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Vadovavimo reikalu
Visai suprantama, kad kiekvie

nam iš mūsų labai svarbu, jog vado
vavimas bendruomenei būtų atiduo
tas t tinkamas rankas, nes nuo jų pri
klauso gana daug. Tinkami žmonės 
visuomenės padėti gali žymiai page
rinti. Juk per juos, o ne per ką nors 
kitą mes giname savo reikalus mus 
globojančiose įstaigose ir ieškome 
užtarimo pas atsakingus asmenis. Su 
jais, o ne su kuo nori kitu pirmiau
sia susiduria visos tos komisijos, nuo 
kurių daugeliu atvejų priklauso ar 
gali priklausyti mūsų ateitis. Tinka
mi, mus reprezentuoti sugebą žmones 
čia gali daug padėti ne tik atskiroms 
kolonijoms ,bet ir visai mūsų ben
druomenei.

Mes visi taip pat puikiai žinome, 
kad daug kas laimima per vadovau
jančių asmenų sugebėjimą palaikyti 
glaudų asmenini kontaktą. Tačiau 
šitam asmeniniam kontaktui yra sta
tomos ypatingos sąlygos ir specifiniai 
reikalavimai. -Pavyzdžiui, koki as
menini kontaktą gali palaikyti mus 
reprezentuojąs žmogus, jeigu jis, iš
skyrus lietuvišką liežuvi, kitaip visai 
nesusikalba. O, kaip pasirodo, mes 
tokių „reprezentantų“ savose koloni
jose vis dėlto turime. Suprantama, 
kad svetima kalba nėra absoliuti są
lyga tinkamai reprezentacijai, tačiau 
ji yra viena iš būtinų sąlygų. Gali
mas daiktas, kad žmones, kurie to
kiais atvejais sutinka būti renka
mais, koloniją reprezentuoti, turi la
bai gerų norų, bet deja, šiuo laiku 
vien tų gerų norų dar nepakanka. 
Renkamieji turi atitikti laiko ir ap
linkybių statomus reikalavimus.

Nėra mažiausios abejonės, kad 
savosios kolonijos o tuo pačiu ir vi
sos bendruomenės atstovavimui turi 
būti renkami visus dabarties reika
lavimus atitinką žmones. Gyvena
masis momentas reikalauja, kad ko
lonijų vadovavimą J savo rankas .pa
imtų tinkami žmonės, nes visa mūsų 
bendruomenė pergyvena didelės 
reikšmės turinti pereinamąjį periodą. 
Nuo šio momento jvykių didele dali
mi priklauso mūsų tautos išsklaidy
mas arba sutelkimas. Ką tai reiškia 
mūsų tautai, kiekvienas mes puikiai 
suprantame. Todėl tie žmones, kurie 
visa tai gali tinkamiausiai atlikti, ku
rie sugeba vykdyti ne parapijinius, 
bet platesnės prasmės tautinius rei
kalavimus, turi ne tik teisę būti iš
rinktais, bet ir pilietinę pareigą im
tis jiems tinkančios darbo naštos.

Iš kitos pusės, mūsų kolonijos no
rėdamos, kad jas reprezentuotų tin
kami žmonės, privalo visada atsimin
ti, jog tas darbas šiuo metu yra pats 
nedėkingiausias, jog jis reikalauja 
pasišventimo, pririša prie vietos, ap
krauna atsakomybe, išsemia kantry
bę ir 1.1., o medžiaginės naudos jo
kios neduoda. Todėl, jei mus pasie
kia nusiskundimai, kad nuo vado
vaujančių vietų atsisako kvalifikuoti 
žmones, mes negalime užsimerkti 
prieš pačios bendruomenės kaltes. 
Labai dažnai neatsakingi elementai, 
vadovaudamiesi vienokiais ar kito
kiais asmeniniais Išskaičiavimais, 
drabsto purvais vadovaujančius as
menis, prasimano įvairiausių nesą
monių ir visuomet stengiasi sumai
šyti pėdas tiems, kurie ieško teisingo 
kelio. Tokiu atveju visuomeniniai i 
reikalai supinami su asmeninėm in
trigom. Dėl to tie žmonės, kurie jau I 
viėną kartą buvo sutikę imtis vado
vaujamo darbo, arba tie, kurie pama
tė, kaip vadovavusieji buvo be ma
žiausio pagrindo užpuldinėjami ir 
niekinami, laikosi nuošaliai.

Tačiau, kaip ten bebūtų, gyvena
muoju momentu niekas iš patyrusių 
žmonių neturėtų teisės atsisakyti 
nuo vadovaujamojo darbo, nes gy
vename didelės reikšmės turinčias 
dienas, kurioms patikėtas mūsų tau
tos sunykimas arba išsaugojimas.

Vladas Minvydas

Reikšmingas laimėjimas
Prancūzijos Respublikos prez. 

Aurio! priėmė audiencijoje Lietuvos 
pasiuntinybės patarėją ir Lątvijos 
pasiuntinį, kurie jam įteikė Baltijos

Laikas V. Europai konsoliduotis
Pareiškė D. Britanijos užsienių reikalų minisieris E. Bevinas

D. Britanijos užsienių reikalų mi- 
nisterio p. Emest Bevin sausio 22 d. 
parlamente pasakyta kalba susilaukė 
didžiausio pritarimo visame pasau
lyje, išskyrus komunistinius kraštus. 
Pasak britų spaudos, ši kalba atver
tus! naują Europos istorijos lapą.

Bevinas pareiškė, kad „Vakarų 
Europai konsoliduoti jau pribrendęs 
laikas“ ir todėl Britanija pradėsianti 
seriją pasitarimų. D. Britanijos vy
riausybė niekad neveiksianti prieš 
Sovietų Sąjungą ar bet prieš kuri 
kitą kraštą, bet ji esanti pasiryžusi 
organizuoti Vakaruose vienminčiūs, 
kaip kad Sovietai yra suorganizavę 
vienminčius Rytuose. Britanija Ir 
Prancūzija kartu yra pasiūliusios 
Belgijai, Olandijai ir Luksemburgui 
kalbėtis dėl sutarčių. „Po to, sakė 
Bevinas, mes eisime toliau už mūsų 
ratelio prie kaimynų ir svarstysime 
susijungimo klausimą su kitais isto
riniais Vakarų civilizacijos nariais, 
įtraukiant naująją Italiją i šią didelę 
koncepciją, i Vakarų Sąjungą“:

Ministeris palietė trijų zonų su
jungimo klausimą ir pastebėjo, kad 
tuo reikalu pasitarimai bus vedami 
visų trijų kraštų.

Palietęs keturių didžiųjų pokari
nius santykius, p.« Bevinas pareiškė, 
kad įvykių raida parodžiusi, jog So
vietų Sąjunga savo politikai naudo
janti visas priemones, kurias ji turi 
savo gatioje, kad galėtų komunistai 
kontroliuoti ne tik Rytų Europą, kaip 
dajsar pasirodė, bet taip pat ir Va
karus.

„... Komunistų procesas vyksta 
be atvangos kiekviename krašte. Mes 
esame matę žaidimą Lenkijoje, Bul
garijoje, Vengrijoje ir neseniai Ru
munijoje; iš mūsų turimų informa
cijų aiškėja, kad pastangos dedamos 
ir bet kur kitur“.

Dėl Graikijos p. Bevinas pažymė
jo, kad nesvarbu esą kokie ten rin
kimai būtų buvę ir nesvarbu kokią 
ten vyriausybę — socialistinę, mo- 
narchistinę, darbiečių, liberalų ar 
koalicinę — būtų sudarę, vistiek be 
atvangos siektų „kraštą įtraukti i 

V

Viduržemis ir Vidurinieji Rytai
AMERIKA, BRITANIJA IR RUSIJA STIPRINA SAVO POZICIJAS ĮVAIRIOSE STRATEGINĖSE VIETOSE

Paskutiniu metu Viduržemio ir Viduriniųjų Rytų srityje su- 
4 intensyvėjo kariniai pasiruošimai bei strateginių vietų užėmi

mas. Norėdami supažindinti skaitytojus su tais {vykiais, patel
kiame The New York Times bendradarbio Hanson W. Baldwl- 
no samprotavimus. — Red.

Viduržemio jūra, senovės civili
zacijos centras, paskutinėmis savai
tėmis tapo nauju strateginiu židiniu 
„šaltajame kare“, kuris vyksta tarp 
JAV ir Rusijos.

JAV paskelbė, kad jos netoli nuo 
Tripolio, Libijoje, iš naujo atidarė 
karo meto aerodromą. Britanija pa
sisakė, jog ji ketina perkelti savo ka
riuomenės didžiumą iš Palestinos i 
Kipro salą, o Rusija tęsia ekonomini 
ir politinį savojo Balkanų bloko 
konsolidavimą. Epizodinės partizanų 
kovos Graikijoje tęsiasi ir visai ne
matyti reiškinių, kad jos užsibaigtų. 
Stebėtojai mano, kad Italijos komu
nistai ruošiasi pradėti naują streikų 
bangą ir galimą ginkluotą sukilimą. 
Esą aišku, kad Viduržemio „šaltasis 
karas“ vis daugiau nustoja savo šal
tumo.

Naujasis „konflikto teatras“ seniai 
jau yra svarbus strategiškai, politiš
kai ir ekonomiškai.

Rusijai Viduržemis suteiktų neuž- 
šalančius uostus ir būtų jai išėjimas 
iš savo uždarų jūrų. Į Dardanelų

tautų peticiją, pasirašytą buv. prezi
dentų, min. pinn-kų, bažnyčių hier- 
archų ir dabartinių politiniu orga
nų. -E-

Sovietų orbitą“. Jis {spėjo Rusiją, 
kad Graikijos įvykiai gali turėti 
rimtų pasėkų.

D. Britanijos principai
Ministeris, kalbėdamas apie orga

nizaciją, išdėstė principus, kuriais 
vadovaujasi Anglija. Jo pareikšti 
principai taip formuluoti:

Pirma — nė viena tauta Europoje 
neturi dominuoti,

antra — senoji jėgų pusiausvyros 
koncepcija turi būti, jei galima, pa
keista.

trečia — ligšiolinių keturių galy* 
bių jėgų pusiausvyros bendradarbia
vimą ir visoms Europos tautoms pa
galbos konsepciją pakeisti, sutelkiant 
progą mažosioms tautoms įsiterpti po

keturių skėčiu visai nejaučiant kon
flikto baimės.

Tai pagrindiniai Britanijos užsie
nių politikos principai. Toliau jis 
taip sako:

„Bet jo didenybės vyriausybė ne
gali sutikti su keturių galybių ben
dradarbiavimu, nes viena iš keturių 
siekia primesti savo politinę ir eko
nominę sistemą mažoms tautoms“.

Kada komunistų atstovai pradėjo 
daryti priekaištus p. Bevinui, tada 

valdymą rusai reiškia pretenzijas jau 
iš seno. Graikijoje komunistų domi
navimas uždengtų Turkiją ir reikia
mu laiku, gal būt, galėtų kontroliuoti 
sąsiaurius i Juodąją jūrą. Italija ir 
Graikija geografiškai dominuoja vi
duriniame Viduržemy, šių dviejų 
kraštų valdymas galėtų per Vidur
žemio jūrą skaudžiai pažeisti, kaip 
II-sis pasaulinis karas parodė, taip 
vadinamą britų „gyvybės Uniją“.

Ką reiškia Viduržemis Rusijai?
Plačia žodžio prasme tariant, Vi

duržemis Rusijai yra naudingas 
dviem požiūriais — defenzyviniu ir 
ofenzyviniu, t. y. pirmuoju atveju ji 
apsisaugotų nuo potencialaus anglų- 
amerikiečių jūros galybės flankavimo 
toje srityje ir antruoju — ji galėtų 
pulti anglų-amerikiečių pozicijas Vi
duriniuose Rytuose bei Vakarų Euro
poje, o to pasėkoje komunistai galė
tų išsiplėsti tose srityse ir net Afri
koje.

Britanijai Viduržemis seniai su
darė aiškią „gyvybinę liniją“ ir kar
tu tylią sąjungą su JAV „šaltajame 
kare“. Bet II-sis pasaulinis karas 
parodė, kad ši jūrinio susisiekimo li
nija tarp Britanijos ir Vid. Rytų, In
dijos bei Ramiojo vandenyno nebuvo 
strategiškai „gyvybinė“, nors toji li
nija yra trumpa ir svarbi, šios vie
toje buvo pasirinktas kelias aplink 
Gerosios Vilties iškyšuli. 

jis jiems atrėžė: „Aš seku komunistų 
filosofiją — niekad nepasitraukti iš 
kelio". Tatai sukėlė audrą aplodis
mentų ir juoko.

Tautų konsolidacijos principai
Bevinas nurodė, kad britų demo

kratinis socializmas yra pagristas to
kiais principais, kurie atitinka vaka
rų Europos daugumos žmonių norus. 
„Laisvosios Europos tautos turi dabar 
susiburti arčiau. Šios tautos turi 
daug bendra. Jos aukojasi kare — 
siekia ekonominių teisių bei laisvės 
ir gyvenimo koncepcijos. Šie visi da
lykai yta mums visiems bendri“.

Kai Vakarų Europa bus ekono
miškai atstatyta ir atsistos ant savo 
kojų, ji galės žvelgti i Pietų Afriką, 
i Karaliją, i Užjūrio teritorijas ne tik 
Britanijos, bet ir i Prancūzijos, Bel
gijos, Olandijos ir Portugalijos už
jūrių kraštus. Tarp šių kraštų nesą 
jokio socialinio ir ekonominio kon
flikto. "

„Jei mes sutrauksime šiuos milži
niškus šaltinius į krūvą, sako p. Be
vinas, jie išsilies per Europą, Vid. 
Rytus, Afriką iki Tolimųjų Rytų ir 
pagaliau visas pasaulis taps turtin
gesnis“.

