbergo procese išgarsė
jo kaip itin gabus „kryžminio“ ap- 
klausimo specialistas. Turi ypatin
gai puikią atmintj. Jei ne vidaus 
reikalų ministerio, tai karalijos gy
nėjo postas jam tikrai turėtų būti 
patikėtas.

Churchilllo žentas, 39 metų Dun
can Sandys, paskutiniame konserva

torių kabinete buvęs darbo ministe- 
riu, taip pat numatomas naujajame 
kabinete. Prieš karą dirbo anglų pa
siuntinybėje Berlyne ir puikiai kalba 
vokiškai. Karo metu Norvegijoje 
buvo sužeistas. Raudonplaukis Dun
can Sandys greičiausiai užims lordo 
Pakenham postą, t y. Vokietijos ir 
okupacinės zonos klausimai.

Prie jaunesniųjų Churchilllo ka
bineto žmonių taip pat priklauso ir 
37 metų Derek Walker-Smith, rašy
tojas, žurnalistas ir advokatas. ' Jo 
romanas „Peace with Honour“ susi
laukė nepaprasto pasisekimo, Jo ve
damieji konservatorių spaudoje su
silaukia didelio dėmesio ir reikšmės. 
Jis yra geras prietelius „Daily Tele
graph" savininko, kuris „domisi“ bū

Švedijos ūkio negalavimai
VIS GKIEŽTĖJANTI EKONOMINĖ KRIZĖ KELIA SUSIRŪPINIMĄ. „DAGENS NYHETKR“ KALTINA 

POKARINĘ ŠVEDU ŪKIO POLITIKĄ

„Dagens Nyheter“, vienas pir
maujančių laikraščių Švedijoje, šio
mis dienomis atsispausdino str., ku
riame iškelia dabartinius švedų ūkio 
negalavimus, kurie yra ne kas kita, 
kaip griežtėj ančlos ekonominės krizės 
reiškiniai.

Kai antrasis pasaulinis karas bai
gėsi, pastebi laikraštis, Švedija, greta 
Šveicarijos, buvo kraštas, turėjęs ne
paprastai stiprias ūkines pozicijas. 
Švedai ir šveicarai buvo kuone vie- 
nintėlės Europoje tautos, galėjusios 
tvirtinti, kad turinčios normalų, svei
ką ir pakankamą maitinimą, o jų 
žmonės gyveną per karą ncpablogė- 
jusiose sąlygose.

Dveji metai praėjo nuo to laiko 
ir Švedija įsipainiojo | sunkią finan
sinę krizę. Milžiniški aukso ir devi
zų rezervai, 1945 m. vlršyję du mili
jardus kronų, Šiandien yra iki vieno 
penktadalio sumažėję, o vyriausybė 
nutarė sekvestruoti net visus priva
čius indėlius užsienio bankuose.

Labiausiai (prasta šį stalgų ūkinį 
nusilpimą aiškinti tuo, kad sunyko iš
sišakojusi prekyba, tarptautinėje rin
koje trūksta anglies, dolerių ir che
mikalų arba tai pasėka kitų panašių 
pasaulinio ūkio negalavimų. 'Tačiau

Marshallio planas
„Newsweek“ išvedžioja, kad Bri

tų užs. reik, ministeris E. Bevinas 
tikisi, jog Įgyvendintas Marshallio 
planas turėtų sujungti Europą. Jeigu 
juo teikiama pagalba būtų pakan
kama, tada Vakarų Europos atgiji
me pasidarytų toks akivaizdus, kad 
Sovietai nebeįstengtų nuo to plano 
sulaikyti Rytų Europą. Sovietų Są
jungai bellksią aiškiai apsispręsti: 
arba leistis | kompromisus, arba izo- 

sima valdžia. Savo laiku „Daily Te
legraph“ snrrkiai palaikė Neville 
Chamberlain ir turėjo didelės (takos 
jo politikoje.

Prie valdžios žmonių priklauso ir 
savo metu finansų tvarkytojo lordo 
Hailshaim sūnus Quintin Hogg. Jis 
teturi 40 metų ir pasižymi labai aš
tria plunksna. Jo knyga „The Left 
was never Right“, įrodinėjanti, kad 
kairieji visada vedė bankrotan, yra 
pats aštriausias raštas prieš darbie- 
člus.

U^ienio spauda prie naujojo 
Churchillio kabineto žmonių priski
ria in lordą Mountbatten. Jis užsi
tarnavo didelio konservatorių dėme
sio kaip sumanus karys ir politikas,

svarbiausios priežastys dėl kurių rū
pinasi švedai, be abejo, glūdi pačia
me jų krašte. Vyriausias dabartinės 
ūkio situacijos Švedijoje elementas 
yra kaip tik susidaręs infliacinis 
plyšys tarp tautos gaunamųjų paja
mų ir jos aprūpinimo gėrybėmis bet 
patarnavimais. Taip, sakysime, pa
naikinus apyvartos mokesti, laisvai 
prekybai atsipalaidavo per 300 mill j. 
kronų. Atlyginimų ir algų pakėli
mas tautos pajamas vien per pirmąjį 
1947 m. pusmeti padidino dar 100 
tnillj. kronų. Tuo būdu nuolatos au
ga visų luomų perkamoji galia, nes 
padidėjusios pajamos tuojau palei
džiamos apyvarton. Dar daugiau. Tu
rintieji bet kurias investicijas ir gy
venantieji iš savo kapitalų, stengiasi 
taip pat iš dalies likviduoti savo in
dėlius, nes tuo būdu sumažėja juos 
slegianti mokesčių našta.

Tuo tarpu pramonės gamyba, prie
šingai smarkiai išaugusiam pirkimo 
pajėgumui, tegalėjo padidėti labai 
nežymiai. Prisiėjo suvaržyti impor
tą, kad tik susitaupytų devizos. Var
gu ar ir artimiausioje ateityje pasi
seks grąžinti Švedijos ūkio pusiau
svyrą, jeigu atitinkamai nepakils 
taupumas ir ypatingai taip, kad jis 
žymiai sumažintų plačiųjų masių su-

- Europos jungtis
liuotis. Bevinas vis dėlto manąs, jog 
Sovietai apsispręsdami pasirinksią 
pirmąjį. Sąryšy su tuo būdingas fak
tas esąs tai, kad Pragai numatytasis 
naujas Britų pasiuntinys Dixon esąs 
kaip tik Bevino pirmasis privat. se
kretorius. Anglai užtat maną, kad 
Čekoslovakija galinti būti pirmuoju 
tokiu kraštu, kuris po efektyvios 
Marshallio plano pradžios persimestų 
į Vakarus, (s) 

išvengęs pilietinio karo Indijoje. Jis 
taip pat labai populiarus plačiosiose 
manėse. Churchillis nebūtų, Chur- 
chilliu, jeigu lordui Mountbatten'ul 
nepaskirtų vieno svarbiausių postų.

Politinės spekuliacijos? Tegu ir 
taip. Bet komunaliniai rinkimai pa
rodė ryškiai, kuria kryptimi suka 
anglų tauta, dar kartą (sitlkinusl, 
kad jai su darblečials „nesiseka“. Jei 
netrukus turėtų jvyktl nauji rinki
mai, konservatoriai tikrai gautų ab
soliutinę daugumą, kaip tai (vyko 
prieš 1924 metus. Tada Churchllltul 
ateitų dar kartą eilė paimti karalijos 
vairą l rankas ir š) kartą, tur būt, 
visai konservatoriškai, nes būsimasis 
naujasis kabinetas nenumato nė vie
no darbiečio. Z. Ubr.

vartojimą. Todėl vyriausybė, jeigu 
ji nesiryš iš pagrindų pertvarkyti vi
są krašto finansinę ir socialinę po
litiką, bus priversta pagaliau viena 
ar kita forma griebtis priverstino 
taupymo priemonių.

Dal| atsakomybės už tai neša ir 
opozicinės partijos bent tiek, kad jos 
tuojau po karo veiksmų pabaigos 
perdaug anksti pareikalavo ir nubal
savo panaikinti įvežimo kontrolę. 
Tatai įvykdžius, didžioji Švedijos im
porto dalis susidarė iš gėrybių, ku
rios buvo nebūtinos gyvybiniams 
krašto reikalams. Švedija, kuri neį
stengia pasirūpinti kiek reikiant 
anglies ir žaliavų, jų vietoje prisi
pirko milžiniškus kiekius prabangi
nių prekių. Pačiai importo politikai 
iš tikrųjų galima prikišti ne tiek, kad 
ji leido daug importuoti, bet kad 
daug nereikalingų dalykų (at
gabenti.

Tačiau dar giliau paėmus, dabar
tinės krizės Švedijoje pagrinde glūdi 
ne tiek ūkinės, kiek politinės prie
žastys. Nė kiek neperdedant galima 
būtų pasakyti, kad socialdemokratai, 
kaip pastebi mūsų minėtasis laikraš
tis, tikrai veda neišmintingą politiką, 
gi opozicija iš to stengiasi susidaryti 
kapitalą sa'vo partijų prestižui ir dėl 
to nenurodo jokios konstruktyvios 
išeities. Nors ir-didelė dalis laimė
jimų, kuriuos Švedija pasiekė per 
sunkius metus tarp abiejų pasaulinių 
karų, priklauso tuometinės socialistų 
vyriausybės politikai, tačiau būtų 
visiškai klaidinga tvirtinti, jog mil
žiniška Švedijos ūkio ekspansija per 
paskutiniuosius dešimtmečius tebūtų 
tik vienos vienintėlės grupės nuopel
nas. Vargu ar yra kuri kita šalis, 
kurioje privalusis sektorius skirtų 
valstybei tiek daug laiko ir jėgos, 
kaip Švedijoje, — baigia str. laikraš
tis. (št)

Liudas Dovydėnas

Diena iš dienos
(Pabaiga iš praėjusio Nr.)

Saulės jau nesimatė už medžių ir namų, iš 
lėto daktaras žengė keliu. Ilgoje Blsmarcko 
gatvėje pamatė grįžtanti Montvilą. Ėjo lėtai, 
pasilenkęs, lazda užpakalyje sunertose rankose 
nešinas. Daktaras už sodo kampo luktelėjo.

— Nu, ką?
Montvila mostelėjo ranka, atrodė, nenorėjo 

' ir kalbėti.
— Kiaulystė ir gana. Pasirodo, paršas se

niai iškastruotas, bet kažin kaip netikusiai. 
Negi dėl savo malonumo antru kartu.. ’.

Abu valandėlę tylėjo. Tie patys <iu šuniu
kai jiems pabiro vėl po kojų, bet Montvilas 
praėjo lyg nepastebėjęs. Du rudi šuniukai 
kvailai sulojo ir stovėjo vidury gatvės, viens 
l kitą žiūrėdami, sakytum, kažin kuo nusivylę.

— Noras nifeiti buvo, pasakysiu. Sakau, po 
dvejų metų būsiu ir aš kam nors naudingas, 
— kalbėjo patylom daktaras. — Žinai, kad net 
apmaudu. Ir Mikniai nusiminė, girdi, gal ne
sveikas. Paršas sveikas, ryja net ausys lapsi, 
bet ir jie manė, man būsią {domu... Teisybė 
sakant, tokiam reikalui peili galąsti beveik pa
siilgau. Nesiseka mums, pone Montvila, — 
nejuokingai juokavo veterinorius.

— Kvailiai, a. Pažiūrėjo dokumentus, pro
fesoriumi vadina, bet, girdi... Kas girdi? — 
piktai kalbėjo dresiruotojas. — Aš, sakau, ga

liu be atlyginimo, bet man užsiėmimas... Gir
di... Kas girdi? Aš klausiu. Girdi, jums sve
tima kalba. Ja, jūs puikiai šnekat vokiškai, 
bet su akcentu... Taip ir pasakiau: „Ja, šunų 
kalbos aš nemoku." Išėjau.

Ilgą valandą ėjo tylėdami. Eidami pro sto
ti, išgirdo bufete radijo muziką. Nejauki pa
sirodė kelio tyla išgirdus muziką. Abu be žo
džio stabtelėjo ir pasuko | bufetą. Išgėrus po 
bokalą alaus, Baniulis norėjo eiti, bet Mont
vila mostelėjo ranka: visur tas pats dangus.

— Laikas eiti, — abejingai pasiūlė dakta
ras. Jis nepasakė namo. Šito žodžio DP žo
dyne nėra. Neturėjimas nieko prie save ir po 
save ir po savim, laikinumas, laukimas kažin 
ko užkrečia žmogų piktu abejingumu.

Kaip prieš nežinomą, bet būtiną ir didelę 
kelionę jautiesi lyg stoties laukiamajame.

— Mėgstu stotyje pariogsoti, — po tylos 
prabyla šunų dresiruotojas. — Atrodo, ir tu 
esi žmogus, su šimtais atvykstančių turi rei
kalą — kelionę. Jie tau — tu jiems kelionės 
bičiuliai. — Jis primerkęs akis stebėjo kertėje 
garbanotais plaukais pusamži vyra. Po nude
gusiu saulės veidu, pro amerikinius baltinius 
veržėsi tiršti juodi krūtinės plaukai. Jis di
deliam plačiam alaus bokale po putas mažuo
ju pirštu graibė musę.

— Aš pažįstu DP bufete, bažnyčioje, gat
vėje, — kalbėjo Montvila. — Tas vyrukas, ten 
vienišas prie apskrito staliuko, yra tikras DP. 
Kažin koks rūstus abejingumas matyt iš veido. 
Primena dresiruotus senus šunis. Visko matė, 
žino, kentėjo ir nusivylė — abejingu Aš pa
žiūriu | save Ir nusigąstu. Kas aš, šunų dresi
ruotojas, bet iš pat mažų dienų, kaip ir visi 
vargšai ir mažų tautų žmonės, tikėjau ta, va, 
laisve, kaip dabar sako, demokratija. Ir kas 
(vyko su mumis? Kelis kartus mus pardavė, 
išmainė, o dabar mes lyg nosinė konferenci
jose krokodilo ašaromis ašarojančių diploma
tų... Na, tik žiūrėk, tas vyrukas jokiu būdu 
neišima musės iš putų. Ar jis girtas, ar?... 
Stačiai, gaila žmogaus.

— Taigi, kuris metas jis kamuojasi su ta 
musele bokale, — stebėjo ir daktaras. — Tu 
manai ten DP?

— Galiu lažintis. Prieisiu tyčia ir papra
šysiu ugnies.

Išdidžihi, tarp švarke atlapų kastuvo for
mos barzdą (glūdinęs, nubangavo pro staliukus 
šunų dresiruotojas.

— Bitte, seien Šie so freundlich, — atkišo 
tarp dviejų storų pirštų mažai ką plonesnę 
susuktinę.

— Šie sind DP? — paklausė vyras.
Po kelių sakinių vokiškai prašneko abu 

rusiškai. Montvila pakviestas prisėdo. Jis ke
lis kartus pažiūrėjo į musę, sunkiai kopiančią 
iš putų ir vėl atgal krintančią. Būdamas at
kaklus tvarkos mėgėjas, Montvila negalėjo 

žiūrėti j vabzdį, taip nepritinkančiai įsiveržusi 
arti žmogaus panosės. Iš peleninės degtuką 
apdrožęs nauju, pasisiūlė išimti musę.

— Kodėl jums tai? — beveik piktai pa
klausė žalsvakis vyras.

— Visgi, žinot, musei čia ne vieta.
— Čia, yra kitas reikalas, mano reikalas. 

Aš jau sakiau, aš esu nuo Vologdos. Kolchozo 
buhalteris, bet mylių skulptūrą ir laisvę. O 
jūs kas?

Juodaplaukis nelaukė atsakymo — jis no
rėjo kalbėtL

— Aš dėlto palikau gimtinę, žmoną, kad 
galėčiau gerti alų su musėm ar be musių. Su
pranti? Esu trisdešimt septynerių metų ir mane 
visada mokė, perspėjo, (sakė. Užtenka! Aš 
noriu būti žmogum, o ne valdžios nosei kai
šioti skylė. Supranti? — Jis kalbėjo tuo piktu, 
atšiauriu, gerkliniu balsu, kuriuo kalba fana
tizme išaugusi, savim pasitikinti, rūsti jau- 
nuomonė.

— Aš labai atsiprašau. Matot...
— Atsiprašyti nėra ko. Ne toks reikalas, 

o Jūs kas? Ak, šunų dresiruotojas. Jei bogu, 
tai viską pasako. O kas tave čia atvijo?

— Aš nesuprantu klausimo? — glostė barz
dą Montvila.

— Kodėl pabėgai iš namų?
— Kietų valdjžių nemėgstu. Aš irgi žinais 

laisvės kainą.
— Tai savaime aišku. Jūs, ar nepasako 

visko apie režimą dresiruotojo bėgimas i Jeigu
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Bakteriologiniai ginklai JAV ir TSRS
Vertėjo pastaba. Amerikiečių ir sovietų laboratorijose 

jau seniai studijuojami bakteriologiniai būdai karui vesti. 
Apie juos ne kartą radome nuotrupas svetimoje spaudoje. 

Iš ten patyrėme apie tyrimus ir jiems vokiečių specialistų 
panaudojimą. Tačiau pirmą kartą Leonardas Engei, JAV 
atominės srities ir apsiginklavimo specialistas, prabyla at
virais žodžiais. -Jo straipsnis „Les Etats — Unis et l’URSS 
e’ludient l'arme baktėreologiųue" paskelbtas „Le Figaro“. 
Jame pavaizduojamas pasiruošimas šios rūšies karui JAV, 
Kanadoje ir TSRS. Apie ši nepaprastą pasiruošimą tekalba
patsai autorius.