Ministeris, palietęs JAV ir Mar- 
shallio planą, padarė tokią išvadą:

„Jei dabartinis Europos-padaliji
mas tęsis, tai bus dėl Sovietų vy
riausybės veiksmų ir valios. Toks 
padalijimas būtų nepastovus, kaip 
tvirtina Sovietų aukščiausios įstaigos 
ir net pats Stalinas. Mūsų atstatymo 
greitis ir mūsų laimėjimų sėkmė bū
tų atsakymas į visus mėginimus su
skaldyti pasaulio žmones į priešiškas 
stovyklas“.

D. Britanijos užsienių reikalų mi
nisteris p. Emest Bevinas baigė savo 
kalbą šiomis mintimis:

„Aš pats reikalauju iš savęs ma
žiausiai, kad mano gyvenimas būtų 
pašvęstas ne tautoms skaldyti, bet 
joms jungti. Tai toks yra dabartinis 
mano tikslas ir toks yra Jo dideny
bės vyriausybės siekimas“.

Atradus naujus minų tipus, ato
minę bombą, ilgų distancijų lėktu
vus ir paaiškėjus, jog jie gali grėsti 
Suezo kanalui, butų priversta pasi
rinkti vėl tą pati kelią aplink išky
šulį, jei tai prisireiktų. Šie planai 
yra nustatyti, jūrų Ir oro bazės Afri
koje ir aplink ją yra įrengtos ir iš
tobulintos, kad galėtų apsaugoti tą 
iškyšulio kelią. Bet daug sutrumpės 
Viduržemio kelias naftai gabenti ta
da, kai bus užbaigti tiesti Trans-Ara- 
bijos vamzdžiai, o tuomet suprastės 
ir ekonominė bei strateginė proble
ma: britai, aišku, norės Viduržemį 
pasilaikyti sau tol, kol bus galima.

Karinė svarba
Vis dėlto didžiausia Viduržemio 

svarba tiek Britanijai, tiek Amerikai 
yra ne komerciniams, bet kariniams 
reikalams. Jos dideli vandenys, pri
dengti žemės masyvų, sudaro galin
gus strateginius vartus i didžiuosius 
Eurazijos žemių plotus. Kitais žo
džiais, išraizgyti Viduržemio pakraš
čiai sudaro sąlygas stipriam kariniam 
mūsų aviacijos ir laivyno pasiruoši
mui prieš Rusiją.

Rytinė Viduržemio srities dalis ir 
Šiaurinės Afrikos žemynas mūsų 
strateginiams oro pajėgų bombone
šiams teikia puikias bazes, iš kurių 
galėtų būti pasiekta daug svarbių 
Rusijos pramonės centrų. Kitaip ta
riant, anglų-amerikiečių Viduržemio 
srityje dominavimas mums teikia 
strateginį tūzą.

Bet ir priešingai bus teisybė. Jei 
ši sritis būtų prarasta, tada ne tik

Tautiečiai
Diena iš dienos daugumas mūs 

tikimės apleisti’ stovyklas, iškeliauti 
į laisvas pasaulio šalis, įsikurti ten, 
kol ateis laikas ir galėsime grįžti mū
sų brangiojon tėvynėn.

Kiekvienas išvykstąs platesnin pa
saulin tampa mūsų tautos atstovu ki
tų tautų tarpe. Kaip mūsų išeivis 
gyvens, kokią sudarys apie save 
nuomonę, taip tenykščiai spręs apie 
mūsų tautą. Gražus elgesys, ištver
mingas ir sąžiningas darbas aukštins 
mūsų tautą, kels užuojautą jos ne
laimėse, artins jos išlaisvinimo va
landą. Išsivežtos blogybės griaus ir 
tai, kas mūsų tautos labui pasiekta.

Tad besirengdami naujan gyveni
mo tarpsnin pasižvalgykime po savo 
stovyklas, atkreipkime visu rimtumu 
dėmesį į pasitaikančias mūsų tarpe 
negeroves.

Tai šen tai ten pastebime per ma
ža tautinio aktyvumo ir susipratimo, 
nepakankamai religinio jautrumo, o 
kartais pritrūksta ir moralinio san
tūrumo, reikiamo moralinio aukštu
mo. Tačiau dauguma mūsų vardui 
ir ateičiai kenkiančių veiksmų kyla 
iš girtavimo.

Katalikiškosios Akcijos Centras 
kviečia visus tautiečius į kovą, prieš 
religinio, tautinio ir moralinio gy
venimo negeroves. Iki šv. Velykų 
nusipurtykime nuo savęs šių negero
vių dulkes, kad Kristaus prisikėlimo 
šventę sutiktume visokeriopai skai
dresni.

Artimiausiu žingsniu į šią veiklą 
pirmąją vasraio mėn. savaitę (vasa
rio mėn. 1—8 d.) skelbiame blaivumo 
savaitę.

Gerb. stovyklų kapelionus prašo
me šiuo klausimu pasakyti bent po 
vieną pamokslą, žurnalistus — pa
nagrinėti girtuokliavimo žalos klau
simą spaudos skiltyse; medikus ir 
visuomeninkus — paskaitomis ir pa
rengimais parodyti tikrąjį alkoholio 
žalą; o kiekvieną tautietį — priva
čiais pasikalbėjimais ir tarpusaviu 
santykiavimu įnešti savo dalelę ko
voj prieš girtavimą. Tenelieka nė 
vienos vietos nė vienos srities, kur 
būtų šis reikalas nepaliestas. Su- 
kruskime!

Lietuva pasauliui žinoma kaip ka
talikiškas kraštas. Tad visi visur ir 
visumet pasirodykime s ą m o if i n - 
gaiš katalikais ir tauriais, 
giliai susipratusiais lie
tuviais!

Katalikiškosios Akcijos’ Centras 

komunistai išsiplėstų į Vakarų Eu
ropą, Vid. Rytus, Afriką, bet ir „karš
tojo karo“ atveju mūsų operacijos 
prieš Rusiją būtų žymiai susilpnin
tos, nes neturėtume bazių pakanka
mai arti prie Rusijos pramonės cen
trų. Sijpastaroji kliūtis nebūtų per
manentinė, nes bombonešių ir rakė-' 
tų skridimo nuotolis nuolat didėja, 
nors šiandien taktinių bombonešių 
operacijų spindulys dar nesiekia 
daugiau kaip 1500—2000 mylių.

Politinė svarba
Politinė Viduržemio svarba yra 

gerai nusakyta strateginiu naudin
gumu. Italija ir Graikija yra tradi
ciškai svarbios visai Vakarų kultū
ros istorijai, Roma — religinis Kata
likų Bažnyčios centras. Didelis kom
pleksas rasių, tautų ir religijų supa 
Viduržemį, ir kas jį bevaldytų, gali
ma tikėti, per šiuos žmones padarytų 
įtakos visam pasauliui.

Viduržemis yra taip pat labai 
svarbus ekonominiu požiūriu ne tik 
dėl vandens kelių, bet ir dėl gauna
mų iš tų kraštų produktų — maisto 
ir naftos.

Tai tokia yra Viduržemio baseino 
svarba. *

(Pabaiga 7 push) . J
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Kas mūsų laukia Australijoje ?
KAD IR SALDŽIOS KALBOS, TAČIAU NEAIŠKUS RYTOJUS KELIA NERIMĄ. — KURIE DARBAI 
MUMS NUMATYTI? — VIETOJ VIENERIŲ ĮSIPAREIGOTŲ METŲ ATSIRANDA DVEJI. — LEMIANTI

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ GALIA.

Būdamas Vokietijoje buvau uolus Mūsų Kelio skaitytojas. 
Šiandien norėčiau truputį nušviesti mūsų gyvenimą Australi
joje ir pastebėti, kokias mes čia matome perspektyvas. Nega- 
hu dar imti pavyzdžių iš savo gyvenimo, nes kol kas dar te- 
besėdžtu, kaip ir kiti baltų imigrantai, stovykloje, tačiau jau 
esame paskirstyti į darbus ir už poros savaičių čia nebeliks 
nė vieno žmogaus. Mes paliksime šias patalpas, kad antrasis 
transportas galėtų bent iš prakalbų ir pamokų susipažinti su 
Australija. Jos duos jums, naujai atvažavusieji, gal daugiau 
naudos, kai žinosite, kaip mes susitvarkėme.

Vos tilt pasirodėme Australijoje, 
mus apspito žurnalistai, filmuotojai, 
fotografai. Pats imigracijos ministe- 
ris p'. Colwell aplankė mus laive, at
vykus J Melbourne. Antrą kartą jis 
mums padarė vizitą stovykloje. At
sidėkodami suruošėme labai gerai 
pasisekusį koncertą. Jis buvo užra
šytas į plokšteles, kurias vėliau bent 
porą kartų transliavo Melbourne ir 
kiti radijo siųstuvai. Savo atvykimu 
į stovyklą mus pagerbė Melbourne 
arkivyskupas su dviem vyskupais. 
Sveikinimai Kalėdų proga plaukė iš 
įvairių valdžios įstaigų. 'Žurnalistai 
ir filmuotojai mus sekiojo kiekvie
name žingsnyje. Girdėjome saldžiau
sių, mus giriančių kalbų. Tiesiog pa
sidarė kažko neramu. Visiems prieš 
akis tik vienas klausimas: kokį dar
bą gausime? Australizacijos kursų 
mokytojai įtikinėjo, jog darbas bus 
skiriamas atsižvelgiant į užsiėmimą. 
Po visų šių kalbų ir įtikinėjimų dau
guma susidarė nuomonę, jog mūsų 
nenuskriaus. Iš Sydney, atvykęs 
Lietuvių Sąjungos pirmininkas mus 
padrąsino. Taip praslinko Kalėdos ir 
Naujieji Metai. Ką neš mums 1948- 
tie<i?

Dalis moterų jau prieš Kalėdas 
išvažiavo į Kamberą įvairiems dar-

prie cinko kasimo, kur bus atidaro
mos naujos kasyklos, ir prie popier
malkių gaminimo^ Viena maža gru
pelė pateko į pieno apdirbimo fabri
ką ir kita iš 25 žmonių į, palyginti, 
geresnę vietelę: elektros reikmenų 
fabriką N.S.W. Šioje grupėje — nė 
vieno lietuvio. Dvi grupės po 10 
žmonių pakliuvo j vakarų Australiją 
miškų kirsti. Apie 200 žmonių dar 
neišskirstyti. Jie porą mėnesių skins 
vaisius Murray slėnyje, o vėliau bus 
paskirti į darbus.

Esame numatyti Išmėtyti po visą 
Australiją, išskyrus Quensland ir 
šiaurės teritoriją prie Darvino. Mums 
prieš tai mokyklos direktorius, o vė
liau ir darbo ministerijos atstovas 
smarkiai užakcentavo: „Iš šio trans
porto nė vienas nepapuolė į tropines 
zonas“. Visų grupių darbovietės yra 
toliau ar arčiau miestų. Į miestus, 
atrodo, nė vienas nepateko (moty
vas: butų stoka). Taigi, kelias į mie

stus ir kitas pramonės šakas 'mums 
užkirstas.

Į profesijas^atrtfdo, visiškai neat
sižvelgta. Prz, mųno grupėje iš 
dešimties žmonių į v:ak. Australijos 
miškus rasifc įvąljvą profesijų žmo
nes, kaip: daHyČlę, keramiką, studen
tą ir 1.1. Mėginta prašyti, kad skirtų 
prie mašinų remontų ar jų statybos, 
bet veltui.

Visi šie skyrimai buvo nemaža 
staigmena. Betgi kulminacijos punk
tas buvo pasiektas, kada sukvietė į 
salę ir atvykęs darbo ministerijos pa
reigūnas padarė pranešimą apie dar
bus. Čia jis pabrėžė, jog mes šiame 
darbe turėsime likti dvejis metus. 
Už metų su darbo ministerijos lei
dimu bus galima prašyti kito darbo, 
bet ir vėl tik ten, kur siųs ministe
rija. Kilo panika. Kaip tai? Mes 
pasirašę vieneriems metamsl Atsa
kymas buvo, jog ten, Vokietijoje, 
mes pasirašėme, kad mes sutinkame 
dirbti mažiausia vieneris metus, 
o pagal įstatymus kiekvienas imi
grantas turi dvejis metus dirbti tą 
darbą, kurį skiria jam valdžia. Šis 
pranešimas numušė mūsų nuotaiką 
taip, jog daugelyje akių galėjai įžiū
rėti ašaras. — -

Tikiu, jog kiekvienas gali susida
ryti vaizdą, kokia nuotaika mus to
liau lydi. Daug kas suabejojo klaus

damas!*: ar aš garantuoats, jog iš 
dvejų nepasidrays treji ar ketveri 
metai? Koks mūsų tolimesnis gyve
nimas — nebeaišku.

Nejaugi vyriausybe mus sąmo
ningai apgaudinėja? Atrodytų daug 
kam, jog ne. Kur ieškoti atsakymo? 
Mes Australijos nepažįstame ir neži
nome, iš kur mums gresia pavojus. 
Australiečių manymu, tai profesinių 
sąjungų žygis, kurios buvo labai 
prieš valstybės pastangas mus imi
gruoti. Gal ir teisinga. Mes šiandien 
dar negalime pasakyti, ar tai tiesa 
ar ne, nes neturėjome progoą šį klau
simą išstudijuoti. Kai kurios profe
sinės sąjungos yra čia tokios stiprios, 
jog be jų leidimo negalima toje sri
tyje dirbti. Darbo davėjas negali be 
jų leidimo naujo darbininko priimti. 
Į uostą, pvz., priima tik porą darbi
ninkų per metus, tuo tarpu kai yra 
toks trūkumas. Panašiai ir kitur. 
Kas bus su mumis, jeigu profesinės 
sąjungos prieš mus? Turėsime likti 
ten, kur šiandien paskirti, nes kitur 
gali neduoti leidimo. Vienu žodžiu, 
mūsų ateitis priklausys, gal būt, ne 
tiek nuo valdžios organų, kurie 
mums palankūs, bet daugiau nuo 
profesinių sąjungų nuotaikos ir ben
dros Australijos gerovės supratimo. 
Kiek atrodo, jos šiandien labai krei
vai žiūri į naujai atvykusius.