Atominės energijos kontrolė — 
nesusipratimas

Nuo to meto, kai pradėtas ginčas 
dėl atominės energijos kontrolės, ji 
ir taikos sąvoka sutapdinama. Aš 
tuo noriu pasakyti, kad, daugelio 
manyiftu, norint išvengti trečiojo pa
saulinio karo, užtektų įgyvendinti 
atominės energijos priežiūrą. Tai 
yra nesusipratimas, dar daugiau — 
klaida. Priežiūros planas yra tik 
priemonė. Ji negali lemti žmoguje 
glūdinčių polinkių. Jei nenorima gy
venti taikoje, visas planas nueis vė
jais. Ir tų planų įgyvendinimas ne- 
apdraus nuo karo, nes jis sukurs 
naujus ginklus, kurie gali būti dar 
baisesni už atominę bombą. Naujieji 
ginklai išvengs bet kurios priežiū
ros. Aš noriu kalbėli čia apie bak
teriologinius ginklus.

Prieš kurį laiką laikraštis „Jour
nal of Immunolopy“ paskelbė ilgą 
pranešimą, kurio turinys buvo di
džiausia paslaptimi. Ten nurodoma, 
kad bakteriologinio karo autoriais 
yra du Columbia universiteto gydy
tojai — Theodor Roseburg ir Elvin 
A. Kabat. Jų pranešime nurodoma 
25 ligų bacilos, kurios gali būti pa
naudotos karo metu.

Roseburg —» Kabat pranešime iš
vardija ligas, nuo kurių gali nuken
tėti žmonija. Planas paruoštas 1942 
m. Nuo to laiko didžiausiose labo
ratorijose be atvangos tiriami bak
teriologiniai ginklai. Pirmiausia tu
rime galvoje Camp Detrick (Mary-

„Proiokolas M"
JO ĮTAIGOJAMI STREIKUOJA 
DARBININKAI VOKIETIJOJE
Daily Mail spec, korespondentas 

iš Berlyno praneša smulkmenų apie 
„protokolo M“ nutarimus. Vadina
mas protokolas M esąs užbaigtas ir 
fiksuotas kovo mėn., invazijos dienos 
data. Pagal protokolą komunistai 
turi siekti Vokietijoje paimti vado
vavimą vokiečių darbininkams ir 
ardyti geležinkelius ir kitas susisie
kimo priemones. Svarbiausios gele
žinkelių linijos tarp Bremeno ir Dūs- 
seldorfo, Hamburgo ir Bielefeldo, 
tarnaujančios Ruhro sričiai, turi bū
ti nutrauktos, Dortmundas turįs tapti 
transporto streikų centru.

Kofnunistai pasilieka už scenos ir 
nedalyvauja streikuose. Jų vadai 
turį būti pasiruošę susitikti su Są
jungininkų karinėmis pajėgomis. 
Maisto transportas į Ruhrą — su
vėlintas. Maisto naikinimas, rašoma 
protokole M, neprisidėtų prie ko
munistų plano.

Vokietijos komunistas turįs kelti 
Vokietijoje plebiscito įvykdymą. Vie
tiniai kom. vadai organizuoja vietos 
stoikus. Paskutinieji streikai Ruhro 
srityje taip pat turį ryšių su ’„P.M.' 
(m) 

land) laboratoriją, esančią kaiuome- 
nės žinioje. Daugelis panašių labo
ratorijų yra JAV, Kanadoje, D. Bri
tanijoje ir neabejotinai Sovietuose. 
Mes jas vadinkime sutrumpintai B. 
W. (Biological Warfare).

Kiekvienos dienos medicinos ir 
biologijos mokslinių tyrimų pažanga 
sukuria naujas tos srities galimybes. 
Galime būti tikri, kad B.W. turi 
vėiksmingų priemonių. Tą veiksmin
gumą gali apvaldyti tik taika. B.W. 
savo veiklos pagrindu laiko mediciną 
ir biologiją. Medicina kovoja *prieš 
epidemijas, o B.W. tyrinėtojai, tiria, 
kuriuo būdu epidemija kuo grei
čiausia praplistų ir būtų kuo veiks
mingiausia.

Tuo metu, kai tuodu daktarai pa
skelbė B.W. tyrinėjimų išdavas, ma
no nuovoka, niekas dar nebuvo pa
saulyje jų panaudojęs. Dabar' gi Co
lumbia universiteto bakteriologai jau 
yra paruošę būdus 6 ligoms pasklei
sti gyvybės piūčiai.

Ligų paskleidimas
Pirmiausia pavyko panaudoti šiam 

tikslui plaučių ligas (Pneumonie 
plague). Dar karo metu, negausus 
būrelis gydytojų, buvusių Jūrų mi
nisterijos žinioje, ir dirbusių Colum- 
bljoj, surado būdų ore paskleisti bak
terijas, kurios „pavojingiausios pa
saulyje". Apie tą pavojingiausią 
ginklą nebuvo paskelbta tikslesnių 
žinių. Kai kurie būdai labai panašūs 
į tuos, kurie žinomi Cam Detriek ir 
kitose laboratorijose. Kai kurios li
gos buvusios labai retai užtinkamos, 
todėl apsauga ar gydymas pradžioje 
bus veik neįmanomas. O tų ligų ne
šėjai bus paskleisti iš oro, kad ap- 
krėtus didžiausius plotus.

Karo bakteriologai ypač kreipia 
dėmesį į kai kurias ligas, kurios įsi
veržė tam tikrose vietovėse ir kitur 
nesklido. Geltonasis drugys veiks
mingas tik tropikinėse srityse ir ten 
išpįečiamas uodų, o ypač aides ae- 
gypti. Tose srityse gyventojai yra 
įgiję immunitetą — apkrėsti nesu
serga. Ligą paskleldus kur kitur, 
būtų nepaprastai skaudžios pasėkos. 
Šaltesnėse srityse netinka uodai, ta
čiau čia gali būti panaudoti lėktu
vai. Štai mes šr prieiname išvadas, 
kad iš seno žinomų ligų skleidėjų 
veisimas galimas laboratorijose, o 
joms išplatinti surasti nauji būdai.

Lėktuvais galima paskleisti net 
tokias ligas, kuriomis normaliai nie
kuomet nebūtų galima apsikrėstl

Kova prieš ligas
Žinoma, kad negalima įgyti at

sparumo prieš leprą, geltonąjį drugį, 
karštligę ir 11, nes jokie skiepai 
nepagelbės. B.W. gi pasirenka labai 
įtartinuš būdus paskleisti ligoms. Li
gos skleidėjai būtų atpažinti tik tuo
met, kai jau vėlu prieš jas kovoti. 
Pagaliau, mes žinome, kad įgauna
mas atsparumas ligai, tik kelis kar-

• Jau dveji su viršum motai kaip 
! aptilo antrojo Pasaulinio karo pa
trankų šūviai. Karą perėmė toliau 
vesti diplomatai, diplomatinėm prie
monėm. Visa tai vyksta gausių par
tizaninių, mažų karų ženkle. Ahtro- 
jo Pasaulinio karo balansas yra bal
sus. Skeptikai, neigią žmoniškumo 
progresą, gali pakankamai rasti me
džiagos, paremiančios jų nuomonę.1 
Per 10 milijonų žuvusių karių Ir ci
vilių vien Europoje, apgriauti Ir ap
degę miestai, pradedant Vakarų 
Anglija Ir baigiant tolimais plotais 
Rusijoje, išdegintos sodybos ir vie
tomis dirvonuoja laukai, šimtai tūk
stančių sužalotųjų ir raišų bei inva
lidų, milijonai išvietintų, ištremtų ir 
pabėgėlių, badas ir skurdas,' — štai 
pokarinės Europos vaizdas. Nema
žiau kaip 12 milijonų vyrų, moterų 
ir vaikų buvo nunuodyti dujomis ar
ba sudeginti -Auschwitz’o, Treblin- 
kos, Dachau, Buchenwald’o, Maut- 
hausen’o ir Oranienburg’ koncentra
cinių lagerių krosnyse. Tose vieto
vėse mirtis pasidarė taip paprastas 
ir kasdienikšas reiškinys, kad nelai
mingieji džiaugėsi žinodami, ‘ kad 
mirs greita mirtimi. O kas suskai
čiuos ir įvertins viešą ir privatų tur
tą okupuotuose kraštuose? Daug 
miestelių Ir kaimų ir pavienių sody
bų buvo sąmoningai paversta pelenų 
ir degėsių krūvomis. Milijonai žmo
nių buvo persekiojami ir terorizuo
jami dėl jų tautybės ar rasės, dėl jų 
politinių ir religinių įsitikinimų. 
Buvo griebtasi tokių veiksmų, kurie 
vedė prie Ištisų tautų sunaikinimo ir 
didžiausio barbariškumo. Europa, 
primenanti nuostabią antikinę vazą, 
viso to pasėkoje subirėjo J šukes, 
kurias vargu ar pavyks diplomatams 
sulipdyti.

Šis beribis smurtas ir prievarta

padaryti mišinius, kuriuos pasėjus 
būtų ne vien sustabdomas derliaus 
augimas, bet jis būtų ir sunaikina- 
mas.

Bakteriologinio karo pranešamai.
Aš neperdedu tvirtindamas, kad 

rytojaus karo šalys savo rankose tu
rės gausybę baisių priemonių. Bak
teriologinės priemonės-karo metu nė 
kiek neatsiliks nuo atominio ginklo. 
Dabar niekas mums nevaržo paste
bėti, kad galimas karas tarp JAV ir 
TSRS bakteriologinėms priemonėms 
sudarys išvajotas sąlygas.

Bet kurio pavojaus išvengti, B.W. 
numato savo priemones panaudoti 
tik dideliame nuotolyje nuo savo 
krašto. JAV ir TSRS nuotoliai visai 
tinkamai bakteriologiniam karui. Šių 
dviejų kraštų socialinės santvarkos 
susirems. Iš praeities žinome, kad 
tokiuo atveju vartojami įvairūs nai- 

ikinimo būdai, kurie turi strategines 
veiksmingas išdavas. Viską tuomet 
lems karinis veiksmingumas. Re
presijų priemonės tampa nebaisiomis.

Todėl joks kontrolės planas negali 
sutrukdyti apsiginklavimo, kuris da- 

tus skiepijant atsargiu būdu. B.W. 
gi rūpinasi pagaminti labai veiklius, 
stiprius ligų skleidėjus. Tvirtinama, 
jog netrukus būsią galima juos ga
minti išimtino stiprumo.

Reikia pastebėti, kad Wendel M. 
Stanley Rockefellerio institute sura
dęs bacilų pirmykštį sudėtį. Sis mil
žiniškos svarbos išradimas galėtų 
apsaugoti žmones nuo šimtų ligų, 
nes ligų bacilos savo chemine sudė
timi turinčios tarpusavio panašumo.

Kas laukė Japonijos...
B.W. kreipia dėmesį ne vien .1 

žmonių apkrėtimą ligomis, bet ir į 
maisto išteklių sunaikinimą. Tuo 
tikslu būtų sėjami kai kurie grybe
liai ir nuodingi hormonai. Jei Japo
nija nebūtų kapituliavusi, 1946 m. 
buvo nukratyta nepaprastos apimties 
naikinimo veikla. Blogiausiu atveju 
numatyta sėti kai kurį chemikalą, 
kurio sudėtis ir dabar nepaskelbta, 
bet kuris sunaikina ryžių derlių.

Prieš 20 m. belgų botanikai pra
dėjo tirti augalijos augimą. Jie nu
statė pagrindimus ir augimui būti
nus elementus. Kai kurie jų dabar

Pastangos gelbėti karo kaltininkus
ULTRAHUMANISKA URAGVAJAUS DELEGACIJOS REZOLIUCIJA JUNGT. TAUTOMS, NERADUSI 

ATGARSIO. TOLYGIEMS NUSIKALTĖLIAMS — TOLYGI BAUSMĖ!
iššaukė keršto reakciją. Kitaip ir 
negalėjo būti. Tokiais atvejais nesi
laikoma auksinės moralinės taisy
klės: Daryk kitam tai, ko pageidauji, 
kad jis tau darytų! Tokiais atvejais 
laikomasi taisyklės: Daryk kitam tai, 
ką jis tau padarė! Ir taip prasidėjo 
atsiskaitymas. Įdomu, kad nepai
sant visų tų milžiniškų nusikaltimų, 
pasigirdo pavienių balsų, kurie ban
dė ginti sugriuvus* trečiojo Reicho 
valstybės vadų neliečiamybę. 1946 m. 
sausio mėn. Londone įvykusiame 
UNO pilnaties susirinkime Uragva- 
jaus delegacija pasiūlė priimti tokią 
rezoliuciją: „Pirmasis UNO pilnaties 
susirinkimas išreiškia demokratinių 
kraštų jausmus, tikėdamasis, jogNūm- 
bergo , teismas nepanaudos mirties 
bausmės, o tik pakirs pavyzdinio po
būdžio aukščiausią bausmę karo nu
sikaltėliams“. Paremdama šią rezo
liuciją, Uragvajaus delegacija argu
mentavo tuo, kad mirties bausmė iš 
Uragvajaus baudž. teisės nuostatų 
buvo panaikinta jau prieš 40 metų ir 
net atžvilgiu tų nusikaltimų, kurie 
yra baudžiami karo teisės nuostatais, 
ir kad mirties bausmės panaikinimas 
sudaro vieną pagrindinių Uragvajaus 
konstitucijos principų. Toliau dele
gacija pabrėžė, jog mirties bausmė 
neatsiekia vjsų tų tikslų atžvilgiu 
tų, kuriems ji pritaikoma. Viešoji 
nuomonė Uragvajuje žiūrinti į mir
ties bausmės egzekuciją, kaip Į de
moralizuojantį spektaklį, ir kad po
litinių ir karo nusikaltėlių atveju to
kia bausmė dažnai nusikaltėlius ap
gaubia kankinių aureole. Tokios 
egzekucijos iššaukiančios net užuo
jautą, o tai kaip tik prieštaraują 
įbauginimo tikslui, kuris šiuo atveju 
sudaro teisingumo svarbiausią tikslą. 
Išeidama iš to, Uragvajaus delega
cijas siūlė priimti nutarimą, kad 
Nūmbergo teismas svarbiausius ka

JAV valst. sekret. 
propagandos reikalams
Pirmąjį kartą iš viso taikos metu 

demokratinė valstybė sukuria pro
pagandos ministeriją. Prezidentas 
Trumanas paskelbė, kad jis JAV pa
siuntinį Persijoje, George Allen, yra 
paskyręs valstybės sekretoriumi vie
šųjų santykių reikalams. Paskirta
jam valstybės sekretoriui Allen pa
vesta kovoti prieš paskutiniuoju metu 
vis gausėjančius Sovietų puolimus, 
nukreiptu* prieš JAV užsienio poli
tiką, ir tiesos atskleidimu atremti 
Maskvos skelbiamus faktų iškraipy
mus. „Basler Nachrichten“ 

bar vyksta. B.W. reikalingų žaliavų 
galime ras’ti visur. Įrengimai labai 
paprasti. Būtinoji technika gerai ži
noma amerikiečių ir rusų moksli
ninkų.

Šitoks apsiginklavimas jau pra
dėtas. JAV, Kanada, D. Britanija 
laikosi sutarties, kuri sudaryta praė
jusio karo metu. Niekas nesutruk
dys šios eigos, nei žmogaus neap
saugos nuo karo pavojų grėsmės, iš
skyrus sutarimą dviejų tautų, kurio* 
dabar valdo pasaulį.

Vertė G. Kymantas

ro nusikaltėlius nubaustų laikymu 
iki mirties sunkiųjų darbų kalėjime. 
UNO vyr. komisija šį pasiūlymą ap
svarstė. Kaip iš UNO protokolų ma
tosi, Uragvajaus delegatas papildo
mai pareiškė, kad jisai, pasitaręs su 
savo vyriausybe, esąs pasiruošęs su
tikti su vyr. komisijos nutarimu šį 
klausimą įrašyti darbotvarkėn, ta
čiau prašė pareikšti galutinę nuomo
nę balsuojant Tačiau šis Uragvajaus 
delegacijos pasiūlymas UNO pilna
ties susirinkime iššaukė tokį didelį 
nusistebėjimą, kad vyr. komisija nu
tarė balsų santykiu 10:1 Uragvajaus 
pasiūlymo į UNO pilnaties susirinki
me darbotvarkę neįrašyti. Ir taip 
netrukus Damoklo kardas, kurį Hit
leris ir jo bendrininkai buvo paka
binę ties Europa, krito ant jų pačių 
galvų.

Po garsiosios ir didžiosios Nūm
bergo bylos sekė mažesnės bylos, 
kurių melu kaltinamųjų suoluose sė
dėjo nacių sunkiosios pramonės mag
natai, bankininkai, kone, lagerių 
valdomųjų personalų nariai, įvairių 
policijos rūšių šefai, okupuotų kraš
tu muravjovai ir panašaus rango nu
sikaltėliai. Šiuo metu Nūrnberge 
teisiami 32 Wilhelmstrasės diploma
tai su garsiuoju Weizaeckeriu prie
šaky. Tai tas pats asmuo, kuris 1939 
m. dalyvavo įteikime grįžtančiam U 
Romos mūsų Užsienio reikalų mi
nistrui Urbšiui ultimatumo dėl Klai
pėdos krašto įjungimo į didįjį Vo
kietijos Reichą.

Tikėkime, kad teisingumo ratai, 
kurie dažnai sukasi lėtai, nenustos 
suktis, kad jie nugalės visas kliūti* 
ir kad Nūmbergo nusikaltėlių liki
mo neišvengs ateity ir kiti didieji 
žmonijos nusikaltėliai, nežiūrint visų 
jų stipriausio plieno uždangų.

Dr. Br. Mickevičius

dėl laisvės bėgom, tai ir mokėkim Ją gerbti 
Supranti!

Montvila suuodė degtinės kvapą. Jis dar 
norėjo įsitikinti ’ savo sprendimo tikslumu — 
paklausė:

— Jūs DP?
Vyras ūmai atsigėrė alaus, klek atstatė 

plaukuotą krūtinę.
— Už ką jūs mane laikote? DP! Ne, aš 

nenoriu būti politinių eksperimentų kraliku. 
Ištrūkęs iš kalėjimo, vėl į kalėjimą. — Jis pa
kėlė kairę ranką — nykštį ir mažąjį, be trijų 
pirštų ir pusės delno. — Tai Jaltos konferen
cijos rezultatai. Supranti? Bamberge mane 
rado amerikiečiai belaisvių stovykloje, bet aš 
nenorėjau .grįžti į savo tėvynės kalėjimą. Prie
varta įbruko gyvulių vagonan. Prie Hof šo
kau iš traukinio naktį. Politrukai-palydovai 
peršovė sprogstama kulka. Tėvynėn grįžtan
čius lydėjo su tokiais ginklais. Tamsta, kodėl 
Rooseveltas, Churchillis neišsiderėjo sąlygos, 
kad savo karius iš nelaisvės reikia durtuvais 
prievarta lydėti. Ir nepaklausė tada laisvųjų 
kraštų galvos, kam Kremliui tokios sąlygos! 
Pardavė laisvę aksominių kėdžių politikai.

— Aš paklausiu atvirai, kodėl rusai grįžo? 
Galėjo priešintis.

— Ponas šunų dresiruotojau, — padėjo 
kietą, plaukuotą ranką ant Montvilos minkš
tos, didelės rankos. — Dresūra, baimė. Atsi
mink, laikas ir botagas išmoko šunį karštas 
*ągas ryti. Ar jūs pasitlkit UNRJiA? ■

Montvila kilstelėjo vieną petį.
— Parduos, apvogs. Aš p&žįstu, kaip ir 

Jūs, mūsų priešų landumą. Tokia organizacija 
geriausia vieta apgavikam ir šnipam. Ko to
liau nuo tokių organizacijų! Jeigu pardavė 
ištisas valstybes, tautas, Baltus, lenkus, Bal
kanus ant kryžiaus pakabino ir taip nusakino, 
kad ir kraujas nebeteka, — tai kas mes, kaip 
silkės stovyklose sugrūsti?... Na, man nepri
ves prie UNRRA’os per patrankos šūvi. Bet 
ne tai svarbu — man gėda, koktu.

— Kada-nors atsiteisim, o gal...
— Ne! Ne! Apiplėšė, pardavė, mūsų lais

vės duobkasius draugais padarė. Girdėjom, 
konferencijose net labdaringu balsu, vyro gar
bės procentais gyvenanti poniutė pliauškia, 
kad mes suklaidinti, mes nelaimingi — karo 
aukos. Aę girdi? Mes karo aukos, mes ne
laimingi ubagai. Supranti! Ponams diploma
tams ir poniutėms nedrąsu paklausti sąjungi
ninką, kodėl nėra DP iš Olandijos, Norvegijos, 
Belgijos, Anglijos? „Rojus, tikroji demokra
tija“ pagimdė DP. Mes nelaimingi, nes mes 
pakėlėm balsą prieš rudąjį ir raudonąjį kalė
jimą. Ir jūs, stovyklose pūdam!, tylite, bijot, 
nykstat Kam, dėl ko?

Montvila norėjo pakilti, bet jam atėjo aštri 
ir pikta mintis.

— O jūs,' rusai, gudai, Ukrainai, kodėl jus 
leidotės pavergiami, a? 180 milijonų banda 
atsiklaupė prieš saujelę despotų, a?

Vyras užsakė du bokalu alaus, patempė už 
rankovės.

— Sėsk, niekur nebėgsiu. Aš tau pasaky
siu, palauk, — visai kitu balsu, kaip nusi

kaltęs, kalbėjo. — Ateis ir mūsų eilę. Rusija 
— kankinė. Ji savo kaulais ir krauju įrodys 
didžiausio ir moderniausio eksperimento ab
surdiškumą. Tai Amžinojo lėmimas. Dosto
jevskis pramatė ir pasakė: „Ateina į pasaulį 
Piktas ir Klastingas. Krauju ir kančiomis su
griausime jo apgaulingą žavumą ir kruviną 
Jėgą. Sakau iš atminties, bet taip rašė sielos 
kerčių žinovas Dostojevskis. Bet ką Jūs daro
te? Kai jus šmeižia kruviniausias prokuroras 
ir melagis viešose kohferencijose, kai šunų 
dresiruotojai liudija baisumą režimo? O jūs, 
išeikit iš supelėjusių stovyklų, su kūdikiais 
ant rankų ir laisve krūtinėje, ir šaukite kiek
vienoje kryžkelėje: Gana glostyti despotą! 
Grąžinkite židinius ir laisvę. O ką jūs darote? 
Dūsaujat Krauju išplėštą laisvę norite dū
savimu, maldavimu atgauti. Tai kas jūs:, lais
vės kariai ar ubagai?

Jis plonu ilgu pirštu ant juodo staliuko 
-alum Išpiešė du kryžių.

Montvilą pašaukė Baniulis.
— O tasai kas? >
— Veterinarijos daktaras.
— Blasco Ibanez, Viktor Hugo, Tadas Kos

ciuška, šunų dresiruotojas, kolchozo buhalte
ris, veterinarijos daktaras... Greit visos tau
tos pasidarys DP. Kur mes einam?

— Atsiprašau, bičiulis kviečia.
Plaukuota krūtine vyras atsistojo ir tvirtai 

paspaudė Montvilos ranką.
— Maniau, kad susimušit*.

— Ne, daktare, turėjom progos gerai ru
siškai pasikalbėtu Jis taip karštai kalbėjo, 
kas mums jau nusibodo, apvylė.

Sutemus grįžęs Montvila rado žmoną po 
žvaigždėtu dangum. Ji sėdėjo ant apvožto ki
biro, prie mažo agrastų krūmo, prie savo ke
turiolikos kelmų braškių. Kaip dažnai vaka
rais, net nežiną kodėl, Montvilienė pravirksta 
tyliai savo juodomis akimis ir stengiasi tai — 
kažin kieno gėdai ar sielvartui — nuslėpti 
Montvila suprato ją verkus jam nesant; gal 
būt, ji mąstė apie savo tris dukteris, likusia* 
už geležinės uždangos, mąstė, kaip tai buvo 
daug kartų.

Žmona iš veido suprato, kad jam nesisekė; 
ji ir neklausė. Norėdama kitur kalbą nukreip
ti, prabilo.

— Nušijuoklau iš Daunorų Alj<ės. Kai ai 
paklausiau, ką ji užsirašė į mažą bloknotėlį, 
ji visa nuraudo. Vėliau prisipažino, kad ji 
paėmusi Bartkaus septynias braškes. Kunigas 
liepęs per išpažintį tiksliai pasakyti skaičių*. 
Ji galinti užmiršti bet kai užsirašai...

Po valandos abu žengė į senus kareivinė* 
mūrus. Montvila pasakojo, kaip jiem beei
nant po kojom pabiro du rudi šuniukai. Ji* 
tik spėjęs ištarti žodį — šuniukai kaip vilno* 
prigulę ant pilvų.

Ii lėto, tyliai abu sugulė antklode nuo ki
tos šeimos atidalytoje kertėje, kad rytoj vėl 
keltųsi sutikti dar vieną dieną — pakartoti 
vi* neišsipildančių (vajonių nusivylimą...
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RaSto sukakties metams pasibaigus (3)

Neįveiki sielos, kuri tiesei pamėgs
Rašo J. Cicėnas

— šitie „Pragiedrulių" žodžiaiBorjeras ir kt. Gal būt, jie, Kultū
ros Fondo, Kultūros Tarybos ar 
Dailės Instituto atskirai, o ypač visų 
trijų kartu paremti, sudarytų „ly
draštį' 
Wood 
„Tremties Metams" ir iš viso mūsų 
tremtinių kūrybai. Tai būtų Rašto 
sukakties metų užsklanda. Tai ka
talogas ateities kultūros istorikui.
, Tai būtų sija tarp tremtinių pa
rodytos pagarbos, žinia, raštu ir dar
bu Rašto 400 metų sukakčiai ir tarp 
ryžto tęsėti 1918. II. 16 d. deklara
cijos nuostatus. Teko matyti Pabal
tijo universitetas Hamburge Zoo ba
rakuose, teko girdėti, kaip kūrėsi 
prof. Jonynas Freiburge. Ne vienas 
tokių, šimtai pavyzdžių. Pernai ty
liai ir nepastebėtai praėjo akademi
ko Vaclovo Biržiškos dalies darbo 
sukaktis, būtent — 25 metai nuo pir
mojo lietuvių bibliografinio žurnalo 
„Knygų"-pasirodymo. Be kitų aka
demiko V. Biržiškos darbu, paimki
me, sakysime, „Rašytojų Kalendo-

, — sine uLiagivui u n 4 touma. 
lyg užsakyti mūsų periodiniams ir 
neperiodiniams spaudiniams apibū
dinti. Su valia ir mariose nepaskę
sk — moko ir mūsų senų žmonių iš
mintis.

Neseniai vienas kitatautis paprašė 
informacijų apie lietuvių tremtinių 
nuotaikas ir perspektyvas rytojui, 
Aš nesigriebiau statistikos, planuo- 
čių ar kitų įprastinių propagandos 
triukų, tik išėmiau iš kitų knygų 
tarpo ir padaviau „Trerhties Metus" 

, . ir „Žalčio Pasaką“. Ir nenustebau, 
kai jis beatsisveikindamas pareiškė:

— Jūsų bendruomenė gali di
džiuotis, jūs, tremtiniai, esate atsi
dūrę ant pačio ugniakalnio ir vis 
dėlto neprarandate pusiausvyros ...

Iš tikrųjų, yra teritorija, kur ir 
mums, iš visų teisių išvietintiems 
žmonėms, valia valužė būti sau- 
žmonėmis ir su prasme Tėvynei ir 

. žmonijai. Ta teritorija vardu tauti
nė kultūra.

- Jei mes ir toliau tęsėsime, par
grįžę Tėvynėn, nebūkštausime, kad 
rudens miško aidas priekaištaus kaip 
Peer Gyntui: „Laukėme, kaip dai
nos, — tu turėjai gi ją sudainuoti“. 
Kaip iki šiolei beveik ant kiekvieno 
spaudinio aprišo gali būti užrašyti 
Pr. Vaičaičio žodžiai:
Vai, lėkite, dainos, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo į kaimą, pas jaunus, senus, 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
įlušluostykit ašaras, kelkit jau-

. smus...
Puikiai padarė „Žiburių" redak

cija, be keletas, pavyzdžiui paimtų, 
rėžinių, įdėdama ir nuotrauką lūš
nelės, kurioje Paulius Augius-Augu- 

- stinavičius sukūrė visą „Žalčio Pa
saką“. Jei kaimo žmonių tarpe sa
koma, kad dorybė šilkais nevilki, tai 
pilnai galima priteigti, kad ne rū
muos ir mūsų tautinio meno tėviškė. 

—•—Vargas^pgr amžius buvo ir dabar 
tebėra mūsų tautos krikštatėvis; tad 
varge sukurtosios vertybės lietuviui 
yra be falšo, lyg pačios širdies krau- 

. juje užfiksuotos. Juo toliau, juo la
biau mes suprantami pasaulyje, bet 
supratimo prižastimi nėra mūsų, su- 
vulgarėjusia prasme tariant, europė- 
jimas, nes azijatai niekad ir nebu
vome, bet kas kartas vis didesnis 
sugebėjimas akivaizdžiau parodyti 
lietuvio sielą mene ir kitkur, kas tik 
grynąja kūryba vadinama.

Ale, begrįždami į Tėvynę, mes, 
kaip atrodo, dar galime ne vieną, 
geografine platuma matuojant, gyve
namąją vietą pakeisti. Kur benukil- 
tume, vis veda lietuviška patarlė: 
duoną taupyk rytojui, bet ne darbą! 
Savigarbus ir pusiausvyros nepra
randąs tremtinys visada daugiau 

, simpatijos Lietuvai laimės už aną 
pakaruokliškos nuotaikos ir kepurę 
rankoj, lyg elgeta, belaikantį. Trem
tinių gyvenama ir dirbama itin rūs
čiose sąlygose. Prisistatome Vakarų 
opinijai patvariomis, kūrybos, verty- 
bėmis. Bet nebūkime be saiko ku
klūs, nesidrovėkime pasakyti, kiek 
tvirta valia tatai kurta, nes darbo 
metu neturėta nei minimum kūry
bos procesui reikalingų aplinkybių, 
gali sakyti, viskas būna prieš kūrybą: 
kamšatis, triukšmas, šaltis, nuolati
nis neprivalgymas, vadinamųjų re- 
patriacinių -
I.R.O. ir kt. 
ir 1.1.

Bežiūrint 
mimo vietą, 

tarpu mūsų gyvena foto meninin
kai A. Naruševičius, Augustinas,

veiksnių per UNRRA, 
„varčias“ presija ir

į „Žalčio Pasakos" 
ateina tokia mintis:

1.1

gi-

Kalbos karrpelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

54. Ar geras yra datos rašymas 
pvz, 12. 11. 10?

Šitoks rašymas galėtų būti visai 
tinkamas, jeigu, žinoma, tai visi vie
nodai suprastų ir vartotų: čia skait
muo 12 galėtų žymėti mėnesio dieną 
11 — mėnesį, o 10 — metus arba, 
priešingai, 12 žymėtų metus, 11 — 
mėnesi, 10 — mėnesio dieną. Mūsų 
lig šiol buvo įprasta žymėti pirmiau 
metus, mėnesius ir paskutinėj vietoj 
mėnesių dienas. Tos tvarkos reikėtų 
ir toliau laikas, pvz. 1948 m. sausio 
m. 5 d. arba: 1948. I. 5,-arba 1948. I. 
1 d. Sutrumpinai reikėtų rašyti: 
46. I. I.

Jonyno monografijai, 40 
- Cuts, „Žalčio Pasakai",

lių". Buvo priekaištų, bet tai nė 
kiek nemažina „Kalendoriun“ įdėto 
triūso, tai didysis. must) kultūros 
istorikui „Vade mecum", ir kokiose 
sąlygose sukurtas! Tai fenomenališ- 
ka Profesoriaus atmintis, tai seilina 
ištvermė ir pareigingumas tarnyboje 
gimtajam Raštui. Kaip pavyzdžiui 
pažvelkime i humunitarinių mokslų 
darbuotojus. Prof. P. Jonikas, ne
rasdamas kitos išeities, perfotogra
favo K. Būgos žodyną ir daug kitų 
šaltinių, kurie mokslininkui būtini 
čia pat po ranka. Kas *gi, jei ne nuo 
burnos atitrauktas valgio kąsnelis ir 
kitų reikmenų atsisakymas, subsidi
javo tą darbą? O kiek mokslo, bet 
ne savo reikalų, žiūrėdamas dirba 
prof. Pr. Skardžius; jis ne tik stu
dentus, bet ir rašančiąją visuomenę 
pamoko gimtosios kalbos dalykų.

„Bubulis ir Dundulis", ypač Britų 
zonoje, įnešė taip tremtyje pasigen
damo giedrumo ir humoro, bet, ne
pamirškime, Detmoldo „Aitvaras", 
vadovaujamas mūsų teatro Milžino

H. Kačinsko, ' plūkėsi po stovyklas 
alkana’s, kaip reikia neišsimiegojęs, 
o dažnai sulytas kaip benamė katytė 
gilų rudenį, ir vis nuolatiniame ko- 
munizuojančio '.UNRRA’os direkto- 

. riaus terorizuojamas, išvykdavo 
gastrolių, galima sakyti, nelegaliai.

Visa čia paminėta ir daug dar 
dėl vietos nepaminėta juk yra poeto 
K. Bradūno žodžiais žingsniai žen
giančio žmogaus. Kaip maištingasis 
A. Herbačiauskas pasakytų, triuški
nančioji dievų šypsena tremtinius 
besupančioms menkystoms ir cha
mizmu!. •

Apie foto dokumentų rinkinį, aiš
ku, bu trumpais paaiškinimais, -vy
riausiai metas susirūpinti. Tai pra- 
vers-ir mūsų didžiojo reikalo — ko
vos Lietuvos nepriklausomybės — 
propagandai ir mums patiems kas 
kartas labiau po pasaulį išblaško
miems, bus tai bendrų siekimų, ben
dro sielojimosi, bendrai praleisto 
laiko atsiminimas ir šilima.

Kai būsime naujoj darbovietėj ir 
tarp naujų veidų, kai netarpiškai 
ieškosim naujų mūsų Tėvynės rū
pesčiams užtarėjų ir kai rodysim 
savo periodinius ir neperiodinius 
tremties spaudinius, kaip mūsų gy
vybės ir sąmoningumo dokumentus, 
toks leidinys bus pats gerasis fonas, 
kuriame išryškės ir mūsų sumany
mai ir mūsų pagalėjimas ištęsėti.

A. TyruolI*

Muds
. Kokiais keliais, kokios linkmė* 

Į saulę didelę eini, 
Keleivi amžių ištarmės, 
Lemties didžiosios tremtiny?

Širdis pasruvusi krauju 
Ne kartą gal tau atsakysi 
Ėjau ieškot naujų kelių. 
Kur vedė jausmas ir aki*.

Aš nežinau, kiek kaltas tu, 
Suklysdamas lemties takuos, 
Kai iš kančių ir iš maldų 
Gražiausią perlą sau renkuos.