Mes tikime, jog Commonwealth 
valdžia- atidarys vartus į platųjį gy
venimą — į laisvą gyvenimą, o sti
pri valia, pasiryžimas ir kenčiančių 
brolių šauksmas tėvynėje mums su
teiks nepalaužiamų jėgų, kad ir taip 
tolimame žemyne. Jurginis

SkautiĮ-čiiĮ dėmesiu!
1947 m. lapkričio 23 d. London* 

įvyko L.S.S., esančių Didž. Britani
joje, vienetų vadovų pasitarimas. Be 
kitų, pasitarime dalyvavo sktn. Ka- 
zokaitis Henrikas, buv. L.S.S.-goe 
Vokietijoje reikalų vedėjas.

Pirmiausiai yra įkurta L.S.B. 
Didž. Britanijos Informacijos Sek
cija, kuriai pavesta:

Suregistruoti visus skautų viene
tus ir pavienius narius, esančiu* 
Didž. Britanijoje, palaikyti ryšius su 
L.S.S.-gos Vadija Vokietijoje, Tarp
tautiniu skautų biuru bei Anglų 
skautų Vadija, informuoti vienetus 
ir pavienius narius reikiamomis ži
niomis ir rūpintis lietuvių skautų 
reikalais Didž. Britanijoje.

Visi vienetai ir pavieniai skautai- 
ės, esanteji Anglijoje, prašomi regi
struotis L.S.S. Informacijos Sekol- 
joje, suteikiant sekančias žinias:

Pavardė, vardas, laispsnis, parei
gos, gimimo data, gyv. vieta ir iš ku
rio tunto Vokietijoje yra atvykę.

Šias žinias prašome siųsti Sekci
jos sekretoriui Alf. Aisbergui, G.W.- 
AE.C. Hostel, Norwood Hill Chari- 
wood, Nr. Horley, Surrey, arba Sek
cijos Vadovui St. Čeponiui, M.W.A.- 
E.C. Labour Hostel, Buch House Site, 
BrP-----rer Nr. Christchurch, Hants.

Informacijos Sekcija

Rom. Maziliauskas Europa - Australija
„Australiečio“ užrašai (4)

SOLISTES A. DAMBRAUSKAITĖS 
KONCERTAS MUENCIIENE

Pirmadienį, vasario 2 d. (Grabny
čios) 18 vai. vak. reprezentacinėje 
Muencheno Sophiensaal (Sophien- 
str., 5 min. nuo centrinės geležinke
lio stoties) įvyksta antras viešas ope
ros solistės Antaninos Dam
brauskaitės koncertas.

Programoje K. V. Banaičio, P. 
Čaikovskio, Rich. Strauss’o roman-

bams: mašininkės, sesutės, tarnaitės. 
Jos įsikūrė neblogai.

Sausio 3-čioj'i. Prieš pietus buvo 
Iškabinti pirmieji vardiniai sąrašai, 
pagal kuriuos turėsime išvykti į dar
bovietes. Grupės nuo 5 iki 60 asm. 
Sąrašo viršuje nurodyta firma ir vie
ta. Laikas dar nenustatytas. Iš fir
mų pavadinimų ir vėliau iš praneši
mų susidarėme aiškų vaizdą, jog di
džiausios grupės yra šios: 1) miškų 
kirtikai, 2) vandens aprūpinimo, 3) 
geležinkelių, 4) druskoj gaminimo, 
S) rudosios anglies kasyklų ir 6) Kie- 
wa hydroelektr. stoties statybos dar
bininkai. Smulkesnės grupės po 
10—30 yra paskirtos į Tasmaniją

Scheinfeldo stovykloje
— Š. m. sausio 18 d. vietos para

pijos komitetas suruošė Šventosios 
Šeimos minėjimą. J. E. Vysk. V. Briz- 
gys skaitė paskaitą „Šventosios Šei
mos atspindys“. Meninės programos 
dalies atlikime dalyvavo Scįieinfeldo 
Meno Kolektyvo choras, vad. muz. 
B. Budriūno.

— Sausio 18 d. vietos lietuvių 
gimnazija suruošė literatūros ir mu
zikos vakarą su loterija. Meninę 
programos dalį sudarė literatūros 
kūrinių skaitymas, chorų dainos, for
tepijonas solo, tautiniai šokiai ir 
gimnastika.

— Sausio 23 d. Meno Mylėtojų 
Būrelis surengė diskusijas apie ra
šytojo V. Ramono „Kryžių“ romaną.

Vt. k.

FORT - SAIDAS
Port-Saide prie krantinės visai 

neprieiname — stovime uosto vidu
ry. Uostas pilnas laivui Šen ir ten 
plaukioja nedidelės valtys, vilkikai.

Matome miestą. Stovėdami ant 
denio, nedaug tegalime spręsti, bet 
atrodo, kad Port-Saido esama naujo, 
neblogą įspūdį darančio miesto. Mo
demiški, visai europietiškl namai, 
elektros apšvietimas gatvėse, ryškios 
šviesos reklamos, įvairiaspalvės mi
nios judėjimas — tai bendras miesto 
vaizdas.

Nelabai patikėtume, kad esame 
Oriente, jeigu nematytume visur zu
jančių žmonių. Minia įvairiaspalvė 
ir rasėmis ir apsirengimu. Matome 
elegantiškus baltaodžius, arabus, ne
grus. Arabai tamsūs, bevelk negrų 
spalvos, bet taisyklingų, net gražių 
veido bruožų. Jų apsirengimas labai 
nevienodas. Tipiškai arabiškai ap
sirengusių, kokius mes juos esame 
pratę matyti filmose ar paveiksluose, 
neperdaugiausia matosi. Arabai dau
gumoje dėvi arabiškai europietiškų 
mišinį: ant galvos turbanas arba 
freska, europietiškas kostiumas iš ku
rio kyšo basos kojos, — tai dažnas’ 
vaizdas. Tarp savęs jie kalbasi ara
biškai, nors dalis ir angliškai* su
pranta;

Laivo vadovybės numatytas vie
tinių bandymas su mumis užmegzti 
prekybą pasitvirtina. Eilė mažų val
čių motorlaivių apsupa mūsų laivą 
ir siūlo savo įvairiausius patarnavi
mus. „Amerika" čia, tur būt, taip 
pat turi savo plačią, doleriais skam-

Kas naujo Freiburge?
— DP Administracinio Centro 

darbo įstaiga ir komitetai, kurie da
bar pavadinti tautiniais reprezentan
tais, prancūzų karinės valdžios pat
varkymu pradėjo surašinėti norin
čius vykti Kanadon, Ekvadoran, 
Prancūzijon ir Irlandijon. Kanada 
pageidauja vyrų ir moterų namų ūkio 
darbams, Ekvadoras specialistų tech
nikų, veidrodžių ir tekstilės pramo
nėje, Irlandija — kvalifikuotų stiklo 
ir briliantų šlifuotojų.

Be to, klek anksčiau buvo atvy-

taupų teks palikti toje šalyje ir teks 
atsisakyti nuo minties išvykti į kitus 
kraštus, kur yra geresnės gąlygos, 
kaip pvz. Kanadon, Australijon, 
JAV.

— Daugelis tautiečių nusiskun
džia, kad vietos LRK Valdyba kaž- 
kuriais sumetimais nenori priimti 
naujų narių.

— Energingo liaudies universite
to vedėjo dr. A. Skėrio rūpesčiu pra
dėtas lituanistikos paskaitų ciklas. 
Čia daug prisidėjo lituanistikos ži

bančią prasmę. Netoli nuo mūsų sto
vinčio nemažo anglų laivo nė pusė 
tiek valčių nesupa, kaip mūsiškio. 
Jas greičiausiai taip traukia ant stie
bo išdidžiai plevėsuojanti USA vė
liava. ‘ ,
. Viso laivo keleiviai susispietę 

ant dienio. Nevilioja jų į apačią nei 
suruoštas šokių vakaras, neatbaido ir 
šaltis. Tikrai keistai čia, jau pietų 
krašte, mus nuteikia tokia šalta nak
tis. Ji primeni, tiesiog pirmąją ru
dens šalną Lietuvoje.

Valtyse sėdintieji arabai siūlo 
įvairiausių prekių: pietų vaisių, šo
kolado, degtinės. Garsiojo rytų „bak- 
šiš“ neišgirstame. Iš įvairių valčių 
mums šūkauja „ama - hama“, kurio 
prasmės mes suprasti negalime. Gal 
tai savotiškas prekybinių santykių 
užmezgimo pasiūlymas, o gal port-' 
saidiška „bakšišo“ versija, išgirsta
me ir mums suprantamą „taler“. Bet 
„australiečiai“ neturi, o amerikiečiai 
jūrininkai „bakšišavimo“ iš viso ne
pripažįsta.

Nežiūrint pagrįsto draudimo, pre
kyba vis dėlto užsimezga. Laivo va
dovybė ir denio policija turi nemaža 
vargo begaudydama „kontrobandi- 
ninkus“. Valtininkai vikriai, kaip 
kaubojai, užmeta ant denio ameri
kietiškąjį laso primenančią virvę, ir 
prekybiniai saitai jau užmegzti. Vir
vės pagalba į laivą įtraukiamos pre
kės, o užmokestis į valtį įmetamas 
Visai paprastai.

Negras- jūrininkas godžiai traukia 
J viršų butelį whisky, bet... laivo 
karininkas jį ramiai paima už peties 
ir nusiveda į karcerį. Vargšas, nu-' 
stojo ir degtinės ir, jau užmokėtų 
penkių dolerių, o priedo dar dabo- 
klėn pateko. „Australiečiams“ su 
prekyba sunkiau — „nix dolar“, bet 
paaiškėja, kad amerikinės cigaretės 
ir čia turi savo vertę. Neoficialiai 
kalbant, vienas kitas už kartoną 
„Camel“ gavo bonką arabiško kon
jako ir su malonumu-jį sudorojo.

— Alkoholis destiliuoja -r- chole
ra negriebs, — raminasi nuodėmę 
papildę nusikaltėliai ir stengiasi ne- 
šusvyruodami perbalansuoti per denį.

Tokie mano įspūdžiai Port-Saide, 
kur mes pirmą kartą susitikome su 
Orientu.

SUEZAS

biznį. Pvz.*mūsų laivas už perplaU- 
kimą turėjo mokėti 19.000 dolerių. 
Be abejo, kanalo priežiūra sudaro 
nemaža išlaidų, bet pelnas lieka ir 
didžiulis.

Lapkričio 9 dieną, sekmadienį, 3 
valandą ryto mes išplaukiame iš 
Port-Saido į Suezo kanalą. Laivą 
veda lotsas, o ant denio, užkeliamos 
dvi valtys, su kanalo bendrovės tar
nautojais — arabais. Tat apskurę, 
basi žmonės, kurie reikaltli ėšaiit'tU-' 
rės mūsų laivą pritvirtinti prie kran
tinės.

Toks reikalas greit atsiranda. 
Tamsoje plaukę dvi valandas, esame 
priversti sustoti. Mat, kanalas, paly
ginti, siaurokas, ir didesni jūros lai
vai plaukdami jame apsilenkti ne
gali. Tam tikslui įrengti specialūs 
baseinai, kuriuose jie yra pritvirti
nami ir praleidžia iš priešais atplau
kiančius laivus. Mes tokiame basei
ne išstovime trejetą valandų ir apie 
8 valandą plaukiame toliau.

.Laive esantieji arabai pradeda 
prekybą. Jie siūlo įvairių (suvenirų, 
menkniekių, atvirukų; taip pat tikrai 
meniškų odos išdirbinių, kaip Ranki
nukus, pinigines, dėžutes. Mūsiškiai 
keičia cigaretes, kurių apsčiai gauna, 
jūrininkai moka doleriais. Kiti duo
da arabams po 1—3 pokelius cigare
čių, prašydami išsiųsti laišką. Jie tai 
daro su noru, bet klausimas, ar laiš
kai pasieks adresatą, labai proble
matiškas, nors rizikuojančių atsira
do. Port-Saide iš keleivių, deja, nie
kam nepasisekė išsiųsti laiško.

Rytas tikrai šaltas. Be šiltesnio 
rūbo deny nė nepasirodyk.

Kanalu plaukiame lėtai. Jis siau
ras, maždaug mūsų Nemuno platumo. 
Du didesni laivai viens šalia kito 
vargiai sutilptų. Vakarinis krantas 
— Afrika, rytinis — Azija. Mes plau
kiame tarp dviejų žemynų.

sai ir dainos, arijos iš J. Karnąvi- 
čiaus, J. Massenet bei G. Verdi ope
rų (lietuvių, vokiečių, prancūzų ir 
italų kalbomis).

Beveik visas programos repertua- • 
ras žymios mūsų daininkė^*bus at
liekamas pirmą kartą.

Akompanuoja Muencheno dirigen
tas Hanns Haas.

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
' SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS

S. m. sausio 15 d. Rebdorfo sto
vyklos salėje įvyko Klaipėdos atva
davimo 25 m. minėjimas. Minėjimo 
njetu buvo paskaitytos dvi paskaitos: 
p. Krosniūno ir p. Reizgio, kurie vi
suomenę supažindino su Klaipėdos 
krašto kultūrine ir ekonomine pa
dėtimi.

Minėjimą vedė mkt. Laukaitienė, 
o suruošė skaučių tuntas.

Abipus kanalo tęsiasi geležinkelio 
linija, plentas ir telegrafo stulpai 
Kas 0,5—2 km patruliuoja sargybi
nis. Retkarčiais pravažiuoja vienas 
kitas sunkvežimis, jeepas ar moto
ciklas. Daugiausia britų kariškos 
mašinos. Jos mus lengvai aplenkia 
ir greitai dingsta tolumoje. Mes sa- 
vo ca. 10 mazgų greičiu — t'.kra* 
vėžlys prieš juos.

Protarpiais praplaukiame gėlžke- 
lio stotis, matome pravažiuojančius 
traukinius, iš šviesiai pilkų vagonų 
mums mojuoja.

Azijos pusėje dykumos. Gelsvas 
smėlis nusitęsia ligi pat horizonto. 
Tik kanalo pakraščiais, kurie yra be
tonu įtvirtinti, prisodinta krūmų ir 
medžių. Sį rytą pirmą kartą pama
tome ir palmę, šitą pietų simbolį. 
Maži jų miškeliai protarpiais pra
plaukia pro mūsų akis...

Pabaltiečių dainos iš Hamburgo
— S. m. sausio 31 dieną Ham

burgas nuo 10,30 iki 11 vai. duos pa- 
baltieč’ų dainų pusvalnadį, kuriame 
dalyvaus lietuvių, latvių ir estų cho
rai. Lietuvių dainos meną atstovaus 
„Tėvynės Garsų“ ansamblis, muziko 
kompoz. Valterio Banaičio diriguo-

saulis Šiandien“ sausio 7 dieną šven
tė savo 2 metų sukaktuves. Buvo 
pagerbtas pirmasis to laikraščio re
daktorius a. a. Julius Lembergas, ku
ris 1946 m. kovo 10 d. mirė. Už Jį 
stovyklos bažnyčioje buvo atlaikyto* 
gedulingos pamaldos. Dabartinis rė

kusi Anglijos darbo ministerija ir 
registravo nevedusius vyrus ir mo
teris ligi 50 metų. 18—30 metų vy
rai priimami tik į anglių kasyklas, 
o senesni į žemės ūkį ir tekstilės pra
monę. Moterys — J namų ūkį, teksti- 

, lės pramonę ir J ligonines. Užsirašė 
keliasdešimt asmenų, jų tarpe kelio
lika lietuvių. Netrukus Jie turės iš
vykti į Miunsterį (anglų zonoje), iš 
kur, atlikus pagrindinius sveikatos 
patikrinimus, bus išvežti į Angliją. 
Iš komisijos nario pranešimų YMCA- 
cs salėje susidarė įspūdis, kad Ąn- 

. gilioje ga'ima pragyventi, bet susi
taupyti bus sunku, o neturint san-

novas prof. Dr. J. Balys, kuris visą 
laiką spaudoje kėlė šią apleistą sritį 
ir ragino ypač studentus ją susido
mėti ir uoliai lankyti paskaitas, nes 
kitur nėra progos jų Išgirsti. Numa
toma, kad šalia prof. Balio skaitys 
dar prof. Ivinskis, Šapoka ir kitu

— Prancūzų okupacinės valdžios 
parėdymu DP uždrausta siųsti laiš
kus kariniu paštu. Leista naudotis 
tik ve’dšku paštu, nurodant savo pil
ną adresą.

— V. K. Jonyno Dailės Institutas 
ieško vyriškų Ir moteriškų modelių, 
kurie, be atlyginimo, gau* darbo 
pažymėjimus. X.

Pradedame antrąjį — ca. 3500 
jūrmylių — mūsų kelionės etapą: 
Port-Said — Colombo.

Prieš mus beveik 170 km ilgio 
Suezo kanalas. Žmogus nugalėjo 
gamtą, atskyrė Afriką nuo Azijos ir 
susitrumpino kelią į rytus. Per di
delį pasiryžimą, kovą ir vargą pran
cūzas inžinierius Lesseps iškasė šitą 
kanalą. Dabar jį valdo tarptautinė 
kanalo bendrovė, bet dominuojantį 
balsą čia, kaip ir daugumoje pasau
lio strateginių punktų, turi britai. 
Turėdami kanalą savo rankose, jie 
laiko užšachavę visus Artimuosius 
Rytus, bet tuo pačiu .daro ir puiku

jamas. Svarbu lietuviams nepraleisti 
progos pasiklausyti mūsų gražiųjų 
dainų svetimoj šaly.

— Spakenbergo stovykla rengiasi 
paminėti vasario 16 d., t. y. Lietuvos 
Nepriklausomybės 30 metų sukak
tuves. Vasario 12 dieną (vasario 16 
d. buvo užimta ir tą dieną negalėjo 
gauti vietos lietuviškai programai), 
tarp 16,30 vai. iki 16,45 vai. per Ham
burgo radijofoną vėl bus transliuoja
mos lietuvių operos solistų Juzės 
Augaitytės, Ip. Nauragio ir Jono Bu
tėno dainos solo.

— Spakenbergo vietinis laikraštis 
(Ji* spausdinamas rotatorium) ..P»-

daktorius KL Prielgauskas. Iki šiol 
to laikraščio išėjo 580 numerių.

Čia skaudu pažymėti, kad britų 
karinė administracija vėl pradėjo 
persekioti stovyklose leidžiamus biu- 
letenius-laikraštėlius. Dabar kaip 
teko patirti, vėl norima uždrausti 
visus stovyklų laikraščius, o jų vie
toje bus duodamos IRO paruošto* 
anglų ir vokiečių kalba informaci
jos. Bet autoriai pamiršta, kad dau
guma stovyklų gyventojų nemoka 
nei anglų nei vokiečių kalbos ir 
jiems ta informacija bus neprieina
ma. Savaitinė spauda atlieka kitu* 
uždavinius Vrt Giedauaaa,
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Čia lemiama JAV politika
- Penktasis JAV prezidentas Mon
roe James (gyvenęs 1758—1831 ir bu
vęs prezidentu dvi kadencijas 1817— 
1825) savo garsiuoju manifestu, pa
skelbtu 1823 m. gruodžio 2 d., su
kūrė vad. Monroe doktriną. Toji 
doktrina galiojo daugiau kaip šimt
meti, ir tik pirmasis Europos karas 
ją buvo sukrėtęs, o šis pastarasis ją 
lyg ir nubloškė i šalj, kaip atgyve
nusią savo amžių. Ji ilgam laikui 
buvo nustačiusi JAV užsienių politi
ką. Pagrindiniai

tos doktrinos principai
buvo: a) Europos valstybių ir JAV 
nesimaišymas i priešingo .žemyno 
valstybių vyriausybių reikalus, ne
žiūrint, kuriuo pagrindu tat būtų da
roma (Europa — europiečiams, Ame
rika — amerikiečiams) ir b) JAV 
globoja ir saugo Vidurinės ir Pietų 
Amerikos* valstybių nepriklausomy
bę. Pirmasis punktas jau nebeegzi
stuoja, antrasis taip pat nebeturi 
praktiškos reikšmės. Vadinasi, JAV 
užsienio politika yra nauja. Visos 
aplinkybės rodo, kad toji naujoji po
litika bus tvirta, pastovi ir ilga. Ta
čiau tam reikalinga viena elementa
rinė sąlyga:

JAV turi būti pakankamai 
/ galingos,
kad gyvybinės reikšmės užsienio po
litikos tikslus įgyvendintų. Naujosios 
JAV užsienio politikos tikslus ran
dame nusakytus laikraštyje „The 
New York Times“ 1947 m. Nr. 221.

JAV užsienio politikos tikslai esą 
nusakyti dviejuose dokumentuose, 
išleistuose Valstybės Departamento. 
Tie tikslai yra:

1) Kaip galima grečiau sudaryti 
taikos sutartas, kad tuo būdu pasau
lis greičiau būtų Įgalintas grįžti i 
taikos meto gyvenimą ir nuo dauge
lio tautų nugarų būtų nuimta oku
pacinių kariuomenių našta, nepaken
kiant bendrajai# saugumui;

2) Padėti atstatyti Europos ūkĮ ir 
gelbėti Europos demokratiją, ir tai 
ne tiktai nuo komunizmo, bet ir nuo 
chaoso bei anarchijos, kad būtų sau
gios pačios JAV ir būtų užbėgta už 
sičių politinei, ūkinei ir kultūrinei 
izoliacijai;

3) Priešintis visoms vyriausybėms, 
politinėms partijoms ar grupėms, ku
rios mėgintų pavergti kitas tautas 
tiesiogine ar netiesiogine agresija 
arba stengtųsi prailginti žmonių var
gą savo politinių tikslų naudai;

4) Laikyti pakankamai stiprią ir 
paruoštą kariuomenę, kuri saugotų 
individualines ir kolektyvines teises 
ir veiktų pagal Jungtinių Tautų 
Chart ą.

Šiandien jau atgyventi principai. — Ko siekia JAV dabar pasaulyje ir savo 
viduje? — Reformos New State Department. — Taip planai virsta Įstaty

mais. — Iš Marshallio laukiama ir daugiau naujenybių.

Čia išvardinti JAValstyblų, už
sienio politikos tikslai

remiami visų tautos sluoksnių ir 
atitinka sutarčių su kitomis vals
tybėmis principus ir tarptautinius 

įsipareigojimus.
Tuo pačiu JAV visa savo galia re
mia JT. Taigi, JAV ir daug kitų tau
tų siekia tų pačių tikslų. Visos tos 
tautos drauge jaučia, kad jos pri
siima dideli atsakingumą, siekdamos 
pasistatytus tikslus atsiekti. O at
siekti juos būtinai reikia. Jei tai 
pranyks taikiu būdu, bus taika, jei 
ne — gali Įvykti katastrofa. Minėtų 
tikslų pastatymas prieš pasauli griež
toje formoje Įspėja tas valstybes, ku
rios neša pavojų tarptautinei taikai, 
atsikūrimui ir bendradarbiavimui. 
Jei galima, pasaulis turi eiti pirmyn, 
palikdamas • griaunančias jėgas nuo
šaliai, jei ne — jis turi stoti prieš 
jas. Pasėkoje gali imti braškėti tarp
tautinis bendradarbiavimas ir net 
JT. Kad Sovietų Sąjunga galėtų būti 
nuraminta nuolaidomis, niekas nebe
mano, ir nuo to jau atsisakyta. Klai
dos atitaisomos naujomis priemonė
mis — tai Trumano dokrina, Marshal
lio planas, JAV užsienio politikos 
tikslų paskelbimas ir užsimojimas 
Vokietijoje išaiškinti, kas yra komu
nizmas. Tai naujosios užsienio poli
tikos kryptis. Tos linijos veikla ir 
rezultatais amerikiečiai patenkinti. 
Žinomas jų žurnalistas Walter Lipp- 
mann rašo, kad bolševizmo plitimas 
esąs sulaikytas ir dabar lieka paša
li nty kliūtys nuolatinei talkai įgy
vendinti.

Greta naujos JAV užsienio politi
kos, drauge

atnaujinta visa užsienio reikalų 
ministerija — New State 

Department.
Visai neseniai toji ministerija persi
kėlė iš senų rūmų l naujus. Nau
jieji rūmai — tai keturkampis, niū
rūs ir nuogas pastatas. Keturkam
pės esančios ir keturios priešaky sto
vinčios milžiniškos kolonos. Viduje 
— ilgi siauri koridoriai, kairėn ir de
šinėn durys Į darbo kambarius. Vis
kas pritaikyta darbui ir tempui. Čia

Rašo Dr. S. Tomas

nebėra tų didelių ir gražių foyer, ku
rios buvo senuosiuose rūmuose.,

Žmonės taip pat daugiausia nauji. 
Štai valstybės sekretorių^ užsienio 
reikalams (mūsiškai — užsienio rei
kalų ministeris) Marshallis visą savo 
gyvenimą buvo karininkas. Pasta
rojo karo metu — Sąjunginio Gene
ralinio Stabo viršininkas. Ilgą paty
rimą ir aukštame poste įgytas žinias 
jis dabar gali panaudoti JAV užsie
nio politikos srityje. Jo darbe Jam 
padeda du asmeniniai asistentai: 
Benjamin Cohen, buvęs J. Bymes 
asistentas, ir Michael McDermott. Jo 
štabo šefas — „Chief of Staff“ — 
yra Robert Lovett, karininkas, buvęs 
oro ministerijos pasekretorius.

Manoma, kad JAV užsienio poli
tikos Įkvėpėjas yra George Kennan, 
buvęs karininkas, dabar naujai įsteig
tos „Politinio planavimo įstaigos“ 
valdytojas. Gabus žmogus buvo Wil
liam Clayton, pasekretorius ūkio rei
kalams, pradėjęs išdirbti Marshallio 
planą, tuo tikslu buvo atvykęs Į Eu
ropą. Grįžęs namo, netikėtai atsista
tydino. Manoma, kad tarp jo ir jo 
šefo kilo žymių nuomonių skirtumų.

Valstybės Departamento tarnau
tojų.skaičius augo kartu su didėjan
čia JAV jėga, dydžiu ir Įtaka pa
saulio politikai. Valstybės departa
mento sekretorium esant Jeffersonui, 
1790 m. tebuvo 8 to departamento 
tarnautojai. Vėliau jų skaičius augo: 
1833 m. buvo 22, 1870 m. — 52, 1922 
m. — 621, 1938 m. jau 963. Šio karo 
metu tas skaičius smarkiai padidė
jo: 1943 m. — 2.755 ir 1946 m. 7.623. 
Reikalų daugėja, darbininkų taip pat 
daugiau reikia. Išlavintų diplomatų 
trūksta, todėl imami žmonės iš kitų 
sričių. Tarnautojų skaičiaus augimas 
parodo, kad JAV nuolat labiau Įsi
jungia l tarptautinę istoriją, nuolat 
auga jų svoris ir atsakomybė.