Tautosaka Nepriklausomoj Lietuvoj
Asso Prof. Dr. J. Balys / (Žiūr. „M. K.“ Nr. Nr. 1947 m. 36, 37, 52 ir 1948 m.1/2 ir 3/

NAUJŲJŲ LAIKŲ TAUTOSAKI- 
” NINKAI

Tuojau po pirmojo pasaulinio ka
ro Vilniuje išėjo keli svarūs mūsų 
dainų istoriografijos veikalai, kuriuos 
parašė Mykolas Biržiška (g. 1882 m.), 
senosios lietuvių literatūros speciali
stas: „Lietuvių dainų literatūros isto
rija“ (1919), „Dainų atsiminimai iš 
Lietuvos istorijos“ (1920), „Dainos ke
liais“ (1921). Be to, jis parašė daugelį 
laidt] susilaukusį „Dainų literatūros 
vadovėlį mokykloms (pirmasis lei
dimas išėjo Kaune 1923 m.), išvertė 
llętyyįškai Kraševskio ir v. d. Meu- 
len’veikalėlius. Stambiausias jo dar
bas tautosakos srityje, yra: „Liudo 
Rėzos d a i n o s“. (Kaune, I’d. 1935, 
II d. 1937). Su tikru bibliofilo kruopš
tumu čia lyginama kiekviena daina 
paraidžiui per visus Rėzos rankraš
čius ir spausdintus laidinius bei per
spausdinimus (pvz., su Nesselmanno 
perdirbiniais), sužymimi ir mažiausi 
skirtumai. Antroje dalyje paskelbtos 
Rėzos rankraščiuose užsilikusios dai
nos. Tautosakininkui , vertingiausias 
dalykas yra gausūs kitų spausdintų 
variantų nurodymai kiekvienai dai
nai, — tai pirmas mūsų dainų moty
vų katalogas, nors ir ribotos apimties, 
būtent, tik toms dainoms, kurios pa
teko į Rėzos dainyną. „Lietuviškojoj 
Enciklopedijoj“ M. Biržiška parašė 
keletą straipsnių apie mūsų dainas 
ir jų tyrinėjimą arba, jo paties su
kurtu terminu tariant, „dainologiją“ 
(V t. 1937 m. ir atskirai 11 p.); ten 
pat davė daugelio tautosakos srityje 
dirbusių asmenų kruopščiai paruoš
tas biografijas. M. Biržiška buvo pir
mas tautosakos dėstytojas mūsų Uni
versitete.

Didelis tautosakos mėgėjas, ener
gingas jos rinkimo organizatorius, su
rinktos medžiagos apdorotojas ir lei
dėjas buvo Jurgis Elisonas (g. 1889, 
miręs 1946 ir palaidotas Wiesbadene). 
Būdamas studentas, 1910 m. rinko pa
sakas savo gimtojoje Palėvenės pa
rapijoj ir siuntė LMD-jai. Ilgus me
tus dirbdamas mokytojo ir direkto
riaus darbą Panevėžyje ir Kėdainiuo
se, dėstydamas zoologiją Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijoj, kiekviena 
proga skatindavo gimnazistas ir stu
dentas rinkti tautosaką, duodamas 
konkrečius uždavinius. Šięs jo pa
stangos davė labai gerų vaisių. Jam 
kaip gamtininkui daugiausia rūpėjo 
tautosaka apie mūsų krašto gyvulius. 
Ją sutvarkęs spausdino įvairiuose 
žurnaluose. Stambiausias jo tos rū
šies darbas yra paskelbtas „Mūsų 
Tautosakos“ žurnale: „Mūsų krašto 
fauna lietuvių tautosakoje“ (1932). 
Visą IX-jį to paties leidinio tomą 
(1935) sudaro jo sutvarkytos pasakos 
apie „Dievą Senelį“. Šios knygos gale 
(p. 253—268) yra J. Balio priedas vo
kiečių kalba: motyvų katalogas ir bi
bliografija. Iš kitų Elisono darbų dar 
pažymėtini šie: „Kaimiečių pasisvei
kinimų ir etiketo formos“ („Tauto
sakos Darbai“ I t. 27—48 p.), „Gam
tos garsų pamėgdžiojimai lietuvių_ ,------------------  ------------- _
tautosakoje“ (t. p. VI t. 237—351 p.), i žiai nupiešia dabarftnį Amerikos gy-

Ypatingai jis domėjosi dainų ciklu 
apie paukščių ir žvėrių vestuves, bu
vo surinkęs daug variantų ir rašė šia 
tema stambesnį darbą, taip pat do
mėjosi žvejybos folkloru ir buvo 
daug jo surinkęs, tačiau visus tuos 
sumanymus ir darbus, kaip ir dauge
liui kitų, niekais pavertė antrojo pa
saulinio karo įvykiai. Reikia paste
bėti, kad jo tautosakos klasifikavimo 
ir apdorojimo metodas buvo savotiš
kas, tautosakininkas gal jį pavadintų 
„zoologiniu", tačiau jis buvo paslan
kus persiorientuoti į naujoviškus tau
tosakinio darbo kelius, kas aiškiai 
matyti iš paskutinių jo veikalų.

Riboje tarp senosios ir naujosios 
tautosakininkų kartos sutinkame 
stambią asmenybę, rinkėją ir moks
lininką kartu, — tai Teodoras Bra
zys (1870—1930), mokytas muzikas, 
didelis mūsų liaudies muzikos ger
bėjas. Kai dvasinė lenkų valdžia jį, 
kaip lietuvį kunigą, politiniais su
metimais 1918—22 m. ištrėmė iš Vil
niaus J dainingąjį dzūkų kraštą, jis 
ėmė stropiai rinkti liaudies dainas 
ir yapč jų melodijas, kurių užrašė 
per tūkstantį. Atspausdino tik vieną 
rinkinį: „Lietuvių tautinių dainų 
melodijos“ į išleido Humanitarinių 
Mokslų Fakultetas, Kaune 1927 m. 
(112 p. 199 dainos su mel.) Praktiš
kam dainavimui jis leido nedidelius 
rinkinėlius, pavadintus „Mūsų dai
nelės“ (I—IV sąs., 1918—1924) m.). Ir 
šiuose populiarinimo reikalui išlei-

stuose dainynuose jis stengėsi liau
dies melodijas gausius mūsų kompo
zitorius, kurie, harmonizuodami liau
dies dainas ir norėdami liaudies mu
ziką „sukultūrinti", dažnai tik su
darką senas ir gražias liaudies me
lodijas. Jis nuolat pabrėždavo mūsų 
liaudies melodijų meninę yertę ir sl- 
metringumą, jų reikšmingą origina
lumą ir neprleštaravimą kultūrinės 
muzikos dėsniams.

Liaudies muzika Braziui buvo ne 
tik menas, bet ir rimtų mokslinių 
studijų objektas. Jis parašė keletą 
gana vertingų studijų iš šios srities, 
būtent:

„Apie tautines lietuvių dainų gai
das (melodijas) studija". Tilžėje 1920, 
43 p.

„Lietuvių liaudies daina vestuvė
se“ (žumalfe „Tauta ir Žodis" II, 1924, 
p. 190—238).

„Die Singweisen der litauischen 
Dainos“ (t. p. IV, 1926, p. 3—50).

„Kai kurie lietuvių ir latvių dai
nų melodijų giminystės bruožai“ (t. p. 
V, 1928, p. 215—231).

Įžulnus mūsų kompozitorius Sta
sys Šimkus (1887—1942 m.) ne tik už
rašė kelis šimtus dainų su melodijo
mis, bet ypač pagarsėjo dažnai gana 
vykusiais liaudies dainų harmoniza
vimais mišriems chorams, tuo būdu 
liaudies dainą vėl sugrąžindamas 
nauju pavidalu i šių dienų gyveni
mą. Iš gausingų jo leidinių (viso 17 
bįbliografinių vienetų) ypač pažymė

tinas yra paskutinysis, ne tik stam
biausias, bet ir vertingiausias tauto
sakiniu atžvilgiu: „Lietuvių liaudies 
dainos“, I—V sąs., Kaune 1937 m., 

' Švietimo Ministerijos leidinys, viso 
248 liaudies dainos, jų tarpe didesnis 
sutartinių rinkinys. .

Produktingiausias naujųjų laikų 
dainų rinkėjas yra Jurgis Dovydai
tis, pradėjęs rinkti tautosaką 1923 m. 
Rinkdamas tautosaką jis keliavo be
veik po visą Lietuvą, užrašė kelis 
tūkstančius dainų tekstų, tuo pra
lenkdamas ir Antaną Jušką, keletą 
šimtų pasakų, aprašinėjo papročius, 
bandė rašyti ir savo įsigytu fonogra
fu. Išleido: „Dainos, Jurgio Dovy
daičio surinktos ir skiriamos moky
kloms“, Kaune 1931 m. (388 p., 450 
dainų). Vertingos yra jo toje kny
goje duotos gausingos pastabos apie 
dainininkus ir tą socialinę aplinką, 
kurioje daina gyvena (p. 317—368). 
Apgailestauti tik tenka, kad šis rin
kėjas, pats per daug beskubėdamas 
ir dainininkus skubindamas, ne vi
sada rašė dainuojant; bet prašė dik
tuoti žodžius, užtat dažnai' pateikia 
tik dainų griaučius: trūksta eilučių 
ar ištisų posmų arba jie sukeisti, yra 
daug nukrypimų ir spragų, kurių 
žymios dalies, turint daugiau kan
trybės ir atsidėjimo, galima išvengti. 
Jo užrašytos pasakos dažnai tėra tik 
sutrauktas turinio atpasakojimas 
bendrine kalbą, visai netekęs liau
dies pasakų stiliaus ir dvasios.

Jei senesniųjų laikų tautosakinin- 
kamąjapžvalgose yra skiriama dau
giau vietos, tatai pateisinama įpra
timu pirmiesiems pionieriams teikti 
daugiau dėmesio ir garbės, nes jie 
dirbo sunkesnėse sąlygose, buvo pra
dininkai. Paskutiniais dešimtmečiai* 
tautosakos rinkimas taip pagyvėjo, 
kad buvo galima priskaityti jau ke
liasdešimt asmenų, užrašiusių dau
giau, negu 500 tautosakos dalykų. * 
Nebuvo jokio galimumo tuojau at
spausdinti visą > didžiulę surinktosios 
tautosakos variantų gausybę, o apie 
nespausdintus, kad ir labai vertin
gus rinkinius, sunku kalbėti., Tad 
šiame skyrelyje buvo pasitenkinta 
suminėjus tik kelis ryškesnius nau
josios gadynės atstovus ir daugiau 
kreipta dėmesio tautosakos tyrinėto
jams, kurni vis gausiau pradėjo rasti* 
iš pačių lietuvių tarpo.

(Pabaiga)

Komunizmas ir revoliucija Amerikoje
Amerikos visuomenė kaskart vis 

labiau Ima suprasti komunizmo dog
mas ir kaskart jos tarpe vis daugiau 
pasirodo literatūros, aiškinančios kas 
yra komunizmas, kokie jo tikslai ir 
ko juo siekiama.

Tokia literatūra Amerikoje spaus
dinama Įvairiomis kalbomis. Štai, 
turiu prieš akis ką tik gautą iš Ame
rikos kun. Dr. J. Prunskio parašytą 
ir Tėvų Pranciškonų Pittsburgh, Pa. 
išleistą lietuvių kalba knygelę „Ko
munizmas ir revoliucija Amerikoje". 
Knygelė elementarinio formato, ku
rios 31 puslapyje telpa stipriai doku
mentuota ir Įsakmiomis citatomis pa
remta medžiaga apie komunistų sie
kius ir darbus, stengiantis sulaukti 
revoliucijos Amerikoje ir Įvedimo l 
tą kraštą komunistiniai diktatoriško 
valdymo sistemos.

Knygelės vedamąja mintimi-mot- 
to paimta Eleonoros Rooseveltienės 
pareiškimo citata, kuri skambą ši
taip: „Aš neturiu jokių iliuzijų apie 
tai, kokią poziciją Amerikos komu
nistų partija užima Amerikos reikalų 
atžvilgiu. — Darbo grupės neturi po
litiškai jungtis su žmonėmis, kurie 
veikia diktatoriaus diriguojami ir te- 
paisydamO interesų svetimos tautos".

Toliau knygelėje aiškinama kokį 
gyvenimą komunistų revoliucija nori 
atnešti Amerikon. Čia autorius gra-

venimą ir vykusiai sulygina Ameri
kos veidą, koki Ji įgautų jeigu tame 
krašte Įvyktų komunistų revoliucija 
ir jis būtų pradėtas valdyti Sovietų 
Sąjungos pavyzdžiu.

Komunistų vadai Amerikoje, ku
rie dirba pagal Maskvos direktyvas 
ir nurodymus, nori nuversti Ameri
kos dabartinę valdžią, ir Įvesti dikta-> 
torišką rėžimą tame krašte.

Toliau knygelės autorius rašo, kad 
komunistai, pagal krašto saugumo 
organų surinktas žinias, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse turi net savo 
mokyklas, kurios vadinamos „Darbi
ninkų Mokyklomis“ ir kuriose vie
nais metais mokėsi net 10.000 jauni
mo. Apie šias mokyklas tas pats ko
munistų partijos „United States“, pusi. 
310, rašė: „Mes artinamės prie dienų, 
kada Įvyks lemiamoji kova, kada 
mes, darbininkų mokyklose nukaltais 
Įrankiais (suprask: ten išauklėtais 
marksistais) ir per klasių kovas, ku
rioms vadovaus, mūsų partija, pra
dėsime visuomenę perdirbti į komu
nistinę, kas jvyks pagrobiant valdžią, 
Įsteigiant proletariato diktatūrą. Tas 
istorinis momentas i USA ateina taip 
neišvengiamai, kaip jis neišvengia
mai atėjo i Sovietų Sąjungą“.

Apibūdindamas pačią proletariato 
diktatūros valdymosi sistemą, auto
rius sumini vieną aprašymą iš W, 
Gurian knygos „Bolshevism" pusi.

183, kur rašoma, kad „kenkėjų" by
loje Sytnino sūnus, viešai per lai
kraščius, reikalavo, kad teismas pa
skirtų jo tėvui mirties bauspię.

Apie moralini palaidumą Sovietų 
Sąjungoje, autorius primena jų lai
krašti „Pravdą“, kuris 1925 m. kovo 
mėn. 24 d. šitaip rašė: Jei kurio nors 
vyrtfrjausmai nukrypsta i jauną mer
gaitę, ar ji būtų darbininkė, studentė 
ar mokyklinio amžiaus, ji turi jam 
atsiduoti, kįtaip — ji yra buržujau* 
duktė, neverta komunistės vardo“.

Dar toliau kun. Dr. J. Prunskis 
užsimena ir apie Amerikos lietuvių 
komunistiškuosius laikraščius „Vilnį" 
ir „Laisvę“, kurie tiesioginiai tarnau
ja kominternui ir, naudodamiesi 
Amerikos demokratinėmis laisvėmis, 
dirba diktatūros labui. Ten pat pri
simenamas ir „Laisvės“ redaktorius 
ištikimas Maskvos tarnas p. Bimba.

Knygelė baigiama tokiais reikš
mingais autoriaus žodžiais: „Kai 
tūkstančiai ir milijonai geriausių 
Amerikos vyrų Išėjo savo krūtinėmis 
užtvenkti kelią besiveržiantiems plie
nu šarvuotiems priešams, jų liejama* 
kraujas reikalavo, kad mes krašto 
viduje budėtame prieš bet kokiu* 
užsienio diktatorių samdinius, nežiū
rint ar jie būtų juodmarškinlal fa
šistai, ar jie būtų pasiųsti rudojo na
cizmo, ar raudonojo komunizmo.“

Pranyi Alšėna*
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Darbo prievarta Sovietų Rusijoje
UŽ JOS ATSKLEIDIMĄ PASAULIUI- VIŠINSKIS IŠPLŪDO DU AMERIKIEČIUS RAŠYTOJUS. — BYLA. 
KURIOJE VISINSKIUI PATEIKTAS VIENO MILIJARDO DOLERIŲ IEŠKINYS. — DARBO VERGŲ SOVIE

TUOSE YRA MAŽIAU KAIP 20 MILIJONŲ, — PRIPAŽĮSTA ,.PRAVDA"

Amerikiečių pareiga tremtiniams 
DIDŽIOJI AMERIKIEČIŲ SPAUDA VIS JUDINA TREMTINIŲ ' 

ĮSILEIDIMO REIKALĄ
Ir vėl The New York Times Įsi- kiečių IflStais aprūpinama. Daugu-

Berlyniškis vokiečių savaitraštis 
„Šie“, licencijuotas amerikiečių ka
rinės valdžios, viename savo pasku
tiniųjų numerių, pasinaudodamas 
New Yorke išeinančio laikraščio „The 
New Leader“ pranešimu, aprašo 
{vyki, dėl kurio du amerikiečiai ra
šytojai iškėlė žinomam Sovietų di
plomatui Višinskiu! bylą, reikalau
dami už viešą jų išplūdimą vieno mi
lijardo dolerių. Buvo taip:

Du amerikiečiai rašytojai, David 
J. Dallin ir Boris Nicolaevski, iš pa
tikimų šaltinių prisirinkę autentiškos 
medžiagos, parašė knygą „Darbo 
prievarta Sovietų Rusijoje“. Toje 
knygoje jie pavaizdavo, kaip degra
duota tenai žmogaus asmenybė, mi
lijonus pavertus darbo vergais. 
Mums ir visiems kitiems, asmeniškai 
išgyvenusiems sovietinę sistemą, be 
abejo, tatai jokia naujenybė, tačiau 
Amerikoje ši knyga sudarė didelę 
sensaciją. Norėdamas suniekinti jos 
(taką, viename Jungtinių Tautų ko
miteto posėdyje Andrėj Višinskis 
smarkiai užpuolė tuodu knygos auto
rius, pavadindamas juos gangsteriais 
ir idijotais, kurie savo informacijai 
medžiagą ėmęsi iš hitlerinių šaltinių. 
Toks viešas išplūdimas ir sudarė pa
grindą autoriams ieškoti tiesos ame
rikiniame teisme, reikalaujant Vi
šinskį nubausti ir jiems už garbės 
įžeidimą priteisti vieno milijardo do
lerių sumos civilinį ieškinį.•