Visa JAV valdžia yra prezidento' 
rankose, kurio sekretoriai (ministe
rial) niekada nėra turėję žymesnės 
reikšmės. Šiuo metu, išlaikant toliau 
prezidentinį rėžimą, ,

vis didesnės reikšmės įgauna 
sekretorius užsienio reikalams.

Per šimtą penkiasdešimt metų pa
stoviai besilaikiusi tvarka staiga ėmė 
keistis. Jau Bymes buvo pradėjęs 

ryškiau pasireikšti, o Marshallis įgijo 
tiek svorio ir reikšmės, kad naujoji 
padėtis tikrai yra nauja ir ameri
kiečių tautai neįprasta. Bet konsti
tucija, įstatymai ir tradicijos tebe
veikia toliau. Sekretorius užsienio 
reikalams nėra užsienio politikos kū
rėjas; tam yra prezidentas, toliau se
kretorius užsienio reikalams, Kongre
sas ir Senatas. Bet administracija čia 
yra savarankiška: ji ruošia planus, 
kuriuos Kongresas ir Senatas tvirti
na arba atmeta. Kongresas dažnai 
įsikiša į darbą, ypač tai liečia finan
sinius reikalus. Taip buvo svarstant 
paramos klausimą Turkijai ir Grai
kijai, taip yra dabar, siekiant įgy
vendinti Marshallio planą, kuris tol 
yra planas, kol Kongresas jį priims 
ir padarys įstatymu.

Viešoji nuomonė JAV taip pat 
turi dideįės reikšmės ir įtakos. Ji 
reiškiasi per plačią, labai įvairią ir 
Įtakingą spaudą. Kai prezidentas ir 
sekretorius užsienio reikalams veikia 
viešosios nuomonės pritariami, Kon
gresas turėtų turėti labai rimtus ar
gumentus, jų planų netvirtindamas. 
Viešoji nuomonė ypač naudinga ir 
reikalihga JAV dar ir todėl, kad se
kretoriai dažnai keičiasi Ir jie yra 
verčiami laikytis viešosios nuomonės 
užimtos linijos, Per 150 metų tik du 
sekretoriai užsienio reikalams tėra 
išbuvę po aštuoneris metus savo 
postuose. Statistinis vidurkis yra 3 
metai, o per pastaruosius pustrečių 
metų buvo keturi: Hull, Stettinius, 
Bymes Ir Marshallis. Manoma, kad 
naujieji rūmai Ir naujoji organiza
cija atneš šiai ministerijai ir visai 
užsienio politikai atitinkamą stabi
lumą.

Pavojus kyla iš policinių valdybių
UP iš New Yorko praneša, kad 

busimasis JAV generalinio štabo vir
šininkas generolas Omar Bradley pa
reiškė, kad kol būsiančios tokios vy
riausybės, kurios suvaržo savo pilie
čių laisvę, „mes būsime galybių su
sikirtimo pavojuje“.

Generolas Bradley, kalbėdamas 
metiniame amerikiečių žydų komite
to susirinkime, išdėstė, kad policinė 
valstybė nėra priverčiama vykdyti

Kad užsienių reikalų ministerija 
iki šiol labai nedaug reikšmės tetu
rėjo, Įtakos turėjo , ir ta aplinkybė, 
jog šios ministerijos valdininkai bu
vo gana blogai atlyginami, ypatingai 
aukštieji valdininkai: arba jie pri
valėjo turėti savų turtų, iš kurių ga
lėjo gyventi arba jie aukojosi valsty
bės labui, užuot kitur žymiai dau
giau uždirbus. Dėl tos paprastos 
priežasties daugelis gabių žmonių 
nueina Į privatinę veiklą, pramonę 
ar prekybą, kur veiklos galimumai 
neriboti. Taip buvęs pasekretorius 
Sumner Welles šiandien yra tapęs 
žymiu kolumnistu, — jis rašo užsie
nio politikos klausimais vedamuosius 
straipsnius, kuriuos spausdina šimtai 
laikraščių. Tuo būdu jis gauna ne
palyginti daugiau pajamų ’ir visuo
menei daro žymiai didesnės (takos, 
negu eidamas aukštas valstybines 
pareigas. Atrodo, kad

Marshallis ir čia Įneš naujų 
projektų.

Jei JAV pajėgia kasmet skirti ke
letą milijardų dolerių neturtingiems 
kraštams šelpti, tai jos yra pajėgios 
ir savo tarnautojus, geriau atlyginti. 
Čia ne tiek ekonominė problema, 
kiek senų tradicijų laikymasis ir ne
lankstumas.

Šiuo straipsniu norėjau skaitytoją 
supažindinti su JAV užsienio politi
kos ir jos vykdomojo aparato paki- \ 
tėjimais. Kaip matėme, tie pasikei
timai Įvyko pastaruoju laiku — po 
pirmojo pasaulinio karo ir ypač po 
šio pastarojo. Pasaulio būklė taip 
klostosi, kad JAV užsienio politika 
jokiu atveju negalės grįžti prie Mon
roe doktrinos, kaip kai kas mano, 
turėdamas galvoje Įvykius po pir
mojo karo. Taip pat aišku, kad nau
josios užsienio politikos evoliucijos 
ribos netrukus bus pasiektos. Visas 
svoris turės būti metamas pastaty
tiems tikslams siekti. Naujų tech
ninės kultūros laimėjimų akivaizdo
je, nėra kitos išeities, kaip JAV už
sienio politikos tikslų įgyvendinimas 
visame pasaulyje. Tik tų siekimų 
laimėjime ir mūsų viltys gali reali
zuotis.

piliečių valios, bet ji apgaule siekia 
savo tikslų. Tokių vyriausybių pa
žadai būna abejotinos vertės; „Ir kol, 
sako jis, yra tautų, kur žmonės turi 
garbę ir sąžinę atiduoti valstybės 
autoritetui, tol laisvieji šio pasaulio 
žmonės bus priversti gyventi politi
nės, ekonominės ir karinės agresijos 
pavojuje“. Jis dar pridūrė, kad taika 
negalėsianti tęstis, jeigu nebus atsi
sakyta nacionalinio suverenumo.

Lietuviškai kalba
Apie Frankfurtą/M. lygumų miškai ir girios 

Sus. pynę. Čia pat lapuočiai, čia pat spygliuo
čiai. Jaunuolynai rūšiuojami: eglės sau, pušys 
sau. Gal kiek pamaišo su maumedžiais bei 
pačias eglių ar pušių rūšis. Lapuočiai — bukai 
ir ąžuolai — prisisėja. Beržas retai tepasitai
ko. Drebulės labai suvargusios. Prie upelių 
aptinki juodalksnių; pasitaiko ir didelių.

Miško kirtėjai čia nuolatiniai. Jie kerta 
per kiaurus metus, ir žiemą ir vasarą, ir ru
denį ir pavasarį. Kerta, arba pasirinkdami iš- 
skirinius medžius arba plynai, padarydami 
miške nedideles tuščiais lomeles.

Iškirstų medžių kelmus išskaido (ne išrau
na) gyventojai, nešdamies kurą ant nugaros 
arba krepšeliuose, veždamies dviračiais ar pa
prastais vežimukais. Gyventojai čia arba prie 
„tuščio maišo pririšti“ arba, vežimuką vež
dami, vaikščioja.

Jau tik medį nuleidus, jo viršūnę apstoja 
moterys, vaikai. Sakų bematant nebelieka. 
Pirma stambesnes išlaužo, paskui ir pačias 
smulkiausias išrankioja. Miškas švarus, tarsi 
iššluotas.

Bet vis dėlto iškirstas lomeles dar išdegina. 
Kirtimuose lieka žemė ir pelenai. '

Kitą metą su tam tikrais plūgais išvaro 
tagas. Tose vagose ir daigsto medžių daige
lius. Labai mėgsta sodinti pušis. Miške prie 
takų — kelių sodina eglių eiles, kur ne kur 
maumedžius, ąžuolus. Bukai patys priauga. 
Pavasariais bukynuose ir ąžuolynuose, kaip 
šepetys, pridygę bukiųkų ir ąžuoliukų. Kaž
kaip didesnių maža, jie kažkodėl patys išnyk
sta, naikinant neteko matyti. Tik palakiais — 

■ pakeliais, kur vokiečiai piautuvu (ne dal- 
I giais ♦) piauna žolę, be pasigailėjimo nušveičia 

ir jaunus medelius.
Retkarčiais, ypač prie kirtimų ar jaunuo

lynų, pasitaiko aviečių, mėlynių, gervuogių. 
Žemuogių labai maža. Aviečių priaugę bombų

*) Ir rugius piautuvais plaunant teko ma- 
tyti.

krai labai margas, bet žmogaus gyvenimas 
dar margesnis. Pamatai lankais žemyn le

kiančią meletą, klepetką (juodasis ir žaliasis 
geniai). LykĮ mačiau, ir ilgai leidosi stebimas, 
tą gražųjį buduti su savo plačiomis sparnų ir 
nugaros juostomis, Įdomiu išskėstu kuodu, su 
savo dar įdomesne galvute, kai kuodas su
glaustas.

Vienur kitur sukranksi juodoji varna. Švil- 
pokas, pasikraipęs ant šakos, švilptelėjęs ir 
švilpaudamas, nulekia keletą žingsnių, kad ir 
vėl nutūptų. Mačiau čia jų ir karštą vasaros 
dieną.

Apšepusios žylės geltonkrūtinės ir juod
galvės. Vilkutis, kažkuo nepatenkintas, vis 
galva žemyn laldydamas, Įvijai slankioja ap
link medžių kamienus. Žiemą atlekia ir il- 
guodegių žylių. x

Liepsnelė, uodegos nenulaikydama, vis le
kia ant kitos šakos, galvą j šalį pasukus, liūd
nai cipčiodama. Pamiškėse — pilkoji kielė. 
Pavasarį girdėjau sėjelj — vijonpalvl: sėk — 
sėk — sėk.

Sykį pievoje mačiau lekiančias ir girgž
dančias dvi kurapkas. Lauke ir apie namus 
skraido blezdingos ilguodegės ir čiurliai, tik 
šie be triukšmo laksto.

Ko — ko, bet- jau juodųjų strazdų tiesiog 
begalės. Daugiausiai apie namus. Čia, kaip 
žiurkės, .slankioja. Jų daugiau, kaip žvirblių. 
Miško viduryje juodųjų strazdų nepamatysi. 

x Lietuvoje antraip. Juodųjų strazdų labai 
maža, ir laikosi jie kuo toliausiai nųs žmonių, 
miškų gelmėse. Ir baikštumas nepaprastas, Ir 
labai labai maža jų.

Miške nugirsti:
„Šimts — šimts vyrų mano vieno 
sieto nepakels“.

Tas pats margasparnis, tą išdidumą pra
radęs, bet už tatai pranašu pasidaręs, šaukia: 
„ui — ui, lys — lys“.

Ir tikrai lytų nuspėja. ,
Tai drąsuolis kikilis. Čia jie kiek kitoniško 

spalvų atspalvio.
Kranklys (juodvarnis), retkarčiais tarp ša- 

| kų likdamas, kranksi:
j ‘ „prie kaulo, prie kaulo“.

išmuštų duobių pakraščiai. Čia jų krūmai ga
na vęšlūs, uogos, didokos.

Kur bukai su pušimis auga, jokio želmens 
apačioje, tik sausi pernykščiai bukų lapai. Tas 
pats ir eglynuose, tik Čia eglių skujai.

Kur prie takų ar jaunuolynų pakraščiais 
auga trijų rūšių paparčiai, vienykštės; smilgos, 
ypač kur drėgna. Kirtimuose apščiai zuikia- 
krūmių.

Griovių — griovėlių prikasta. Ir požeminių 
vamzdžių vandeniui surinkti, kad būtų kuo 
mieste plautis, ką gerti. Balų nepasitaiko; jos 
nuleistos, nusausintos arba jų vanduo susiurb
tas požeminių vamzdžių ir tekinamas į 
miestus.

Čia kalbama apie lygumas. Kalnuotose 
vietose kitaip.

Kur retas senas miškas, traška po kojų la
pai. Kur kad ir senesni sodinti jaunuolynai, 
jau apynovarčių, nestorų karčių dydžio, ne 
visur tepralysi, kad ir kažin kaip norėtumei. 
Tik grioveliais, ir tai pasilenkęs, gali slankioti. 
Susipynusios sausšakės visvien, ar tai būtų 
vien pušys, ar vien eglės, ar jų mišinys.

Paprastai į jaunuolynus neleidžiama eiti, 
bet ir aplink parašyta — uždraustas kelias, 
gal kad stirnų nebaidytų. O stirnų čia gana 
daug. Zuikis miške ne dažnai tepamatomas, 
nuspilgęs, už mūsąjį mažesnis. Pasitaiko šer
nų. Aptinki jų maudykles. Keletas voverai
čių. Yra lapių urvų — olų. Ir jų gydomųjų 
pėdsakų ant kelmų, ant akmenų gali greit 
prisirinkti.

Vieną sykį mačiau lazdynų pelę zuikiakrū- 
miuose, tą gražų, geltoną sutvėrimėli, su juoda 
juosta per nugarą, su ilga gauruota, nelyginant 
vovers, uodega.

Laksto dideli rudrainiai vanagai. Miške 
daug kėkštų. Burkuoja aukštuose medžiuose 
ir mažiukai ir keršpečiai laukiniai balandžiai. 
Ir žiemą jie čia po keletą būriukais išsilaiko. 
Palaukėse, pamiškėse šarkų daug.

Margasis genys vis kalena, parpia. Jis ti

Varna, tai nugirdusi, pritaria:
„bi mėsa, bl mėsa“.

Pamiškės šarka patenkinta, radus progos 
su abiem iš karto sutikti, krežena: „korošo, 
korošo“.