Kaltintojams savo ieškinį palai
kant, jų advokatas Louis Waldman 
kreipėsi į kaltinamąjį Višinskį pa
tardamas, jeigu jo teigimai pagrįsti, 
atsisakyti savo diplomatinio neliečia
mumo ir pasitikėti objektyvaus ame- 
rik'-'o teismo sprendimu.

xš savo pusės kaltintojai D. J. Dal
lin ir B. Nicolaevski paskelbė pareiš- 

’kimą, kuriame sako: „Savo ieškinį 
mes palaikome, kadangi mes esame 
nuomonės, jog Višinskio užginčysi
mas ir jo užpuolimas ant mūsų in
formacinių šaltinių, o taip pat ant I

mūsų asmeninės garbės, yra labai 
svarbūs ne tik mums patiems, bet ir 
laisvosioms Rusijos bei viso pasaulio 
tautoms. „Darbo prievartos Sovietų 
Rusijoje“ knyga yra priverstinių dar- 
bų, kaip vyriausybės priemonės, grą
žinimo {rodymas. Mes rašėme, kad 
atkreiptume pasaulio dėmėsi { šią 
problemą, nes šiandieninė kova prieš 
vergų darbus Sovietų Rusijoje yra 
tiek pat svarbi, kaip kova prieš bau
džiavą carų laikais arba vergiją 
Amerikoje prieš pilietini karą. Mi
lijonai darbininkų, ūkininkų, intelek
tualų, partiečių ir net į nemalonę 
patekusių slaptosios policijos parei
gūnų yra išsiųsta vergais { darbo sto
vyklas. Tokiomis darbo pajėgomis 
remdamasi, atsistato ne menka so
vietinio ūkio dalis. Juos išplėšė iš jų 
namų, iš jų darboviečių, nugabeno į 
šaltą šiaurę, įsakė jiems dirbti miš
kuose, kasyklose, pramonės įmonėse, 
liepė tiesti geležinkelius, statyti fa
brikus, kasti kanalus, 'tūkstančiai 
išgaišo badu, sušalė arba mirė išse
kus paskutinėms jėgoms. Knygoje 
suminėta 125 darbo stovyklos, apie 
kurias autoriai turi žinių. Gal būt, 
yra ir daugiau tokių stovyklų, tačiau 
žinių stoka sulaiko apie jas kalbėti. 
Ponas- Višinskis tvirtina, kad darbo 
vergų nesą 20 milijonų. Autoriai bet
gi niekados nekalbėjo apie tok{ skai
čių. Savaime suprantama, tokių 
žmonių skaičiui negali būti pasto
vus. Pagal geriausias informacijas, 
kurios šiandien prieinamos, šis skai
čius svyruoja tarp 7 ir 12 milijonų. 
Ponas Višinskis tvirtina, kad darbo 
formacinius šaltinius. Iš tikrųjų kny
ga remiasi oficialiais sovietų praneši
mais ir neoficialiais sovietų šalti
niais, dėl kurių patikimumo nė pats 
Višinskis nekeltų klausimo. Ji api
ma ir akivaizdinius parodymus tokių

vyrų, kuriuos autoriai pažįsta kaip 
hitlerizmo prifešus: tai buvę sovietų 
armijos karininkai, darbininkų va
dai, kurie buvo patekę { sovietų ran
kas, ir pabėgėliai žydai, kurie buvo 
pabėgę Rusijon, kai naciai užėmė 
Lenkiją.“

Piktžodiškas Višinskio puolimas 
buvo atspausdintas ir „Pravdoje“, 
tačiau nenurodont autorių Dallin ir 
Nicolaevski pavardžių. Tuo būdu So
vietų spaudoje pirmąjį kartą iš viso 
pasirodė žinia apie milijonus darbo 
vergų, kad ir nepaprasta forma pa
teikta. (z)

Juodasis vokiečių 
eksportas

Rruterio pranešimu pasiremda
mas Daily Mail iš Aacheno, rašo apie 
vokiečių spekuliantus, kurie Ruhro 
įmonėse pagamintas prekes slaptai 
gabena užsienin. Ypačiai daug jų nu
gabenama i Belgiją.

Aachenas esąs juodojo eksporto 
centru. Čia yra vyriausioji būstinė 
kavos, cigarečių, brangakmenių, kai 
anksčiau jame vokiečių karaliai bu
vo karūnuojami.

Į Belgiją vežama automobiliai, 
motociklai, elektriniai įrankiai, bran
genybės ir visa tai ten iškeičiama { 
maistą, kavą, cigaretes, šokoladą ir 
kt prabangines prekes, kurios ga
benamos { Ruhro srities miestus ir 
čia patiekiamos juodajai rinkai

Vokiečių ir britų sienos kontrolės 
pareigūnai nuolat medžioja tas spe
kuliantų bandas ir juodosios rinkos 
maklerius, konfiskuodami didelius 
kiekius maisto, medžiagų, areštuoda
mi juos pačius.

Pasienio vyrai per vieną mėnesį 
konfiskavę dvi tonas geležies ir plie
no prekių, skirtų Belgijai. Jie paė-

(Įėjo apie nelaiminguosius tremtinius 
straipsneli, kurį persispausdino NY- 
HT. Mes ji čia dedame ištisai. Jame 
rašoma:

„Nuo karo pabaigos tremtinių 
stovyklos yra liūdnas reiškinys eu
ropiečių gyvenime. Pagal amerikie
čių tradiciją ir humanistinės politi
kos liniją, kurią dabar mes išpažįsta
me, reikia padėti šią problemą iš
spręsti priimant { šį kraštą atitinka
mą tremtinių skaičių. Beveik pu
santrų metų praėjo, kai Prezidentas 
padarė šį pasiūlymą. Praėjusį sau
sio mėn. jis pateikė jį kongresui. Ba
landžio mėn. Pensilvanijos atstovas 
Strattonas įteikė projektą įsileisti 
400.000 DP per 4 metus, kasmet po 
100.000. Nieko nebuvo tuo reikalu 
padaryta. Dabar prezidentas savo 
valstybių sąjungos pranešimu tai iš
kėlė iš naujo ir po to specialiai pasi
sakė. Prezidento rekomendacijos re
miamos Rūmų pakomitečio praneši
mu. Siam pakomitečiui, kuris praė
jusią vasarą lankė tremffnių stovy
klas, vadovavo Pensylvanijos atsto
vas Fultonas.

Iš arti 1.300.000*tremtinių, esančių 
s, beveik pusė yra ameri-I stovyklose,

mė 11 dviračių, 4 motociklus ir vieną 
automobil{.

Per praėjusių metų rugpjūčio 
mėn. ties siena buvo sulaikyta per 
keturias tonas kavos, per dvi tonas 
arbatos, keli šimtai kg kakao, 34.000 
cigarečių. Vienas Aacheno muito 
valdininkų sugautas spekuliantas pa
reiškęs, jog jis per 6 rftėnesius „im
portavęs“ -arti 90 tonų kavos.

Aacheno karinės vyriausybės tei
smo pirmininkas yra išleidęs {spėji
mą, kad ateityje už šmugeliavimą 
būsiančios priteisiamos žymiai di
desnės bausmės.

Rumunijos karaliui abdikavus
Iz. Vasyliupo koncertai 
per Mūncheno radįįą

Skelbtas š. m. sausio 6 d. Iz. Va- 
■yliūno lietuviškos muzikos Mūnche
no radijo pusvalandis dėl administra
cinių radijofono priežasčių nukeltas 
| vasario 24 d.

Be to, š. m. sausio 29 d. 13,30—14 
vai. per tą patį Mūncheno radiją Iz. 
Vasyliūnas duos „Muzikalinių minia
tiūrų“ koncertą. Jo programoje — 
Svendsen, Tsehaikowsky, Lalo, Gra
nados, Wihtol ir Gaidžio kūriniai. 
Fortepijonu pritaria Paul Sanders.

Grozos komunistinei vyriausybei dekretą, kuriuo panaikinami visi gat- 
paspaudus, kaip praneša karaliaus 
bendradarbis, Rumunijos karalius 
Michaelis turėjo atsisakyti sosto ir iš
vykti iš krašto. Vos karalius su savo 
svita (apie 30 asmenų) išvyko, vy
riausybė tuojau išleido dekretą, pa
gal kurį buvo sudaryta „aukštasis 
prezidiumas“. Šis prezidiumas atliks 
karaliaus funkcijas, bet jau susiau
rintomis teisėmis. Jis negalės pa
leisti parlamentą. Prezidentu išrink
tas 84 metų prof. Constantinas Par- 
hon. Rumunija paskelbta liaudies 
respublika. * „

Vidaus reikalų ministeris išleido

vių ar {staigų karaliaus vardu pava
dinimai ir pakeičiami naujais, pra
nešė BBC. Taigi komunistai visus 
karaliaus pėdsakus nuvalo, kad būtų 
atviras kelias naujam raudonajam 
karaliui.

Naujasis valstybės herbas pakei
čiamas. Dabar turės traktorių ir tri
jų aukštakrosnių grupę tekančios 
saulės^fone, kur{ juos kaspinas su 
(rašų — Rumunijos liaudies respubli
ka su inicialais R.O.R., {rašytais ant 
kviečių varpų viršūnės.

Valstybės spalvos — vėliava — 
paliekamos tos pačios: mėlyna, gel
tona Ir raudona, jos eina vertikalia 
kryptimi.

Kakalius DP patenka į finansinius 
sunkumus, nes jo turtus valstybė nu
savinusi, o iš Rumunijos jis nedaug 
tegalėjęs išsivežti.

šiek tiek jam padėsią gautasis iš 
Rusijos „pergalės ordenas“, kuriame 
esą brangakmenių, gi juos realizavus 
susidarys tam tikras lėšų kiekis.

J. A.

Frankfurto konferencija

Atominių ginklų paslaptis tik iki 1935 metų
Neseniai {vykusi Frankfurte JAV 
Britų zonų karinių gubernatorių 
jų patarėjais bei vokiečių aukš

mas jų yra atvykę iš Lenkijos ir Pa
baltijo kraštų ir nenori grįžti, nei 
jie arba bijosi komunizmo arba neap
kenčia jo. Jų tarpe yra nemažas skai
čius vaikų, kai suaugę sudaro svar
biausia nuo 20 iki 55 metų amžiaus. 
Daugelis jų turi specialybes, ir ga
lėtų būti tuojau panaudojami čia. 
Nežiūrint ba' ų jų gyvenimo sąly
gų, daugumas jų išlaikė gerą moralę 
ir dirba kiekvieną darbą, kuris tik 
buvo jiems prieinamas. Jie parodė 
charakterį; jie nukentėjo dėl savo 
demokratinio įsitikinimo, ir kiekvie
nas pasireiškimas rodo, jog jie galė
tų tapti gerais Amerikos piliečiais. 
Jei 400.000 DP būtų įsileista, tai dar 
toli gražu neatsiektume bendro imi
gracijos kiekio, kuris būtų atisradęs, 
jei nebūtų buvę karo.

Strattono projekto principams 
opozicija dar nėra išryškinta, bet ji 
vis dėlto neleidžia prieiti prie bal
savimo. Laikas jau šį tylųjį abstruk- 
cizmą iškelti aikštėn ir nugalėti. Mes 
reikalingi dovanų, kurias mums at
neštų šie emigrantai, o jie reikalingi 
mūsų pagalbos“, baigia laikraštis 
straipsnį. (NYHT/am)

Daily Mail spec, korespondentas 
praneša, kad prez. Trumano aviacijos 
ekspertai pareiškė, jog JAV atominių 
ginklų monopolį turėsiančios tik iki 
1952 metų pabaigos. Po to kitos tau
tos, laukiama, taip pat jau turėsian
čios reikalingus atominių ginklų 
kiekius Amerikos žemynui užpulti.

Aviacijos politikos komisija įspė
jusi kongresą, kad JAV oro pajėgos 
esančios „beviltiškai nepakankamos“, 
reikalaudama skirti milijardus dole
rių modemiškai aviaciją sutvarkyti. 
Iki 1949 metų pabaigos turi būti pa
ruošta 70 grupių, kuriose lėktuvų 
Skaičius 3500 turi būti sudvigubintas. 
Aviacijai biudžetas reikia padidinti, 
kad jis sudarytų 4.150.000.000 dolerių 
1948 m. ir 5.450.000.000 dolerių 1949 
m. Laivyno orinės pajėgos reikia 
sumoderninti. (DM/m)

SPEKULIANTAI VALO GRIU
VĖSIUS

Dūsseldorfe, kaip informuoja ber
lyniškis „Ncue Zeit“, griuvėsiams 
valyti pirmąsyk Vokietijoje panau
doti asmens, pagauti bespekulluo- 
jant. Pagal nusikaltimo objekto dy
dį, jie privalo atidirbti griuvėsių va
lymo darbus nuo vienos ligi šešių 
Savaičių, (s)

TRUKS MAISTO DAR IR 
1951 METAIS

Kaip praneša AP, JAV Kongresui 
buvo administracijos nurodyta, kad 
europiečiai ir 1951 metais valgys ma
žiau negu prieš karą, net jeigu ir 
Marshallio planas padėtų Europos 
ūkiui atsitiesti.

Nuo 1934 iki 1938 metų europietis 
sunaudodavo viddtiniškal 186,1 kg 
duoninių javų, kai 1951 metais tetu
rės tik 173, o 1917 m. tegavo 147 kg.

1948 metais Europa susilauks tik
tai 19.000.000 t javų, t. y., 11.000.000 t 
mažiau negu reikia. Todėl jai 1949 
m. truks 7.000.000 t, 1950 m. truks*— 
5.000.000 t ir 1951 m. — 4.000.000 t. 
(m.)

SLAPTAS PRANEŠIMAS DEL
Eritrėjos

Reuteris iš Asmaros praneša, kad 
keturių kraštų komisija, nagrinėda- 
ma buvusių Italijos kolonijų ateiti ir 
užbaigusi savo darbą, buvo trims 
dienoms nuvykusi į Addis Abeba, 
Abisinijos sostinę. Komisijos prane
šimas buvęs rengiamas Asmaroje di
džiausioje apsaugoje, už spygliuotų 
vielų.

Stebėtojai išvedžioja, kad didžių
jų nuomonės labai skiriasi. .Tikima, 
kad Prancūzija, remiama amerikie
čių, stipriai laikosi proitalinio nusi
statymo ir kad ji rekomenduojanti 
Eritrėją pavesti Italijos patikėtiniui. 
(DM/a)

KAM NAUDOJAMAS VOKIEČIŲ 
GAMYBOS POPIERIUS?

Neseniai Hannoveryje įvykusiame 
vokiečių knygų ir laikraščių leidėjų 
suvažiavime buvo pastebėta, kad iš 
2.200 t popieriaus, kuris per 6 sav. 
buvo pagamintas britų zonos įmonė
se, leidykloms tepaskirta tik 100—300 
t. Visa kita popieriaus gamybos dalis 
sunaudota kitierps reikalams, būtent: 
1.000 t blankams („Fragebogen“) ir 
kt. raštinių reikalams, įstaigoms, 500 
t kitai promonei ir per 500 t geležin
keliams. Panašiai pasiskirsto .gamy
ba ir kitose zonose, todėl ir trūksta 
popieriaus knygoms bei laikraščiams?

(s)

ir 
su 
tųjų pareigūnų 2 dienų konferencija 
iššaukė tam tikro nepasitenkinimo 
Prancūzų vyriausybėje, kuri nuolat 
atitinkamuose britų sluoksniuose tei
raujasi aptartų ir pasiektų rezultatų. 
Svarbiausia čia buvo kalbama apie 
dviejų zonų ūkio reikalų pertvar
kymą. Čia buvo paliesta ūkio tary
bos narių skaičiaus padvigubinlmas 
iki 104, antrųjų, vad. aukštųjų, rū
mų sudarymas. Toliau aptartas vyk
domosios tarybos pakeitimas { tam 
tikros rūšies kabinetą iš 6 direkto
rių, aukščiausiojo teismo sukūrimas

ti 9 narių, sąjunginio banko {kūri
mas (j{ kontroliuotų karinė vyriau
sybė) ir kt.

Siš naujasis mėginimas sudaryti vo
kišką vyriausybę sukėlė didelę audrą 
komunistų partijoj. NYKT žodžiais, 
komunistai šią konferenciją - laiko 
„nusižeminimo ir negarbės spektak
liu“ dalyvaujant vokiečiams. Ap
skritai, komunistai smarkiai puola, 
norėdami kreditų gauti iš vokiečių 
arba pateisinti savo žygius Sovietų 
zonoje, kuri vištide sovietinama.

Europoje vyr. būstinė pranešusi, 
jog karinių okupacinių pajėgų vyr. 
būstinės dalis būsianti perkelta iš 
Berlyno į Heidelbergą vasario mėn.

Darbininko uždarbis
The New York Times duoda įdo

mų J.AValstybių ir Sovietų Sąjun
gos darbininkų uždarbių palyginimą. 
Geriausia priemonė vidutiniam žmo
gaus gerbūviui bet kuriame krašte 
nustatyti yra darbo laikas, kuris 
apibrėžia, kiek reikia įdėti darbo, 
kad žmogus galėtų tą ar kitą daiktą 
nusipirkti. Darbas ir prekės yra rea
lybės, gi pinigai tėra tik simbolis.*

Straipsnio autorius p. Lissner pa
lygina sąlygas JAV ir TSRS rubl{. 
nuvertinus ir rašo:

Rusų darbininkas turi dirbti 70 
minučių vienam kvietinės duonos 
svarui nusipirkti, amerikietis tik apie 
septynias minutes, Rusas dirba 2 vai. 
34 min. vienam gabalinio cukraus 
svarui įsigyti, o amerikietis — 5,5 
minutės. Pieno kvortą rusas uždirba 
per 78 minutes, o amerikietis — per 
10 min. Kavos svarui rusas dirba 
per 178 vai., o geros medžiagos — 
580 vai., kai amerikietis gali pirktis 
100 •/• vilnos kostiumą už 28 vai. 4 
min. darbą.

Toliau nurodoma, kad rusų darbi
ninkai gauną pigiau butą negu am^ 
rikietis (gaila, jis nepažymi buto ko
kybės ir patogumų, red.),-be to, gau
na nemokamus pietus fabrike, pi
gesnį medicinos aptarnavimą ir vals
tybinę socialinę globą...

Tarp masės rusų darbininkų ir 
specialių privilegijuotų grupių esąs 
didelis plyšys. Kaip Amerikoje at
siranda turtingų dėl inteligencijos, 
sumanumo, energijos ir kartais lai
mės, tai Sovietų Sąjungoje iškyla tik 
per „marksistinę sistemą“. Didesni 
rublių kiekiai, be abejonės, sako p. 
Lissneris, nuvertinant rublį buvo 
praktiškai konfiskuoti...

Trumpai tariant, „proletariato 
diktatūra“ Rusijoje pagamino prole
tariatą, kuris yra atskirtas nuo daug 
laimingesnių... /

Straipsni baigia autorius prisi-/ 
mindamas Stalino 68 metų šventę ir 
sako, jog, gal būt, kas nors norėtų 
J{ paklausti, ką Stalinas galvoja ir - 
ką jis yra padaręs paprastam žmo
gui Rusijoje, jeigti jis nori švente 
atžymėti naujausią gamybos būdą, 
pagal kurį rusas turi dirbti 2 vai. 
51 min. alaus bonkai nusipirkti, kai 
amerikietis tą pati gauna už 6,25 mi
nutės darbo, (m)

Susektas sąmokslas Brazilijoje
KO VERTI JAME DALYVAVĘ LIETUVIAI?

Savo paskutiniajame Nr. „Die I Pagal šią devyfiių punktų, progra- I tą kontinentą. 
Neue Zeitung“ pateikia Dena/INS Į mą, visos Pietų Amerikos valstybių | ir tarp suimti 
žinią iš Rio de Janeiro apie komin
formo planuotą perversmą Brazili
joje. Laikraštis rašo: „Laikraščio 
Diario da Notte“ pranešimu, Brazi
lijoje buvo susektas sąmokslas, kurio 
tikslas buvo komunistų prasiverži
mas į Pietų Ameriką. Čia pat buvo 
surasta Belgrado kominformo doku
mentų, kuriuose išdėstyta devynių 
punktų programa komunistinei įta
kai Pietų Amerikoje stiprinti ir So
vietų užsienio politikai remti.

Areštuota devyni asmens, jų tarpe 
penki lietuviai. Iš surastų dokumen
tų aiškėja, kad imigruojantieji Pa
baltijo valstybių tremtiniai turėję 
sudaryti sukilėlių organlftcijos bran
duolį. Vyriausioji būstinė esanti Sao 
Paulo valstybėje ir glaudžiai ben
dradarbiaujanti su Brazilijos komu
nistų vadu Luiz Carlos Prestes.

vyriausybės spaudimu turėtų būti 
paveiktos taip, kad jos nutrauktų sa
vo diplomatinius santykius su‘Ispa
nija ir nepriimtų jokių Europos 
tremtinių. Pagaliau turėtų Brazilijos 
vyriausybė sutelkti visiems „pažan
giesiems užsienio spaudos atstovams 
visišką spaudos laisvę“.

Mūsų čia perduota žinia yra bū
dinga keliais požiūriais. Pirmiausia 
ji atskleidžia sovietiškai rusiškojo 
imperializmo užmačias Pietų Ame
rikoje ir visame pasaulyje. Bet tai 
dar ne viskas. Ji pavaizduoja ir 
plačiai' naudojamą metodą — žarstyti 
ugn{ svetimomis rankomis, siekiant 
iš karto net kelių tikslų, šiuo atveju: 
per savus patikėtinius (pridengtus 
tariamu tremtinių vardu) plėsti savo 
{taką svetimame kontinente ir tuo 
pačiu užkirsti kelią niekuo nedė
toms jų (Sovietų) aukoms patekti |

į. Ne kitais sumetimais 
suimtų devynių sąmokslinin

kų figūruoja penketas lietuvių. Jų 
mes nepažįstame ir, dėja, apie juos 
smulkmesnių žinių neturimi Tačiau 
sprendžiant iš jų darbų ir darbdavių, 
kurių įsakymus jie vykdė, aišku, jog 
tai žmonės, kurie su lietuviškumu 
teturi tik tiek bendra, kiek paleckiai, 
sniečkai ir visi kiti, už sovietišką 
grašį seniai savo tautą ir tėvynę par
davę svetimiems.

Visai suprantamas yra Sovietų 
noras, kad tikrieji tremtiniai nepa
tektų tenai, kur' jiems dar daugiau 
ar mažiau sekasi žmones klaidinti, 
peršant sovietinį rojų. Taip dary
dami jie aiškiai žino, kad tikrųjų 
tremtinių atsiradimas tenai neišven
giamai atneštų ir tikrąją tiesą apie 
sovietiškai rusiškai imperializmą. 
Toji tiesa negali patikti kominformo 
apaštalams. ' (i)
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Kariai mokomi atpažinti komunistus
Reuteris iš Frankfurto praneša, 

kad amerikiečių okupacinė armija 
yra išleidusi seriją brošiūrų ir pla
katų, skirtų kariuomenei auklėti, su
pažindinant su komunizmo politiniais 
tikslais ir Istoriniu pagrindu. Sis žy
gis siejamas su generolo Luciaus 
Clay neseniai paskelbta antikomu
nistinės propogandos kampanija. 
Vienas plakatų nurodo,

„kaip susekti komunistą".
Jame paduota trys požymiai, pa

gal kuriuos kiekvienas karys gali 
nustatyti Kremliaus politikos pase
kėją. Šie pažymiai lengvai leidžia 
nustatyti komunistą. Štai jie:

1) Jei jis laikosi partijos linijos — 
jis gali būti komunistas.

2) Jei jis palaiko komunistų spau
dą — jis gali būti komunistu.

3) Jei'jis remia komunistų politi
ką — jis gali būti komunistu.

Bet jeigu jis pasireiškia visais tri
mis atvejais — jis yra komunistas.

Brošiūroje „Komunistų grėsmė" 
sudėti visi komunistų vadai — Jugo
slavijos Tito, Italijos Palmiro To
gliatti, Prancūzijos Maurice Thorez, 
Vengrijos Malyas Rakosi, toliau — 
Leninas, Stalinas ir kiti partijos va
dai. Joje chronologine tvarka išskai
čiuoti metodai, kuriais opozicijos par
tijos buvo komunistų išstumtos Ven
grijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir Ru- 
munijoję;

Šiems teigimams paremti atkrei
piamas dėmesys j komunistų skaičius 
tuose kraštuose. Bulgarijoje komu
nistų tėra 458.000, arba 7 °/» visų gy
ventojų, bet vyriausybė yra komu
nistinė. Rumunijoje komunistai te
sudaro apie 3°/», Lenkijoje per 2*/«, 
o vyriausybės yra komunistinės.

Knygelėse nurodomą^ kad komu
nistai yra „nenuilstąs konspirato- 
rius“, kuris visai nesilaiko nei etikos 
nei moralės. „Komunistai pavieniai 
ar grupėmis dirba pogrindini darbą. 
Kiekviena jų pastanga yra nukreipta 
prieš daugumą, jai likviduoti, nes jie 
žino, kad komunistai yra mažumoje“, 
baigia Reuterio pranešimą Daily 
M" ’.

BULGARIJOS PRASIMANYMAS
AP iš Belgrado praneša, kad Bel

grado komunistų oficialus organas 
„Borba“ kai kuriuos Amerikos vy
riausybės veiksmus lygina su „pana
šiais Hitlerio vartojamais metodais“, 
atsisakant grąžinti Jugoslavijai auk
so rezervus.

„JAV vyriausybė iki šiolei neat
sakė i mūsų notą dėl aukso grąži
nimo“, rašoma straipsnyje: „šis fak
tas laikomas prasižengimu“. (NYHT/ 
m).

JAV NAUJOS ORO BAZES
Nors apskritai buvo paneigiami 

gandai britų Ir amerikiečių pasita
rimų bazių atnaujinimo reikalu, da
bar Daily Mail reporteris praneša, 
kad britų užsienių reikalų Įstaigos 
kalbėtojas pareiškęs, jog britai davę 
savo sutikimą JAV atidaryti karo 
metu svarbią oro bazę Mellaha, ne
toli Tripolio, britų valdomoje Lybl- 
joje. Iš šios oro bazės sunkieji bom
bonešiai karo m~tu pasiekdavo 750 
mylių spinduliu Atėnus, Albaniją, 
Romą.

Britai sutikę amerikiečiams ją 
perleisti sąlygiškai. JAV oro susi
siekimo ekspertai jau atvykę susi
pažinti su jąja.

JAV oro pajėgų Europoje vado
vybė praneša taip:

„Tripolio bazė, uždaryta praėju
siais metais, vėl atidaroma, nes ji 
reikalinga aprūpinant Amerikos mi
siją Viduriniuose Rytuose“. (DM/m)

IR TAI DAROMA DEMOKRATIJOS 
VARDU

Bulgarijos socialistų, (opozicijos) 
9 nariai, .parlamente kritikavę vals
tybės biudžetą, buvo premjero Dl- 
mitrovo šitaip Įspėti: -„Dešimt kartu 
aš Įspėjau.jūsų sąjungininkų N. Pet- 
kovo grupę. Jie nepaklausė. Jie yra 
palaužti ir jų vadas dabar jau po 
žeme. Gerai pagalvokite, kad ir jūs 
nesulauktumėt tokio likimo, kaip

užsienio agentai ir Bulgarijos prie
šai".

„Jei neparodyslte daugiau proto, 
jūs gausite iš tautos tokią pamoką, 
kad ją atsiminsite taip, kaip Šven
tasis Petras“. (AP/m)

RUMUNUOS KONSULAS NEPER
DUODA KONSULATO

UP iš Istambulo praneša, kad Ru
munijos konsulas Petrė Jonescu at
sisakė perduoti savo konsulatą Istam- 
bule Rumunijos vyriausybės amba
sadoriui Gregoire Moisll, nes dabar
tinė Rumunijos vyriausybė, karaliui 
Michaelio! „atsisakius" sosto, nesanti 
Turkijos pripažinta.

P. Jonescu buvo iš pareigų paša
lintas komunistinio užsienių reikalų 
ministerio Ana Pauker gruodžio 
mėn., tačiau jis atsisakė grįžti J Bu
kareštą. (NYHT-a)

Įvairins žinios
• NYHT praneša, kad Rumunijos 
karalius buvęs priverstas pasirašyti 
abdikacijos aktą. Priešingu atveju

į jis būtų buvęs teisiamas liaudies 
teismo kaip JAV šnipas. Rumunijos 
ministerls pirmininkas komunistas 
Groza pagrasinęs, jog jie turėsią pa
kankamai kaltinamos medžiagos tam 
Įrodyti.
• I Graikiją atvyko 19 Amerikos 
karininkų, kurių trape yra S pulki
ninkai, 9 pulk, leitenantai ir 5 ma
jorai. Kita .20—40 narių grupė at
vyksianti vėliau. Jie visi pasiskirsto 
Į korpusų būstines orientacijai, o vė
liau persikels Į divizijų vyr. būsti
nes. (UP)
• Suomijos teisingumo ministerls 
p. Eino Pekkala atsistatydino dėl 
„nuomonių skirtumo su Suomijos 
prezidentu Passikivi. (Reuteris)
• Britų minist. pirm, pavaduotojas 
p. Morrisonas pareiškė, jog Britanija 
ruošiasi pilnai veikti, tobulindama 
atominės energijos srities laimėji
mus. „Vyriausybė imasi žygių moks
lui pastatyti britų pramonės prieša
kyje“, pareiškė jis darbiečių partijos 
susirinkime. Karo metu atominės 
energijos plėtojimas buvęs negali
mas, bet dabar čia esanti daroma pa
žanga, iš kurios turės naudos ūkis. 
(AP)
• Bulgarijos premjeras Georgi Di
mitrov paskelbė, kad jo kraštas yra 
sudaręs karinės pagalbos paktus su 
Sovietų Sąjunga, Čekoslovakija ir 
Vengrija.' Paskutiniu metu, kaip jau 
žinoma, tok] paktą sudarė ir su Ru
munija. Tad komunistinis blokas 
jau užbaigė karinės Sąjungos kon- 
plektavimą. (Reuter/a)
• Sovietų Sąjunga paskyrė naują 
pasiuntin} G. M. Savonenkov Į Suo
miją. Anksčiau buvęs dėl nesveika
tos atšauktas. (Reuteris)
• D. Britanija tikisi gauti iš Dani
jos per 36.000 tonų bekonų kasmet. 
Danija eksportuoja sviesto per 
100.000 tonų, o britai gaudavo 60— 
70'/..
• Prancūzijos parlamente vėl buvo 
atstovų apsikumsč'avimas, kai ko
munistų atstovas mėgino paleisti 
parlamentą.

1 • Britų oficialūs sluoksniai prane
ša, kad jie visai neketina nuvertinti 
savo pinigų — svaro.
• Argentinos prezidento žmona, 
Scnora Eva Peron, pranešė telegra
ma Italijos min. pirm. p. de Gasperi, 
kad ji dovanoja 1.000.600 lirų ken
čiantiems neturtingiems Italams. To
kią pat dovaną pasiuntė ir Paryžiaus 
vargšams.
• Turkijai perleisti JAV 4 povan
deniniai laivai yra 1944 metų staty
bos ir turi po 65 narių Įgulos. Be to, 
šie laivai aprūpinti po 10 vamzdžių 
torpedams leisti. Tai patys moder
niausi laivai. Jki šiol Turkija iš JAV 
bus gavusi jau 15 laivų. (AP)
• Britai pasirašė sutarti su Iraku 
20 metų. Pagal ją visoms britų ka
rinėms pajėgoms, jei iškiltų karas, 
būtų leidžiama Išsikelti Irake. Britų 
personalui leista laikyti dvi aviacijos 
bazes Irake.

Po sėkmingai sudarytos sutarties 
su Irako britų užs. reik, (staiga pa
reiškė, kad p. Bevinas, užsienių rei
kalų ministeris, nori panašias sutar
ties sudaryti ir su Saudi Arabija bei 
Transjordanija. (HTB)
• Sovietų ambasadorius Aleksander 
S. Paniuškin Amerikoje pareiškęs, 
Jog Rusija esanti pasiruošusi pradėti 
pasitarimus dėl „lend-lease“ sąskai
tos, kuri siekia 11.200.000.000 dolerių.

SPORTO ŽINIOS
Ar tikrai mūsų žirūovų laikysena tokia skandalinga?

Vienas latvių laikraštis, rašyda
mas apie pabaltiečių krepšinio ir 
tinklinio žaidynes, Įvykusias praėju
sių metų gruodžio 12—14 d. d. Kemp- 
tene, apie mūsų žiūrovus atsiliepia 
taip: „,.. Pažymėtina, kad kiek lietu
viai pažengė krepšinyje, tiek jųjų 
publika atsiliko laikysena savo spor
tininkų atžvilgiu“.

Tiesa, žiūrovai, ypatingai pasku
tinę žaidynių dieną, buvo gerokai 
Įsaudrinę bet kad būtų galima sutikti 
su žaidynių aprašinėtojo latvio Celms 
teigimu, negalėčiau pasakyti. O kaip 
gi laikėsi latvių publika, ar ji ne
reiškė savo pasitenkinimo Įvairiau
siais, spelgiančlais švilpimais, šauk
smais bei šūkavimais, kai jųjų tin
klinio rinktinė kovojo ir laimėjo 
prieš estus? O kas gi dėjosi krepši
nio rungtynių pradžioj, žaidžiant lat
viams su lietuviais, kai jųjų vyrai 
turėjo nemažą taškų persvarą, — 
latvių publikai nebuvo ribos džiaug
smui bei pasitenkinimui išreikšti šū
kavimais bei visais kitais būdais. 
Galiu tvirtinti, kad mūsų publika nė 
kiek neblogiau laikėsi, kaip latvių 
ar estų. Viena, kas galima būtų vi
siems prikišti, tai mūsų visų trijų 
tautų žiūrovų sporto parengimų me
tu suamerikonėjimas. ftįpn bent at
rodo, kad būtų žymiai puikiau, jei 
savo laikysena grįžtumėm į Lietuvos 
gyvenimo laikus. Ar nebūdavo gra
žu, kai mes santūriai paplodavom ar 
šušukdavom „valio" saviškių laimė
jimams ar svečių šauniems pasiro
dymams?!

Gi latvių korespondentui ir vie
nam sporto vadovų p. A. Celms pa
tartina Įsidėmėti posakį — iškelda
mas kitų vieną kitą negčrovę — ydą, 
būk pats švarutėlis nuo jos. Jei kal
ti, plak visus! Labai negražu apie 
saviškius nutylėti, o svetimiems kal
tę keleriopai padidinti. L. V-kas
LIETUVIAI I AIMI STALO TENISO 

TURNYRĄ
Dillingcnas. — Š. m. sausio 18 d. 