Ji -nuduoda lietuviškai nebemokančią ir 
prasitaria apie savo palinkimą i rytus. ,

Pats mažiausias rudrainis traškutis, itin 
drąsus, uodegaitę pakėlęs aukštyn, iš urvelio 
nuo lizdo nulėkęs (jo lizdelis, kaip vovers, iš 
visų pusių uždaras, tik maža skylutė šone), 
traškena:

„ne čia, ne čia mano lizdelis; ' 
nelysk, ne čia, ne čia“.

Rodos, akis Įmanytų iškapoti. O aptiktas 
toliau nuo pareituvių, drąsiai kyla porą sieks
nių Į medi ir. nesusilaikydamas vienoje vie
toje, jau švilpdamas:

„nebijiau, nebijau, aš aukštai, aš dy-* 
dis, didelis, baisus, nelysk, nelysk“.

Daugelio lietuviškai kalbančių sparnuočių 
čia nerandi. Kėkštai ir šarkos ir kiaušinėlius 
išgeria ir mažučius paukštelius sudrasko ir 
net lizdelius išpurškina. Čia šių kenkėjų per
daug.

Ne ta volungė čia, ne ta gegutė. Ne tie jų 
garsai, ne tas dainas dainuoja, ne tuos jau
smus kelia. Šios dvi paukštytės juk nedaug 
ir neįvairiai tenušvilpia, nukukuoja.

Viena: 1 . x
„Čia aš aukštai — aukštai.
Netūpsiu žemai. Juo aukščiau, 
juo man geriau, pačio] viršūnėlėj, 

' aukštai, — aukštai“.
Abi turi savas pastovias gaidas — žodžius, 

bet lietuviškai — žemaitiškai širdžiai tikrai 
daug pasako, daug jausmų sužadina, sukepa 
minčių:

— ,JCokou girioj gegužėlė, bene ma
no motušėlė“...

Kame mano Motina, močiutė-motinėlė, pa
sakyk, gegužėle, tu daug lakioji, plačiai ao- 
skrajoji, pasakyk, kame mano močlutė-s?u-

Igalvėlė? Ig.K. ,
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Rusų planai pasauliui užvaldyti ?
SOVIETŲ GENEROLO CHAPARIDZE IŠVEDŽIOJIMAI / Mūsų Paryžiaus korespondento

Paryžius, 1948 m. sausio pradžia.
Petras Didysis, statydamas Peter

burgą, nukreipė rusų tautos , žvilgsni 
į Europos Vakarus. Ir nuo to laiko 
lyg kardas perkirto Europą — atsi
rado Rusija ir Europa. Du pasauliai 
ir dvj stovyklos. Netrukus ir vartai 
i Europą rusams buvo atkelti. Šven
tosios Sąjungos sekretorius Friedrich 
von Gentz, visą savo amžių kovojęs 
prieš Napoleoną ir prancūzų revoliu
ciją, 1822 metais, savo veikla nusi
vylęs, taip rašė:

„Gal būt, revoliucijos laikotarpis 
težymės paviršutinišką prancūzų 

'Istorijos epochą, kai tuo tarpu ru
sams tai reikš galutinį pasistūmėji
mą į Vakarus: rusai, nors labai ne
kentė Napoleno, pripažino, kad jo 
epochos žuvimas jiems atvėrė kelius 
ir vartus i Vakarų Europą".

Pasikeitė rusų planai po II-jo pa
saulinio karo? Tema nei nauja, nei 
sensacinga, o vis dėlto nepranykstan- 
ti spaudos skiltyse ir neaplenkianti 
aktualių pasikalbėjimų. Apie jų pla
nus pagalvoti dar kartą susidarė pro
ga, kai Paryžiuje buvo „surastas" 
tūlas sovietų generolas Chaparidze, 
nei iš šio — nei iš to „paplepėjęs" 
apie rusų planus pasauliui užvaldyti.

Pirmiausia — kas tas Chaparidze? 
Jis pats skelbiasi buvęs sovietų ge-

Suomija išduoda rusams 
Pabaltijo piliečius

Sis skaudus faktas nuaidėjo per 
visą demokratinio pasaulio spaudą. 
Šveicariškasis „National Zeitung“ 
rašo:

Po didelių vidujinių svyravimų 
Suomijos vyriausybė nutarė paten
kinti rusų reikalavimą išduoti nedi
deli skaičių estų ir ingrų. Rusai rei
kalavo 38 asmenų, kurių 30 jau esą 
perduota rusams. Suomijos vyriau
sybė šj nutarimą priėmė vienu balsu, 
tačiau tik po to, kai išnaudojo visas 
teisines ir diplomatines priemones 
minimiems estams ir ingrams apsau
goti nuo likimo valios. Kaip nurodo 
juridiniai ekspertai, Suomija esanti 
Įpareigota tąjjįps sutartimi išduoti 
visus tuos svetimšalius piliečius, 
kurie pagal savo krašto Įstatymus 
kaltinami išdavyste, (s)

kad jiems esančios žinomos atominės 
bombos paslaptys;' tik nesą viskas 
paruošta galutinai ją sukonstruoti. 
Būk tai veikią trys dideli industrijos 
centrai Rytų Sibire, kurie numatą 
maždaug 12—18 mėnesių laikotarpy 
{vykdyti pirmuosius bandymus. Šiaip 
rusai iš kailio neriasi tokią bombą 
pasigaminti, nes mano, kad vien to
kios bombos turėjimas atbaidysiąs 
Ameriką nuo atominio karo, lygiai 
kaip atbaidė vokiečius nuo dujinio 
karo. Aišku, kad rusai viešai sten
giasi • nevertinti taktinės atominės 
bombos reikšmės. Sj momentą Cha
paridze ypač mėgino užakcentuoti. 
Iš tiesų gi rūpestingas rusų pramo
nės išsklaidymas po milžiniškus plo
tus ir net požeminių industrijos cen
trų kūrimas rodo, kiek rimtai rusai 
vertina tą „bombelę“.

Chaparidze teigimu, rusai ypač 
esą susirūpinę naftos ištekliais. Jie 
mano, kad ilgesnio karo atveju gali 
pritrūkti naftos. Jau dabar šiai spra
gai užkišti jie kombinuoja savo naf
tos išteklius denatūrizuoti. ir krauti 
atsargas. Pastarajam tikslui atsiekti, 
jie stato milžinišką metalinių vam- 
džių tinklą išilgai Kaspijos jūros 
kranto, kuris turės esančius naftos 
turtus apsaugoti nuo radioaktyvių 
medžiagų veikimo.

Chaparidze atkreipė dėmėsi ir | 
tai, kad rusai esą, vokiečių moksli
ninkams padedant, pasiekę gerų re
zultatų raketinių ginklų gamyboje. 
Čia jis ir sovietiškos propagandos ne
sąmonių pakartojo — būk tai tos ra
ketos 2.000 km nuotolyje teturinčios 
iki 9 km paklaidą ..
y Bet, nežiūrint visų „tvirtybių“, 
rusams esanti naudinga dabartinė 
„taika". Jos metu esą galima geriau 
pasiruošti. Už tat taip jų rėkiama 
„už taiką“. (Argi jie mano, kad an
troji pusė „snaudžia“?)

Rusų planuojamas III-sis pasauli
nis karas ir sprendimas Tolimuo
siuos Rytuose, anot Chaparidze, tu
rįs tris etapus.

Pirmoje karo fazėje rusai mano 
lengvai per 3 savaites užimti likusią 
Vakarų Europą. Chaparidze skelbia, 
kad šioje „kampanijoje“ jiems ne
reiksią jokių ypatingų rezervų, pa
kaksią dabartinių „taikos" divizijų.

Antroje karo fazėje jie mano „žai
bo ofenzyva" užimti Ispaniją, Vidur
žemio jūros kraštus ir įsiveržti į 
Siaurės Afriką. Tuo pačiu metu bū

nerolas, aukštas pareigūnas Austri
joje, vieno špionažo skyriaus virši
ninkas. Girdi, jam Įgrisusi sovietinė 
tvarka ir džiaugiasi iš jos išsprukęs. 
Pradžioje jis pasivadino Gulišvili, vė
liau „prispirtas“ atidengė paslaptį, 
kas esąs iš tiesų. Čia pat jis pasigyrė 
daug žinąs paslapčių iš sovietų gene
ralinio štabo „kėslų“ ir susirinku
siems žurnalistams tuos kėslus nu
pasakojo. Sunku šiandien pasakyti, 
ar Chaparidze tikrai pats pabėgo, ar 
jis yra pasiųstas i užsieni tokiu būdu 
kelti tautose nerimą ir skleisti „mi
glas" apie Sovietų Sąjungą. Bet bū
dami kritiški ir humoristiškai nusi-ę 
teikę, galime juk ir Chaparidze „sen
sacijų“ pasiklausyti.

Anot jo, rusai jau baigia suorga
nizuoti 120 kovos divizijų. Be jų, bū
sią parengta 30 specialių divizijų, ku
rių dviguba sudėtis ir ypatingas ap
ginklavimas primenąs vokiečių SS 
dalinius. Taigi Chaparidze priskai
čiuoja maždaug pusantro milijono 
vyrų armiją.

Toji armija esanti padalyta j 6 
kovos armijas ir jos sugrupavimas 
parodo, iš kurių pusių, būtent, rusų 
generalinis štabas laukia būsimų 
puolimų. Siaurinė Armija, vadovau
jama Vorošllovo, grupuojama apie 
Leningradą; Vakarinė Armija, vado
vaujama maršalo Konstantin Rokos- 
sovski, grupuojama apie Minską; 
Žukovui paskirta Pietinė Armija ir 
ji grupuojama ties Odessa; toliau se
ka Kaukazo Armija, vadovaujama 
maršalo Ivan Bagramjan, jos cen
tras Tiflise; Taškente ir Frunzėje 
bazuojasi Turkestano armija, vado
vaujama Timošenko; maršalui Ro
dion Molinovski patikėta Tolimųjų 
Rytų Armija, kuri grupuojama ties 
Čita ir Vladivostoku. Didžiuma šių 
armijų kareivių esą nuolatiniai „lik
tiniai“ ir tik dalis keičiama naujo
kais. Charakteringa, kad visos šešios 
armijos tiek savo administracija, tiek 
vadovybe ir net vidujine drausme 
yra visiškai autonomiškos. Mat, ge
neralinis štabas numato, kad gali 
būti krašto viduje nuleisti didesni 
desantai, tad tuo atveju paliestos ar
mijos ir tvarkosi ir komanduoja vi
sai nepriklausydamos nuo kitų armi
jų. Jos taip pat užbėga už akių tokių 
operacijų metu galimiems pilietinio 
karo prasiveržimams.

jdomu, ką rusai galvoja apie ato
minę bombą? Chaparidze skelbia, 

tų sudorotota Persija, Irakas ir Syri- 
ja ir užimtas Suezo kanalas. Visa tai 
reiktų, pagal Chaparidze, pasiekti 
per 3 mėnesius.

Siems planams pavykus, Vidurže
mio jūra būtų išjungta iš Vakarų gy
nybos sistemos ir-Europoje esančias 
armijas būtų galima permesti į Aziją. 
Šias armijas rusai mano didžiuma 
suorganizuoti iš satelitinių kraštų.

Pagaliau turėtų prasidėti trečioji 
karo fazė — lemiantis mūšis Kinijoje. 
Sovietų generalinis štabas šiam „mū
šiui“, matyt, priduoda pagrindinės 
reikšmės, nes, anot Chaparidze, jam 
skiria imponuojančią 300 (?!) divizijų 
armiją. Kaip pagalbinės trupės, tu
rėtų dalyvauti kinų komunistų dali
niai. Karas Kinijoje turėtų užtrukti 
apie 2 metus. Aišku, rusai „planuo
ja“ jį laimėti ir, užvaldžius Kiniją, 
„numato“ padiktuoti „taiką“ ameri
kiečiams.

Kokia toji „taika“? Tai rusų pla
nuojamas kompromisinis pasiūlymas 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
pasidalinti pasaulį į 2 dalis. Pagal 
planą, anot Chaparidze, rusams pri
klausytų: Europa (be Anglijos), Arti
mieji ir Vidurinieji Rytai, Siaurinė 
Afrika ir Kinija. Amerikiečiams ru
sai „žada palikti“: Angliją su koloni
jomis, Indiją, Indokiniją, Indoneziją, 
Japoniją ir Pietų bei Vidurio Ame
riką.. . r -

Naujoji vergija ir
Amerikos populiaraus žurnalo 

„The Reader’s Digest“ redaktorius 
Eug. Lyons paskelbė New Yorko 
žurnale „New Leader“ atsišaukimą 
„Naujoji vergija ir naujas projek
tas“, kuriame rašo, kad geriausias 
įrodymas moralinio mūsų laikų nu- 
smukimo yra toleravimas bcsiple-, 
čiančios vergijos. Žmonių, kurie dar 
atskiria gėrį nuo blogio ir vergiją 
nuo laisvės,* svarbiausia pareiga tu
rėtų būti padaryti tam toleravimui 
galą. Vergija sovietuose yra simbo
lis ir padarinys totalitarizmo, kuris 
gresia visam pasauliui. Siūlau tuo
jau įsteigti TARPTAUTINĘ KOMI
SIJĄ i KOVAI SU VERGIJA, kuri 
užfiksuotų faktus, atkreiptų į juos 
pasaulio dėmesį ir pasiūlytų priemo
nes, kuriomis galima būtų panaikinti 
tą blogį. Toks pasiūlymas, rašo to
liau Eug. Lyons, atrodo man realus. 
Jis reikalauja tam tikrų, neperdide- 
lių lėšų. Esu tikras, kad mano atsi
šaukimo pasekmėj, padorių žmonių 
centai ir doleriai pradės plaukti iš 
visų kraštų. '

Žukovas rytu zonoje?
Nepatvirtintomis žiniomis, mar

šalas Žukovas karo meto vadas, esąs 
sugrįžęs į Sovietų zoną. Jis po per
galės Vokietijoje buvo išsiųstas t 
Odesą ir pakeistas maršai. Sokolov- 
skiu. Kariniuose sluoksniuose Žuko
vo grįžimą sieja .u nauja Sovietų 
politika Vokietijoj. (NTB)

Taip Chaparidze žodžiais, rusai 
planuoją „sekantį etapą" į... rojų.

Mums prisimena daugybė „planų" 
pasauliui užkariauti. Nesigriebsime 
tolimesnės ar artimesnės istorijos, 
pakaks tik prisiminti Trečiąjį Reichą 
su Hitleriu ir visa jo plejada. Šie 
irgi svajojo pasaulį užkariauti ir ne 
tik šūkavo bei skleidė gandus, bet 
visu vokišku kruopštumu kūrė teo
rijas. Liūdnas šių teorifį ir planų 
galas pirmiausia palietė pačius „kū
rėjus“. „Vado“ nei ženklo nei žymės 
neliko, o padėjėjų... „pelenai buvo 
išbarstyti į visas keturias šalis“, kaip 
skelbė komunikatas — . X

Sena romėnų išmintis sako: „Te
būnie išklausyta ir antroji pusė". O 
mūsų žemaičiai, visada ramūs ir 
kantrūs, leidžia susirinkusioj draugi
joj ir plepiui pasireikšti, sakydami: 
„Leiskim ir tam asilui tauškėti".

Z. U.

naujas projektas
„New Leader" redakcija, iš savo 

pusės, prašo skaitytojus pareikšti 
nuomonę dėl to Eug. Lyons suma
nymo ir rašyti laiškus šiuo adresu: 
7 East. 15th Street, New York 3, N.Y.

Lietuvių tarpe beveik nėra žmo
gaus, kurio vienas ar daugiau šeimos 
narių nebūtų prievarta išvežti ir 
kankinami Sibire. Todėl mes turė
tume ypatingai susidomėti tuo Eug. 
Lyons atsišaukimu ir kiekvienas 
mūsų atskirai ar per organizacijas 
turėtumėm rašyti jam laiškus, reikš
dami juose padėką ir pritarimą dėl 
to jo sumanymo įsteigti Tarptautinę 
komisiją kovai su vergija. Mes dau
giau kaip kitos tautos esame nuken
tėję nuo tos vergijos ir gal daugiau 
kaip kiti galėsim duoti medžiagos 
apie ją. Būtų labai naudinga, kad 
visi mūsų laikraščiai perspausdintų 
Eug. Lyons atsišaukimą ir ragintų | 
jį atsiliepti, kad sukeltų žmoniją prieš 
šitą XX amžiaus barbariją, kuri turi 
būti sunaikinta, o kaltininkai turi 
būti nubausti, kaip buvo nubausti 
naciai. V. Lozoraitienė

(5) Henry Troyat
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PAMALDOS SAN FRANCISKE
Prieš Trečios babtistų bažnyčios laiptus 

grūdosi šventadieniškų ramių negrų būreliai. 
Jie mandagiai prasiskyrė, leisdami man pra
eiti. Jausdamas truputį baimės, nežiūrint ma
lonios tikinčiųjų šypsenos, pastūmiau duris ir 
ant galų pirštų įėjau į šventyklą.

Atsidūriau erdviame, pusrutuliu pastaty- 
1 ,tam teatre, kurio pakelta scena buvo papuošta 

apšviestu kryžiumi. Išimtinai iš juodųjų su
daryta publika sėdėjo suoluose prieš kunigo 
sakyklą. Prieš mane tęsėsi garbiniuotų plau
kų, tamsių sprandų, gėlėtų skrybėlaičių ir 
margų suknelių jūra. Moterys pasipuošusios 

- naujais, rėkiančių spalvų tualetais. Vyrai ap
sivilkę šviesiais kostiumais. Masyvūs papuo
šalai puošė ausis ir pirštus. Buvo sekmadienis, 
ir tikinteiji susirinko naujais drabužiais gar
binti Viešpaties. Tarpais vaikščiojo patarnau
tojos pilkomis uniformomis ir lygiai panašiai 

^psitaisę patarnautojai. Matydamas, kad aš 
stačias,' vienas patarnautojų paėmė mane už 
rankos ir pasodino paskutinėje eilėje tarp se
no' negro su auksiniais akiniais ir jaunos ne
grės su dažytomis lūpomis ir nupudruotais 
skruostais. Iš jaunos negrėssklido pigių kve
palų ir aliejaus kvapas. Ji nusišypsojo man, 
aš atsilyginau tuo pačiu.

Juodasis kunigas kalbėjo nuo sakyklos. 
Tai buvo pilvotas vyras su gorilos galva ir 
baisiomis rankomis. Didžiulė našlaitė puošė 
jo švarko atlapo makštelę. Kai jis praverdavo 
burną, jo blizganti dantys atitrūkdavo nuo 
veido ir šokinėdavo salėje. Jo balsas persi
duodavo per įtaisytą mikrofoną. Bandžiau 
įsigilinti į jo žodžius, tačiau iš karto jie man 
pasirodė keisti. Kartas nuo karto iškildavo 
tūlo Viisono klausimas, kuris puikiai išlaikė 
•gzamlnus ir kuriam visa parapija ciuntė 
sveikinimus, paskum apie keletą duosnių au

kotojų, kurie leido nusižeminusiam šios šven
tyklos tarnui nusipirkti vyno, dėl kurio visa 
parapija galėtų didžiuotis, paskum apie vieną 
atgailaujančią moteriškę, kuri šios šventyklos 
maldomis buvo pagydyta, pagaliau apie pas
kutinės rinkliavos rezultatus. Kunigo kalba 
%uvo pertraukiama juoku ir pritarimo šūkiais. 
Laikas nuo laiko tikintieji šaukė:

Taip, pone... Teisingai... Pulkui... 

O kunigas atsakė:
— Amen.
Paskaitęs sensacingus skaičius, jis nutilo. 

Bažnyčios tarnas paprašė svečius atsistoti ir 
prisistatyti savo broliams. Vienur kitur atsi
stodavo vyrai ir moterys. Jie sakė:

— Aš esu kepėjas iš Los Angeles. Atvy
kau aplankyti savo pusbrolio Prestono San 
Franciske.

— Ramybė jums, — atsakė minia.
— Aš esu siuvėja Sakramente.
— Ramybė jums:..
Bijau, kad ir man nereikėtų prisistatyti. 

Patarnautojas žiūrėjo į mane. Susikuprinau, 
nuleidau galvą, priguliau kaip galėjau prie 
suolo. Tačiau stebuklingu būdu, o gal iš mei
lės, niekas nepareikavo mano pavardės ir ko
dėl aš buvau čia atvykęs. Esąs kunigo užpa
kaly vyrų ir moterų choras pradėjo rimtą ir 
monotonišką giesmę, kurią palydėjo didžiulių 
vargonų baubimas. Vieną giesmę sekė kita, 
vis smarkesnė. Balsai susiliejo į vieną juodą 
upę. Galvos ritmingai siūbavo. Rankos mušė 
taktą. Staiga išgirdau trepsenimą ir pastebė
jau, kad visa bažnyčia trypė kojomis, pritar
dama giesmei. Klaidžiojančiomis akimis, at
vėrusi burną mano kaimynė šokinėjo vietoje. 
Senis negras mano kairėje daužė lazdos kriu
kiu suolą. Po to ėmė giedoti. Bažnyčia ūžė 
lyg perkūno trenksmas. Kaitra neišlaikoma. 
Moteriškė prieš mane cypė plonu balsu ir pur
tė papuoštą raudonomis ir baltomis gėlėmis 
galvą.

Tačiau kunigas pakėlė ranką ir žmonių 
balsai nutilo, kaip biblinių laikų jūra. Kai 
sugrįžo ramybė, Dievo tarnas ištiesė savo bliz
gančią galyą ir sušuko:

— Aš kalbėsiu jums apie realią, matomą 
bažnyčią ir apie vidinę bažnyčią, nematomą, 
kurią kiekvienas mūsų nešiojasi savyje.

— Puiku... Teisingai, ponel — Sen bei ten 
girdėjosi balsai

Nuo pat pamokslo pradžios panašūs balsai 
aidėjo tirštoje ir įkaitusioje tikinčiųjų ma
sėje. Buvo aišku, kad ji buvo taip įnervinta, 
kad panašūs pritarimo šauksmai buvo reika
lingi jai nuraminti ir palengvinti. Pamažu, 
jausdamas savo brolių padrąsinimus, kunigas 
kaltino ją. Jo didžiuliu juodu veidu sruveno 
prakaltas. Jo akys vartėsi apvaliuose įdubi

muose. Jis riaumojo ir spiaudė galutines fra
zes. Tarpais jo veidas taip išsišiepdavo, kad, 
rodės, sprogs žandai.

— Jūs galvojate apie bažnyčią, kaip ak
meninį pastatą ir užsidedate naujus drabužius 
eidami į ją. Tačiau kas būtų iš to akmeninio 
pastato be bažnyčios, kurią nešiojame mu
myse pačiuose?

— Tik griuvėsiai! — šaukė vienas balsas.
— Amen! — tarė kunigas ir sugėrė nosine 

Tiavo sprando prakaitą. — Taigi, bažnyčia, ku
rią mes turime garbinti, nėra akmeninis pa
statas, bet minties bažnyčia...

— Iš tikrųjų, pone...
— Amen. Šitą bažnyčią savo žodžiais įkū

rė Jėzus. Užsimerkite ir jūs išgirsite Jėzaus 
balsą. Ką sako tas Jėzaus balsas? Jis sako: 
„Jūs esat kiaulės...“

— Teisybė, pone!
— Amen. Jūs esat kiaulės ir JŪS nesupran

tat mano mokslo...
Storomis balzganomis lūpomis žmogus kal

bėjo vis labiau iškilmingu tonu. Jo juodos 
ružavos rankos maišė erdvę su baisiu įnirti
mu. Minia staugė, nusižeminusi ir nelaiminga. 
Aš vėdinausi iškilmių programa, pakelta nuo 
žemės. Karnavalo triukšme, kurį pertrauk
davo prakeikimo žodžiai ir kumščių smūgiai, 
girdėjau žodžius: Kristus... bažnyčia... siela 
...Jėzus...

Žmogus už katedros atrodė balsiai Jis tu
rėjo septynias poras vaiduokliškų rankų, sep
tynias poras blykčiojančių aklų, septynias 
bumas, iš kurių krito perkūnija. Seilės var
vėjo ant jo smakro. Jis alsavo pykčiu ir ek
staze. Švelnūs piano garsai lydėjo jo kapotą 
kalbą. Tai nebebuvo pamokslas, bet giedoji
mas, ne religija, bet juodoji magija. Senasis 
negras šalia manęs žliumbė bailiai pasikukčio

damas. Staiga aštrus riksmas perskrodė šven
tyklą. Viena moteris atsistojo pastyrusi, lin
gavo galvą, kaip pamišusi. Ji vapaliojo:

— Jėzus! Jėzus! Aš jį matau!
Niekas nekreipė į ją dėmesio. Kunigas tę

sė savo baisų pamokslą. 0 Pribėgo dvi patar
nautojos, pasodino nelaimingąją ir vėduokle, 
kurią nešiojosi už Juosmens, vėdino ją. Ta
čiau, kitame salės gale stora negrė su gėlėta 
skrybėlaite sklaidėsi rankomis, šokinėjo, daužė 
kaimynus, vapaliodama nesuprantamus žo
džius. Kitos dvi patarnautojos prišoko prie 
jos, ramino ją, mušdamos jos rankas. Iš visų 
šonų alpo, kramtė lūpas, spiegiančiais iste
riškais balsais šaukė Viešpatį. Čia pat pasi
rodė gailestingos sesutės, pilkai apsitaisiusios, 

su vėduoklėmis ir su šypsena. Stebėjau savo 
kaimynę vogčiomis. Jos lūpos drebėjo. Ašarų 
upeliai plovė nuo skruostų baltų pudrą. Kai
rysis kelis konvulsiškai trukčiojo. Staiga ji 
iškreipė smakrą, ir duslus gyvuliškas balsas 
išsprūdo iš jos gerklės:

— Jėzus, Jėzus ateina!
Norėjau paimti jos ranką. Ji man drėskė 

ir pašoko. Paskum sukrito į suolą ir taip ėmė 
žliumbti, kad pilvas šokinėjo. Pribėgo du tar
nai ir ramino ją. Tačiau ji jų neklausė. Skry
bėlaitė nusirito ant žemės. Jos. sąnariais ėjo 
nerviški trūkčiojimai. Dantys girgždėjo. Ji 
plėšė drabužius nuo savo krūtinės. Reikėjo ją 
išnešti.

Man atrodė, kad ta minia kūnu ir dūšia 
buvo pasidavusi kunigo valiai. Jei jis būtų 
įsakęs jai eiti į gatvę ir pasmaugti kiekvieną 
praeivį, ji būtų tai padariusi, lygiai kaip Ji 
kištų galvą po tramvajumi, jei jis to būtų 
panorėjęs. Aplink mane tirštėjo košmaro at
mosfera. Prieš apšviestą kryžių Chamo sūnus 
pavirto viena didžiule burna, garsiakalbiu, 
būgnu su balta našlaite švarko atlapo makš- 
telėje. Jis staiga ištraukė tą našlaitę ir sviedė 
ant žemės. Pasigirdo šauksmai: „Jėzus! Jė
zus!“ ir grasinimai. Suskaičiau, kad jau dvy- - 
lika moterų buvo {puolusios { savo mažą šven
tadienišką isteriją. Matyt, Dievo tarnas laikė, 
kad tos aukos gana, nes pamažu jo balsas 
švelnėjo. Jo taukuotame nuo prakaito ir sei
lių veide pasirodė šypsena. Pianinas nutilo. 
Minia ir pamažu tilo ir sąmonėjo.