čia įvykusiame stalo tenisą koman
diniame turnyre Dillingeno lietuvių 
komanda laimėjo pirmąją vietą, 
įveikdama vietinę vokiečių SSV 3:0, 
ukrainiečių I — 3:1 ir ukrainiečių II

• UP iš Washingtono praneša, kad 
pasitarimai tarp JAV ir Portugalijos 
atstovų vyksta Lisabonoje dėl Azo- 
rose esamų aviacijos bazių panaudo
jimo. 'Ankstyvoji sutartis baigėsi 
1947 m, gruodžio 31 d„ tačiau dabar 
vis dar leidžiama Jąja naudotis.

Lietuve per 35 metų amžiaus, atsiliepk!
Viena Amerikos lietuvių šeima 

(per 40 metų Amerikoje) nori atsi
kviesti čionai moteriškę, tarp 35—45 
metų amžiaus, nevedusią arba našlę. 
Išsilavinimas nesvarbu. Pageidauja
ma, kad mokėtų lietuviškai rašyti ir 
būtų praktikuojanti katalikė. Kuni
go pažymėjimas būtinas. Pageidau
jama ir foto nuotrauka. Sąlygos: 
visi atvažiavimo rūpesčiai (affidavl- 
tai ir p.) bei kelionės išlaidos dova
nai. Darbas: būti šeimininke — 
valgyti virti ir visa namų ruoša. 
Atlyginimas: visi drabužiai, 
avalynė, kambarys ir maistas, dova
nai gydymas ir pinigai smulkioms 
išlaidoms. Pastovios algos nebus. 
Pageidaujama, kad ta moteriškė sa-

vaime taptų tos šeimos, kad ir ne 
formaliu, nariu. Tos sąlygos garan
tuojamos iki mirties. Jeigu tos šei
mos vyras ir žmona mirtų anksčiau, 
negu ta atkviestoji, tai jų Įsiparei
gojimus perims toliau jų duktė (kol 
kas dar netekėjusi, su Universiteto 
mokslu). Garantuojamos taip pat 
laidojimo išlaidos mirties atveju 
(mat, tas čia brangiai kainuoja: nuo 
500 iki 1000 dolerių ir daugiau). 
Kvietėjų šeima susideda iš trijų na
rių: tėvas, motina,, dukra.

Kas šituo pasiūlyjimu susidomėtų, 
prašau rašyti tokiu adresu: Mr. Ja
mes Ralph 1410 S 49th Avė, Cicero 
50 Ill. U.S.A.

Susirašinėti galima lietuvių kalba. |

— 4:0. Kitos pasekmės: SSV — ukr. I
— 2:2, SSV — ukr. II — 4:0 ir urk. t
— ukr, II — 4:0.

Lietuvių komandą sudarė: Žulpa, 
Liūgą Vyg., Barkauskas, Sodeika ir 
Petrulis. (-a)
DILLINGIEClAI jauniai prieš 

INGOLSTADTIEClUS
Sausio ' 18 d. Dillingene įvyko 

draugiškos krepšinio ir stalo teniąė 
rungtynės tarp Dillingeno ir Ingol- 
stadto gimnazijų jaunių.

Krepšinyje dillingiečlai jau žaidi
mo pradžioje paima iniciatyvą ir 
vyrauja per visą žaidimą. Rungty
nės baigėsi 54:25 (22:6) dillingiečių 
naudai. Taškus Dillingenui pelnė: 
Kaibutas 19, Sodeika 15, Kulbis 9, 
Šnelius 2, Spranaitis 1, Taraškevi
čius 0; Ingolstadtui — Laurinavičius 
ir Geležiūnas po 8, BroniškaM), To
liušis 4, Bagdonas 0.

• Stalo tenisas baigėsi 6:3 dillingie
čių laimėjimu.

,U2 VOKIETIJOS RIBŲ
— Austrijos šachmatininkų s-ga 

šių metų gegužės mėn. Bad Gastein‘e 
ruošia didelį tarptautini šachmatų 
turnyrą, Į kurĮ būsią kviečiami dau
gelio kraštų meisteriai ir tarptauti
nių turnyrų nugalėtojai.

— Radijo pranešimu iš Maskvos, 
TSRS dalyvausianti Londono ollmpi- 
jadoj ir Įstosianti J atskirų sporto 
šakų tarptautines sąjungas.

— Pasaulio studentų lengvosios 
atletikos pirmenybės Įvyksiančios 
1949 metais Stockholme.

— Čekų futbolo meisteris 1946/47 
m. m. Pragos Slavia šių metų sausio 
mėn. vyksta Į Palestiną ir ten turės 
penkis susitikimus su tenykštėmis 
komandomis.

— Švedų futbolo komanda AJK 
iš Stockholmo pasiekė prieš Graiki
jos Olympiacos tik lygiąsias — 1:1.

—' Čikagoje estas A. Raadlk lai
mėjo prieš amerikieti Al Priest de
šimtyje rundų.

— Pasaulio žiemos olimpijadoj 
St. Moritze dalyvauja 21 valstybe 
Įvairiose žiemos sporto šakose. So
vietų Rusija St. Moritze dar nesi
rodys.

— Pragos Bohemia susitikimas 
futbole su Paryžiaus Stade Francais 
baigėsi lygiomis 2:2 (1:0). '

— Praėjusiais metais prancūzų 
futbolo rinktinė laimėjo: prieš Por
tugaliją — 1:0, prieš Olandiją — 4:0, 
prieš Belgiją — 4:3, prieš Šveicariją 
— 2:1, vėl prieš Portugaliją — 4:2 
(Lisabonoj), o pralaimėjo tik Lon
done prieš Angliją — 0:3. -lv.-
JOE LOUIS TURES SUSITIKIMĄ 

BIRŽELIO MENESĮ
Joe Louis, po sunkios kovos, gruo

džio 5 d., prieš Joe Walcot New Yor
ke dar kartą išsikovojo pasaulinio 
bokso čempijono vardą. Kova buvo 
labai kieta ir Joe Louis, šiek tiek 
nukentėjęs kaire akimi, tik penkio
liktame runde paklupdė savo priešą.

Kaip pastaruoju metu telco pa
tirti, sekantis susitikimas, tarp tų 
pačių priešininkų, numatytas birželio 
mėn. New Yorke, Yankee Stadium. 
Joe Louis, 20th Century Sporting 
Club (už kurĮ jis kovoja) direktoriui 
Strauss užtikrino, kad jis savo titulą 
gins ir toliau, kai tuo tarpu iš Joe 
Walcott pusės pastebimas atsikalbi
nėjimas ir mėginimas susitikimą nu
tęsti. Walcott’ui bijotis pagrindas 
pilnai pamatuotas, nes Joe Louis, 
nors jau turėdamas 33 metus, iki šiol 
dar eina be pralaimėjimo. —

Sigitas M.

Mes ieškome savųjų
P C I.R.O. PAIEŠKOJIMU 

ĮSTAIGA. AROLSEN prie KASSELio 
ieško šių asmenų:

54. Biržinskas Valys, 16 metų; 
Druyan Lilie, gim. 1931. 3. 29, iš Stutt- 
hof; Eisenberg Yankel, 19 metų, iš 
Šiaulių; Giedraitis Kostas, 54 metų, 
iš Mūnchen; Graurokas Vytautas, 
gim. 1925; Grawer Peter, gim. 1915. 
4. 5; Gurwicz, iš Dachau; Jansonas 
Christian, gim. 1880, iš Kesių; Jan
sonas Siegfried, gim. 1907, iš Kesių; 
Jarovsky Aba, gim. 1903, iš Betyga- 
los-Volkoviškiai; Jodienė Esther, gim. 
1924, iš Panevėžio; Klimeika Kazys; 
Lisauskaitė Sofija, gim. 1912, iš Gum
binės; Lisauskas Kazimieras, iš Gum
binės;' Lisauskas Kazimieras, iš Gum
binės; Lisauskienė Petronėlė, iš Gum
binės; Lobejko Irena, iš Vilniaus, 
gim. 1925; Magaram David, 22 metų, 
iš Magdeburg; Tareškevičius Juozas, 
gim. 1911. 4. 24, iš Brandenburg; 
Yurkshier Joseph, iš Šakių.

I 2885. Kalibatienė-Varkalaitė 
nina (Ibstone House, Instone.

| High Wycombe Bucks, England) — 
švogerio adv. Juozo Baltrušio su 
dviem vaikais, —• Šarūnu ir Algi
mantu. Žinantieji apie jį prašomi 
pranešti minėtu adresu.

2886. Palilionienė Morta, (Preetz 
i. Holst., Bahnhofstr. 22, British Zo
ne) — savo vyro Palilionio Vladisla- 
.vo, gim. 1902. XII. 19 d. Žinantieji 
apie jį prašomi pranešti minėtu 
adresu.

2837. Naujoks Anna, (Fljjchtlings- 
lager Dragsbach — pr. Thistedt, Da- 
nemark) — savo vyro Johann Nau-

Ja- 
Nr.

Joks, gim. 1896. 8. 21 d., anksčiau 
gyv. Matstubern, Šilutės apskr., Klai
pėdos kr.

2888. Eitutienė Irena, ([13b] Kemp- 
ten/Allg., Litauisches Lager, Post- 
fach 229)_ — Platakaitės -Marcijonos 
ir jos sūnus Kazimiero, iš Telšių 
apskr.

2889. Amerikos lietuviai: Stanai
tis Jonas, iš Vilkaviškio apskr. (nuo 
pasienio) — Stanaičio Juozo, Sima
navičius Antanas, iš tos pačios vietos

— savo giminių. Rašyti V. Geležu- 
nui, (13b) Ingolstadt/Do., Elbracht- 
Kaserne.

2890. Baltaduonis Vytautas, ([21a] 
Papinghausen, Kreis Minden/Westt, 
DP Camp) — prašo atsiliepti Kurai- 
tytę Oną.

2891. Mikalauskas Stasys, ([14a] 
Schwabisch Gmūnd, Bismarck-Ka- 
seme, Block 6, 38a) — Pauliukevi
čiaus Česlovo iš Alytaus. Žinantieji 
prašomi pranešti minėtu adresu.

2892. Mr. Klemensas Baltokas, 
gyv. ELVANGE (Mondorf), Gi. Du- 
chė du Luxembourg, ieško savo gi
minių bei pažįstamų ir nori susiraši
nėti

A. A. Juozapui PAKNIUI 
mirus, Ponią Paknicnę, Tėcę Ir 
Stepą nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Janė ir Juozas Daunorai

Padėka
Kanauninkas Feliksas KAPOČIUS, Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj, nuoširdžiai dėkoja buvusios D.L K. A'ąirdo kuo
pos (4129 Labor Service Company) vyrams už 1003 RM. auką, 
jo įstaigai >

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM. toliau uš kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Uš skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau I0*/< nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM.. užsienyje — dvigubai, pridedant paštę 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata Įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. O Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayer. Hypotheken- und Wecbsel-Bank, Fil. Diilingen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

atsiųstą

1947 m. gruodžio 13 d. Miinchene 
mirė inžinierius Stasys Pranckūnas, 
gimęs 1916. IV. 19. Petrograde, nuo
latinę gyvenamoji vieta Lietuvoje, 
Utenos apskritis. Liko kilnojamas 
turtas. Giminės, jei tokių yra, prašo
mi per du mėnesius nuo šio skelbi
mo dienos atsiliepti. Neatsiliepus ir 
teisių Į palikimą neįrodžius, turtas 
bus perduotas Bendruomenės naudai.
L.T.B. Mūncheno Apylinkes Teismas, 
(2) Mūnchenas, Lamontstr. 21

MUSU KELIAS
išeina kartą savaitėje, ketylrtadienį
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerztr. 16

Vyr. Redaktorius D. Penfkas 
Redaktorius AL Laikūnas.

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

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

Printer; Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Dottau.
Papulation to be served: 10.000.
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Akademinio lietuvių jaunimo reikalu
Genovaitė Amerikoje gavo aukso medali už Lietuvos pažinimą

Jul. Sakelė. — Amerikos lietuvių 
akademinio jaunimo klausimas labai 
svarbus ir daug sunkesnis, negu tai 
galima įsivaizduoti Europoje būnant. 
Labai suglaustai ir, taip sakant, su
prastintai čia yra tokia padėtis: aka
deminis jaunimas turi „geriausias“ 
sąlygas

Lietuvai Ir lietuvybei žūti.
Kodėl gi taip?
Mokyklose, ypatingai aukštesniose 

ir aukštosiose (College, Universite
tas) jis įsilieja į Amerikos, angliškai 
kalbančios gyvenimą. Profesinio 
(ateities) darbo geriausios perspek
tyvos taip pat tik angliškai kalban
čiose srityse — ten jų duona, ten 
jų darbai ir mintys. Kas gi juos be
gali pritraukti prie Lietuvos ir lietu
vybės? O reikia pasakyti, stiprių in
telektualinių pajėgų yra ir vis priau
ga. Jos ne vienoje vietoje aukščiau 
prasikiša Amerikos gyvenime. De
ja, tik atsitiktinai ( ir tai ne iš pa
vardės) sužinai, kad tai lietuvė ar 
lietuvis. <

Amerikos lietuvių visuomeninio 
gyvenimo vadai ir darbuotojai tą 
reikalą seniai gerai supranta, labai 
juo susirūpinę ir deda daug įvairių 
pastangų. Kokios yra tos pastangos 
ir kokie tų pastangų vaisiai — at
skira ir plati tema. Šia proga noriu 
iškelti tik du dalykus.

Atsiminkime Lietuvos ir .lietuvy
bės padėtį iki pirmojo pasaulinio 
karo. Juk kuone visuotinai pripa
žįstama, kad lietuvybę išlaikė kai
mas. Lietuviai inteligentai, įgavę 
profesijas, labai ir labai nutoldavo 
nuo lietuvybės ir ne retai jai žūdavo. 
Tokios tada buvo sąlygos Rusijos pa
vergtoje Lietuvoje. Žinoma, Ameri
koje nėra taip, kaip buvo Rusijoje. 
Čia prievartos nėra. Dirbk, ką nori 
ir kaip nori. Laisva šalis. Bet inte
ligentų nutautėjimo atžvilgiu

sąlygos daug blogesnės.
Ir štai kodėl. Rusų kultūra ar 

pažangumas niekam negalėjo impo
nuoti. Inteligentas „rusėjo“ nenoro
mis, bėdos ar karjeros verčiamas. Gi 
amerikoniškumas ir traukia ir vi
lioja. Yra čia ir kitą analogija. Ru
sijos pavergtoje Ljetuvoje lietuvybę 
išlaikė kaimas. Gi Amerikoje 

. lietuvybę išlaiko „greenoriai“, 
t. y. ateiviai lietuviai. Žinoma, turiu 
čia prieš akis ne šių dienų „greeno- 
rus“ tremtinius, bet jau čia įsigyve
nusius (30—40 metų). Tuo, žinoma, 
nė kiek nemažinami nuopelnai lietu
vių intelektualų Amerikoje, lygiai 

:kaip niekas neužmiršta lietuvių in
teligentų patriotinio vaidmens Rusi
jos pavergtoje Lietuvoje. Bet gi, 
masiškai imant, lietuvybė Amerikoje 
išsilaiko ant „greenorių“ ir, supran
tama, daugiausia rankų darbo dar
bininkų bei amatininkų. ~

Reikia ir dar viena dalyką ir pri
pažinti ir pasakyti. Senųjų „greeno
rių“ šeimos (tėvai) labai dažnai deda

Stasseno planas Sovietu grėsmei pašalinti
PENKI JO PROGRAMOS PUNKTAI PADARYSIĄ SOVIETUS NEPA

JĖGIANČIUS KARIAUTI

AP iš New Yorko praneša, kad 
respublikonų kandidatas į preziden
tus p. Harald E. Stassen išdėstė savo 
programos 5 punktus, pagal kuriuos 
1950 metais Kremlius nebegalėsiąs 
lėkmingai vesti agresyvaus karo ir 
komunistų pajėgumas kituose kraš
tuose būsiąs pašalintas.

Anot jo, kai Europoje pakilsiąs 
gyvenimo standartas, gerės ekonomi
nis paskirų žmonių gerbūvis ir sėk
mingai plis amerikinė ūkio sistema, 
tai Rusijoje tęsis žema gamyba ir 
skurdus gyvenimas. P. Stassenas 
nubrėžė šiuos penkis sSvo programos 
punktus:

Pirma — įrodyti amerikinės si
stemos sėkmingumą, panaudojant 
vyriausybės disponuojamas priemo
nes, sulaikant kreditų perteklių, kad 
numuštų infliacijų spaudimą, ir pri
žiūrint eksportą, kad nesusidarytų 
plataus masto trūkumų.

Antra — Marshallio planą grį
sti sveikais prekybiniais pagrindais, 
sudarant tinkamas ekonomines sąly

dideles pastangas išsaugoti savo vai
kų lietuvybei ir išsaugoti jų simpati
joms Lietuvai. Bet dažniausia tik su 
mažais rezultatais. Vėl gi kodėl? 
Neatlaiko Amerikos „magnetizmo“. 
Bet yra dar ir kita priežastis.

Taip jau gyvenime yra, kad ei
nantieji mokslus, vaikai nebe per 
daug yra linkę skaitytis su tų tėvų 
nuomonėmis, kurių bendras išsilavi
nimas, suprantama, atsilieka nuo 
savo vaikų. Vaikai Lietuvos niekada 
nematė. Gi tėvai ne* visada moka ką 
reikia pasakoti. Gi jei pasakoja apie 
Rusų pavergtosios Lietuvos sąlygas, 
tai gaunasi

griežtai priešingi rezultatai — 
pasibaisėjimas ir galutinis nutolimas 
nuo „krajaus“ (taip čia paprastoje 
kalboje vadina Lietuvą).

Kai kurie tėvai mėgina apeiti ir 
šitą kliūtį. Jie veždavo paaugusius 
vaikus į nepriklausomą Lietuvą pa
sižiūrėti ir susipažinti. Rezultatai 
gaudavosi visai pakenčiami. Bet gi 
tas reikalas buvo sunkus — neorga
nizuotas tinkamai. Dabar kol kas tų 
galimumų ir nebėra. Bet teko paste
bėti kitą džiuginantį dalyką. Ame
rikos lietuviai akademikai greičiau 
susidomi tokiais pat akademikais, 
dabar tremtiniais lietuviais. Su jais 
atsiranda ir įdomios kalbos ir ne to
kie jie „baisūs“, kaip galima buvo 
įsivaizduoti. O kai kada nugirsti ir 
posakį: „O, tai tikras europietis“ — 
žinoma, gerąja prasme. Žinoma, 
naujų „greenorių“ akademikų at
vyksta labai maža, nors tremtyje yra 
jų tūkstančiai. Tad ir atsiranda nau- 

! jas, kad ir sunkus
ryšių tarp akademikų užmezgimo — 

klausimas.
Bet kaip gi atrodo (svarbiausia, 

vidujiniai — dvasiniai) tie Amerikos 
lietuvių studentai ir studentės? Kol 
kas galiu supažindinti su viena stu
dente, kuri baigdama Amerikoje gim
naziją gavo aukso medalį už lietuvių 
kalbos, literatūros ir istorijos mokė
jimą. Tai Genovaitė Krutt (Krutke- 
vičiūtė); gimusi Amerikoje. Jos at
vaizdas gimnazijos baigimo rūbuose 
yra čia pat. Jos tėvas gimęs Ameri
koje, bet jaunystę praleidęs Lietu
voje. Motina Šiieikaitė, dabar ponia 
Krutkevičienė, gimusi Liepojuje (Lat
vijoje) — išsilavinusi ir inteligentiš
ka moteris, didelė Lietuvos garbin
toja. Jau iš pat mažens ji kalė Ge
novaitei (savo dukrai), kad Lietuva 
yra graži ir brangi tėvynė, kad Lie
tuvą ir lietuvių kalbą reikia gerai 
pažinti, nevalia niekada užmiršti, tą 
meilę reikia skiepyti kitiems. Su to
kiais žodžiais ir pamokymais Geno
vaitė buvo atiduota į lietuvišką pra
džios mokyklą.

— Bet tėveli, —• sako Genovaitė: 
— Mamytė man tiek daug ir nuolat 
sako apie Lietuvą, o aš niekada 
jos nemačiau. Net įdomesnių pa- 

gas, kad jis pakeltų gerbūvį, ir svar
biausia abipusiai vykdyti tą progra
mą taip, kad ji nesustotų pusiauke
lėje.

Trečia — palaikyti stiprias ka
rines pajėgas ir padidinti ameri
kiečių orines pajėgas, išplėsti tyri
mus.

Ketvirta — sulaikyti siuntimą 
į Rusiją sunkiųjų mašinų, mašinų 
įrankių, elektrinių ir kitokių apara
tų, kurie galėtų tapti komunistų ka
ro mašinos dalimi, nebent Kremlius 
parodytų gerą valią susitarimams ir 
bendradarbiautų Europos atstatyme.

Penkta — išplėsti pasaulinio 
masto idėjų kovą komunistų propa
gandai nugalėti.

Be to, jis nurodė, kad respubli
konų užsienių politikos programa 
turėtų apimti 1950 metais Jungtinių 
Tautų daugumos konvencijos suda
rymą, siekiant sustiprinti Jungt. Tau
tas, papildyti ir naujai pertvarkyti 
jų Chartą. (NYHT/am) 

įveiksiu iš Lietuvos nemačiau. Kaip 
gi galiu aš ją pamilti?

— All right, — taria, jaunas ener
gingas Genovaitės tėvas Krutkevi- 
čius: — Tu ją greit pamatysi.

— Mama, suskaičiuok, kiek ten 
tų dolerių reikalinga kelionei, ir vežk 
Genutę į „krajų“. Pasakyta — pa
daryta. Išleido dukrą su žmona į Lie
tuvą. Po kelių dienų, važiuodamas 
iš darbo, skaito laikraštyje, kad lai
ve viena ponia susirgo ir ten pat tu
rėjo būti jai padaryta chirurginė 
operac’ia.

— Mat, kas turistam pasitaiko,— 
pagalvojo sau Krutkevičius. Ir tik 
po kelių savaičių gavo iš žmonos 
laišką, kad tai ta „turistė“ buvo jo 
žmona. Bet dabar jau vėl viskas 
„okej“ — žmona ir dukra sveikos ir 
linksmai sau apvažinėja Lietuvą. 
Dabar toji Genovaitė jau yra baigus 
gimnaziją (čia vadinasi „high 
school“) — Sv. Kazimierio Akade
miją (ten ir gavo minėtą aukso me
dalį) ir yra Loyolos universiteto 
(Chicagoje) pedagogikos mokslų stu
dentė.

— Kokie Tamstos įspūdžiai iš 
Nepriklausomos Lietuvos? — klau
siu p-lę Krutkevičiūtę.

— Žinoma, aš iš pats mažens esu 
lietuvių tėvų įtakoje. Tas turi dide
lės man reikšmės. Bet įspūdžiai iš 
Nepriklausomos Lietuvos

pasiliks visą mano gyvenimą 
neišdildomi.

Tiesa, aš tada buvau dar, palyginti, 
maža. Bet mane sužavėjo krašto 
grožis, patrauklus žmonių nuoširdu
mas ir svetingumas O Lietuvos lau
kų kryžius aš ir dabar gyvai matau 
prieš savo akis Jie man padarė gilų 
ir dar nematytą įspūdį.

— Ar daug lietuvaičių studijuoja 
drauge su Jumis?

— Nežinau kituose universitetuo
se, bet čia, palyginti su lietuvių gy

Ar kalti DP dėl negrįžimo namo ?
Kad jie atneštu naudos tiems 

kraštams, kurie juos priimtų grupė- 
pris, vargiai ginčytina. Str. autorė, 
aplankiusi įvairių tautybių DP sto
vyklas kontinente, neranda tinka
mesnių emigrantų Amerikai kaip šios 
grupės. Nors jie yra dideli naciona
listai, kaip ir kiekvienas asmuo, ki
lęs iš mažo krašto ir pažinęs demo
kratiją, tačiau maža yra baimės ti
kėti, kad jie JAV sudarytų negeisti
ną pabaltiečių bloką. Žinoma, jie 
norėtų turėti tokias pat galimybes, 
kaip kad Amerikoje turėjo Skandi
navijos naujakuriai, kurie įsikūrė 
Minnesotoje, nepalikdami jokių pik
tų pasėkų.

Autorė toliau aprašo 6.000 latvių 
stovyklą Esslingene. Nors jų gyve
nimo standartas nedaug geresnis už 
vokiečių ir yra beviltiškai sugrūsti 
po 4 ar 5 asmenis kambaryje, jie vis* 
dėlto sudaro puikią bendruomenę. 
Visi, kas tuose rėmuose galima, yra 
gavę darbo. Jie turi savo laikraštį, 
vaistinę, teatrą, baleto mokyklą, pra
džios mokyklą, ligoninę, leidžia savo 
teisinius potvarkius. Toliau ji aprašo 
stovyklininkų jiudėtį profesijomis ir 
paliečia emigraciją.

„Nors IRO ir neturi pakankamai 
lėšų, tačiau norėtų pabaltiečius kur 
nors nugabenti ir nedaro tokio di
delio spaudimo grįžti namo, kiek ji 
tai daro lenkams. Bet nežiūrint išo
rinio spaudimo, latviai ir kiti pabal- 
tiečlai savo nusistatymą grindžia 
gautomis informacijomis, ar jos pa
tikrintos ar ne. Jie gauna maža nau
jienų iš namų ir todėl nuomonės yra

NYHT laikraštis įsidėjo Ann 
Cottrell ilgą straipsnį apie DP, na
grinėjantį, kodėl jie negrįžta į savo 
kraštus. Suglaustai čia jį atpasako
sime. ,

DP neggli apsispręsti todėl, kad 
jie, kaip korespondentė pastebi, kas
dien yra veikiami naujos propagan
dos, histerijos ir prieštaraujančių 
pranešimų. Ji klausia, ar galima kal
tinti DP už tai, kad jie nevažiuoja 
namo? Sis klausimas varginąs dau
gelį IRO pareigūnų. Kai kurie pa
reigūnai mano, kad DP nenori su
grįžti namo į Sovietų orbitą dėl hi- 
sterinės propagandos ir piktų gandų. 
Per 85 “/« DP yra kilę iš rytinės Eu
ropos.

Kiti pareigūnai mano, kad jeigu 
DP nenori grįžti namo, tada jie turi 
išnaudoti kiekvieną įkurdinimo pro
gą. Kai kuriems Europos kraštams 
— Prancūzijai, Belgijai, Olandijai ir 
Anglijai — labai trūksta darbo jėgos. 
DP kviečiami ten įsikurti specialio
mis sąlygomis.

Tačiau yra ir tokių pareigūnų, ku
rie mano, jog DP turi teisę laukti 
geresnės progoj įsikurti tame krašte, 
kuriame mažiausiai yra ultranacio- 
nalizmo, sukilimų, maisto trūkumo. 
Tatai reiškia, kad jie nori vykti į 
Australiją, Kanadą, Pietų Afriką, 
Pietų Ameriką ir pagaliau laukia 
Amerikos sprendimo dėl platėsnio 
durų pravėrimo.

Ginčai sukasi apie tris didžiau
sias grupes, būtent: apie 112.000 žy
dų, 115.000 nežydų lenkų ir 80.000 
pabaltiečių. Pareigūnai mano, kad 
dauguma žydų nori vykti į Palesti
ną. Šių pareigūnų nuomonės skiriasi 
atkakliųjų lenkų atžvilgiu, nors, 
daugiau negu pusė jų yra jau įkur
dinti. Pabaltiečių grupė Jaikoma vie
na mažiausiai judria iš visų esamų 
DP grupių.

Straipsnio autorė mėgina rasti 
priežastis, kodėl DP negrįžta namo. 
Ji rašo: „Kodėl lietuviai, estai, ir lat
viai nenori grįžti namo? Priežastis 
yra paprasta: jų kraštai yra sovietų 
valdomi. Jie neišnaudoja įsikūrimo 
progų Vakarų Europoje svarbiausia 
dėl to, kad čia imami tik pavieniai 
vyrai. Šie vyrai nenori nutraukti ry
šių su šeimos aplinka. Atrodo, kad 
jie turi stipresnį šeimos ryšio jau
smą negu kiniečiai. Nacionalinis 
jausmas taip pat yra didelis, — jie 
nori judėti ne pavieniui, bet grupė
mis ..."

Stalino mirtis nepakeisto Sovieto politikos
SAMPROTAUJA „CONTINENTAL

Viename savo vedamajame „Con
tinental Daily Mail“ paskutinėmis 
dienomis sugretina dar vis tebesikar- 
tojančius gandus apie pablogėjusią 
Stalino sveikatos būklę. Laikraštis 
yra tos nuomonės, kad ligi šiolei dar 
nesą jokių tikrų Įrodymų, jog Stali
nas iš tikrųjų sirgtų. Tačiau vis dėl
to atrodą, kad paskutiniųjų dvejų 
metų būvyje Stalino pozicija siaura
me Sovietų Sąjungai vadovaujančių
jų ratelyje pasikeitusi. Paskutiniuo
ju metu Stalinas didžiąją metų dali 
praleidęs „atostogaudamas“, o' tai 
reiškią, kad jis mažiausia nebe vi
suose polltbluro posėdžiuose galėjęs

DAILY MAIL”

dalyvauti. Gal būt, Stalinas šiandien 
didžiausią vaidmenį vadinąs būda
mas tarpininku, išlyginant iškilusius 
vadovaujančių sovietinių galvų nuo
monių skirtumus. Betgi sąryšy su 
spėliojipiais apie galimą Sovietų už
sienio politikos kurso pakitimą, jei
gu Stalinas tikrai mirtų, laikraštis 
pastebi, ideologinių nesutarimų lai
kas esąs jau praėjęs. Sovietų Są
jungos egzistavimas dabartine forma 
reikalingas laikyti istoriniu faktu 
ir todėl esą neįtikėtina, kad įvykęs 
Sovietų politikos vadovybės pasikei
timas galėtų iššaukti bet kurį to 
krašto politikos pasikeitimą, (s) 

ventojų skaičiumi, tai nelabai daug. 
Štai aš žinau Bernice Jankauskas, 
Therese Mondeika, Marion Miler 
(1408 S. 51 Court, Cicero, Ill., 
U.S.), Dolores Nortonis (1625 S. 49th 
Court, Cicero, Ill„ U.S.). Nors jų 
vardai ir pavardės jau kitoniškai su
rašytos, bet jos yra lietuvaitės. Žino
ma, laiškus greičiau ir lengviau su
pranta. atvirai kalbant, anglų kalba.

— O koks Jūsų adresas, p. Krut- 
kevičiūte?

— Na gi Jūs žinote, gyvenu su 
tėveliais — 1422 S. 49th Avė, Ci
cero, Ill., U.S.

— O kaip Jūsų draugės įsivaiz- i 
duoja Lietuvą?

— Žinote, kad silpnai. Jos ten 
nebuvo. Joms tai tik tipiškas žemės 
ūkio kraštas.

— Ką Jus dar norėtumėte pasa
kyti man, Mūsų Kelio atstovui.

— Nedaug. Gyvenimas mano dar 
trumpas ir be didelių įvykių. Bet 
vieną pasakysiu: Lietuvą aš dar bū
tinai noriu pamatyti. O Mūsų Kelią 
tai būtinai atneškite parodyti: aš nė 
vieno tremtinių laikraščio dar ne
mačiau. '

— Okej, — atsiliepė netoli sėdė
jęs ponas Krutkeyičius: — ir aš su 
mama noriu jį paskaityti. Girdėjau, 
kad „krajavi“ (atseit, iš Lietuvos, 
lietuviški) popieriai (atseit, laikraš- 
čiai) neblogai rašo.

remiamos negausiomis žiniomis, ku
rios juos pasiekia įvairiais keliais“.

Čia pat ji cituoja stovyklos pirmi
ninko pateiktą laišką, slaptai gautą 
iš Latvijos. Jame rašoma:

„Neklausykite propagandos melo. 
Pasakykite užsieny kiekvienam, kad 
niekas negrįžtų namo. Mes gyvena
me baisiame terore ir kiekvieną die
ną matome užmušimus, kankinimus 
ir deportacijas. Nerašykite mums ar 
mūsų giminėms Sibire laiškų. Vist 
gaunantieji laiškus kvočiami labai 
nemaloniu būdu“.

Toliau laiške rašoma apie kasdien 
iš už 70 mylių atvykstančias civilių 
rusų bandas į Rygą duonos nusi
pirkti. Jų galūnės sutinusios, dra
bužiai nudriskę. Už duonos kepalą 
moka 50 rublių, bet rygiečiai neturi 
ką parduoti. Laiške rašoma, kad na
mai esą rekvizuoti ir gyventojai iš
varyti. „Mes badaujame. Kartais 
mėginame gauti juodos duonos. Ūki
ninkai yra absoliučiai apgrobti, jie 
net sėklų neturi. Labai greit mes 
būsime tikrame rojuje — nebus nei 
duonos nei drabužių.“

Laiškas baigiamas šitaip: „Tautie
čiai, netikėkite propagandai. 1940—41 
metai tesudarė tik 1 "/• to, kas dabar 
dedasi“.

Po tokių laiškų, paskleistų pabal
tiečių stovyklose, padidėja repatria
cijai rezistencija ir baimė dėl komu
nizmo išplitimo visoje Europoje. Jie 
geriau pasirenka gyventi mažose sto
vyklose Vokietijos širdyje, kol bus 
proga kur nors įsikurdinti taikingame 
pasaulio kampe. (NYHT/am).

Sovietu Planai vokiečių valiutai reformuoti
Sovietų sluoksniai Berlyne paskel

bė, kaip informuoja NdF, kad jie 
artimiausiame kontrolinės tarybos 
posėdyje pateiks svarstyti vokiečių 
valiutos reformos projektą, apimantį 
visą Vokietiją, Apie tokį projektą 
savo laiku buvęs jau Londono'Už
sienių reikalų ministerių konferen
cijoje užsiminęs Molotovas. Mano
ma, kad sovietų gubernatorius są
ryšy su tuo reikalausiąs įvykdyti kai 
kurias jo sąlygas. Viena tokių sąly
gų būsianti reikalavimas panaikinti 
britų-amerikiečių zonų sujungimą.

„Exchange“ agentūra praneša iš 
Berlyno, kad pasiruošimai vykdyti 
separatinę valiutos reformą sovieti-

nėję zonoje jau,esą baigti ir jie bū
sią įgyvendinti, jei tik nepavyksią 
pasiekti vieningumo visų keturių zo
nų pagrindu. Pagal tuos planus so
vietinėje zonoje būsiančios įvestos 
dvejopos markės. Vienos jų skiria
mos išimtinai kasdieniam vartoji
mui, kitos — prekybos reikalams. 
Pažymėtina, kad šia valiutos refor
ma nenumatoma liesti Berlyno mie
sto.

Jeigu vokiečių valiuta būtų šiuo 
keliu reformuojama, tai prekybiniai 
santykiai tar' ytų ir vakarų’Vokie
tijos prakti . . turėtų visiškai nu
trūkti ir tai atsitiktų tiktai Sovietų 
dėka, (s)
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