Po to, atmosferai prasiblaivius, išnykus 
magiškiems burtams ir siaubingai muzikai, 
kunigas ėmė kalbėti apie realią bažnyčią, ypač 
apie savąją. Vidinė bažnyčia geras dalykas. 
Tačiau realioji bažnyčia taip pat turi reikš
mės. Kad ji galėtų gyventi, reikia kad tikin
tieji būtų duosnūs. Po kelių minučių naująjį , 
rinkliavą leis jiems įrodyti savo prisirišimą 
prie Trečiosios babtistų bažnyčios.

Rankinukų užraktai ėmė spragsėti. Vyrai 
knisosi savo kišenėse. Į mažus krepšeliui, 
kurios nešiojo patarnautojos, krito pirmieji 
doleriai. Atidavęs savo duoklę, atsikėliau Ir 
artlnausl prie išėjimo. Bažnyčios tarnas bal
tomis pirštinėmis palydėjo mane ligi durų.

— Tikiu, kad pamokslas patiko, — tarė 
šypsodamasis. — Ateikit vėL Jūs MbsHe lt 
džiaugsmu priimtas.

Paskubomis padėkojau ir pasileidau į gat
vę, kepinamą saulės, kur slinko tramvajai.

(„Carrefour" 1947 na.) > Mveriė V.T.
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Didžios poetės didi tragedija
A. Girkantas

Bolševizmas naikina vertybes ir 
asmenybes. Didi, kūrybinga asme
nybė bolševikų arba priverčiama jų 
propagandos tikslams dirbti arba 
sunaikinama. Kad taip esama, turi
me pakankamai pavyzdžių iš savo 
skaudžios patirties bolševikų okupa
cijos metu. Vienas tokių ryškių, sa
vo likimu tiesiog tragiškų pavyzdžių 
yra poetė Salomėja Neris.

Salomėja Neris, gabiausioji, po
puliariausioji ir labiausia mūsų jau
nuomenės mėgta poetė, nuėjo tar
nauti bolševikinei propagandai pačiu 
tragiškiausių lietuvių tautai metu. 
Kas ją paskatino taip negarbingai 
pasielgti? Ar ji tai darė savo laisvu 
noru, ar jėgos bei klastos verčiama? 
Į tai šiandien tiksliai atsakyti dar 
sunku.

Nors Salomėja Neris savo tautą 
pačiu sunkiausiu bei skaudžiausiu 
metu išdavė, savo, talentą pardavė 
savo tautos baisiesiems priešams, 
tačiau ankstyvesne savo kūryba ji 
yra glaudžiai suaugusi su mūsų nau- 
jausiąja literatūra, ir mes negalima 
ja nesidomėti. Jos tragiškai asme
nybei pažinti nemažai medžiagos 
duoda 1946 m. bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje išleistas pirmasis jos raštų 
tomas, kurio vienas kitas egzemplio
rius ir mus yra pasiekęs. Tad pir
miausia apie jį:

Salomėja Neris. Poezija. Pir
mas tomas. Lyrika ir poemos. 
Antano Venclovos redakcija, įva
das ir paaiškinimai. CXXXIV 
+ 392 + 13 ant atskirų lapų at
vaizdų ir faesimilių. Išleido Vals
tybinė Grožipės Literatūros Lei
dykla Kaune, 1946 m. Leidinio 
Nr. 87. Dailininkas P. Rauduvė. 
Atsak. redaktorius V. Drazdau- 
skas. Pasirašyta spaudai 1946. 
VI. 14.. L.V. 001159 Tiražas 15.000 
egz. 25,5 aut. lank. 33 sp. lankai. 
Sp. lanke 30.460 sp. ženklų. Po
pierius 61X86 cm. Spaudė Valst. 
„Šviesos“ spaustuvė Kaune, Ro
tušės a. Nr. 6. Spaustuvės už
sakymo Nr. 39. Kaina Rb. 30,-. 

Redakcijos pratarmėje rašoma: 
„Šis Salomėjos Neries poezijos lei
dinys leidžiamas poetės metinių su
kaktuvių proga. Jis išeina dviem to
mais. Pirmajame tome spausdinama 
Salomėjos Neries lyrika ir poemos 
bei išlikę poemų fragmentai, o an
trajame — eilėraščiai, neįėję į rinki
nius, po poetės mirties likę juodraš
čiai, eilėraščių fragmentai ir verti
mai Šiam leidiniui panaudota ne 
tik visa surastoji spausdinta medžia
ga: labai žymią antrojo tomo dalį su
daro dar niekur nespausdinti poetės 
kūriniai (žiūr. straipsnį „Salomėjos 
Neries rankraščiai“ antrajame to

me). Tuo būdu šis leidinys apima 
visą ligi šiol žinomą poetės eiliuo
tąją kūrybą ir duoda gana pilną jos 
poetinės evoliucijos vaizdą“ (V psl.).

Pirmojo tomo pradžioje duodama 
A. Venclovo plati Salomėjos Neries 
biografija „Salomėja Neris 1904— 
1945“ IX—CXXXIII psl. Biografija 
suskirstyta į šiuos skyrius: 1. Vai
kystė, mokykla ir gimnazija. 2. Uni
versitetas. Pirmasais poezijos rinki
nys. 3. Kelionė po Vakarų Europą. 
4. Mokytojos duona. 5. Persilauži
mas. 6. Panevėžyje. 7. Paryžiuje. 
8. Palemone. 9. Tarybų Lietuvoje. 
10. Karo sūkuryje. Liga ir mirtis. 
Biografiją rašant naudotasi poetės 
dienoraščiais, jos į universitetą sto
jant 1924 m. parašytu Curriculum 
vitae ir 1940 m. išleistu atsiminimų 
rinkiniu „Salomėja Neris. Poetės at
minimui“. Paruošė A. 'Venclova, 
Kaunas, 1946 m. 178 psl.

Toliau seka jos poezija pagal iš
leistus rinkinius „Ankstį Rytą“ 1927 
m. 3—30 psl.; „Pėdos Smėly" 37—74 
psl., 1931 m.; ,,Per lūžtantį ledą" 1935 
m., 75—92 psl. „Diemedžiu žydėsiu“ 
1938 m. 93—124 psl. „Laukinės Obe
lys“ 1939—1940 m.’125—144 psl. (iš 
bolševikmečiu išleistos jos Rinktinės 
paskutinis skyrius). „Dainuok, širdie 
gyvenimą“, 1943 m. 145—178 psl. 
„Lakštingala negali nečiulbėti“ 179— 
228 psl. Poemos 1938—1945 m. 229— 
304 psl. Paaiškinimai 305—380 psl.

Antanas Venclova savo plačią Sa
lomėjos Neries biografiją baigia šiais 
tiesos neatitinkančiais teigimais: „Vi
sa savo trumpą, nuostabiai gražų gy
venimą, didelį talentą ir karštą širdį 
Salomėja Neris atidavė mūsų tautos 
laimei ir garbei. Savo poezija ji įne
šė žymų indelį į mūsų kultūrą. Savo 
talento dydžiu ji sugebėjo nutiesti 
sau kelią ir į kitų tarybinių tautų 
literatūrą. Drauge su lietuvių tauta, 
poetei mirus, nulenkė galvas visa 
Tarybų Sąjunga, visa didžioji mūsų 
šalis. Poetės mirtis yra didelis smū
gis mūsų tautai“.

Salomėjos Neries biografo Anta
no Venclovos šie teigimai yra netei
singi pirmiausia dėl to, kad kompar
tija — ne lietuvių tauta, o A. Ven
clovos ir jo draugų „didžioji mūsų 
šalis“ — ne Lietuva. 1945 m. liepos 
7 d. Maskvoje Kremliaus Poliklini
koje Salomėjos Neries mirtis lietuvių 
tautai nebegalėjo būti ftdelis smūgis, 
nes Salomėja Neris lietuvių tautai 
jau buvo mirus prieš penkeris me
tus, būtent, 1940 m. liepos mėn., kaip 
ji parašė savo „garsiąją poemą“ ir 
parvežė Lietuvai „Saulę“, nuo ku
rios, anot tos pačios poemos žodžių:

Ir Lietuva pavirtus!
Kapais, kalėjimu.
Surištos rankos tvirtos
Klaikiu tylėjimu
Gimtoji žemė glaudžia 
gušaudytus vaikus.
Ir dainos liūdnos, skaudžios 
Nuaidi per laukus.

A. Venclova Salomėjos Neries bio
grafijoje taip įspūdingai stengiasi ją 
išgarbinti, jog jam rodos, kad dėl 
Salomėjos Neries mirties liūdėjo ne 
tik lietuvių tauta, bet taip pat rau
dojęs ir Lietuvos dangus. 1945 m. 
liepos 8 d. Salomėjos Neries kūną iš

min. prasidėjo gedulingas mitingas. 
Komisarų kalbos. Beethoveno VII 
simfonija, kurią velionė, gyva bū
dama, taip mėgo. „Tartum simboli
zuodama visuotinį Lietuvos liūdesį 
dėl mylimos poetės mirties, prieš iš
nešant karstą, užtemo saulė, diena 
priblėso ir Kauną užliejo smarki liū
tis. Milžiniškos žmonių minios, ko
kių Kaunas seniai nebuvo matęs, 
liūčiai praėjus, lydėjo poetę į amži
nojo poilsio vietą". (CXXXII p.)

Žinoma, galima samprotauti, kad 
saulės užtemimas ir smarki liūtis, 
tai gamtos liūdesys dėl Salomėjos 
Neries mirties. Bet lygiai taip pat 
galima samprotauti, kad tuo momen
tu saulės užtemimas — tai reikšmin
gas dangaus ženklas mūsų tautai, kad 
ir Salomėjos Neries parneštoji Ir iš-
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nobis, bitte 
for us, todėl 
būti ir mūsų 
Iš tikrųjų tam

Kalbos kampelis -
(Redaguoja Pr. Skardžius) ' 
Melski ar melskis už mus?

Vienas iš mūsų skaitytojų mum*
dėl to šiaip rašo: „Kitose kalbose sa
koma: Orą pro 
fūr uns, pray 
nuosekliai turėtų 
melski už mus.
tikrą šventąjį prašome, kad už mus 
melstų Dievą, o ne pats save. Juk ir 
kitose kalbose nesakoma: orą te 
pro nobis, bitte dich fūr 
uns, pray yourself for us. 
Jeigu kam neaišku, tepalygina mū
sų žodžius prausti ir prausti* 
(prausti save). Jeigu kas nors kitą 
ir prašytų praustis, prašantysis vis 
tiek bus juodas. Tas pat ir čia: jei 
kuris nors šventasis ir mels Dievą už 
save, maldaujančiam žemės varguo
liui nebus dėl to nei šilta, nei šalta. 
Tad vartokime tik melski už 
mus, o ne melskis už mus."

Šis galvojimas atrodo logiškai vi
sai pagrįstas, bet kalbiškai gali būti 
ir kiek kitaip suprantamas. Visų 
pirma negalime sutikti su autoriumi, 
kad melskis už mus būtų klaidingas 
vertimas: neaišku, iš km- tai galėtų 
būti versta, jei jo tvirtinimu čia ki
tos kalbos vartoja tik nesangrąžinę 
lytį? Melsti mūsų kalboj visų pirmą 
reiškia „prašyti". Šaknis meld- ša
lia maid- įžodžiuose malda, maldyti) 
yra gimininga lot. mollis „minkštas, 
lankstus“, graikų malthakos „minkš
tas, gležnas, malonus“ ir kt., todėl' 
senovės lietuvių maldžia Dievą, kaip 
jau K. Būga yra manęs, iš pradžios 
galėjo būti „minkština, lenkia, ma
lonina Dievą". Bet dabar žmonių 
santykis su Dievu mūsų kalboje yra 
lyg ir. pakitėjęs: jie dabar ne tik 
meldžia Dievą, bet ir medžias! Die- 
•vui, t y. jam atveria savo širdį, reiš
kia savo nusižeminimą, kad jis iš
klausytų jų maldas, suteiktų jiem* 
savo malonę. Šita* dvejopas santy
kiavimas darosi dar ryškesnis paly
ginus su šių dienų atitinkamais žmo
nių kalbos posakiais, pvz. meldžiu 
(t. y. prašau) Tamstą: parduok man 
javų; bet niekų būdu nepasakysime! 
meldžiuos Tamstai, kad parduotus; , 
man javų. Čia posakis melstis kam 
turi ne stačią, tiesioginę prašomąją, 
bet aplinkinę maldaujamąją reikšmę.

Tas faktas, kad kitos kalbos mūsų 
sangrąžininio veiksmažodžio vietoj 
vartoja nesangrąžinę lytį, dar nieko 
nepasako: čia daug kur ir kitur yra 
einama įvairiais keliais. Pvz. vietoj 
vok. sangrąžinių veiksmažodžių sich 
fūhlen, „jaustis“, sich einbilden, 
„vaizduoti“, sich erinnern „atsiminti“ 
anglai sako nesangrąžines lytis — to 
feel, to imagine, to remember ir kt. 
Arba štai vietoj vok. sich ereignen 
ir sich schnen mes irgi vartojame 
tik savaiminius veiksmažodžius įvyk
ti ir trokšti (— anglų to happen ir 
to long for). Mūsų gyvojoj kalboj 
sangrąžinės veiksmažodžių lytys daž
nai kaitaliojas net su tos pat reikš
mės nesangrąžinėmis lytimis; pvz. 
bijoti šalia bijotis ir kt Bijotis Dievo 
dar nereiškia bijotis savęs. Taigi ir 
sangrąžinė lytis melstis mūsų kalboj 
galėjo visai natūraliai atsirasti nau
jai reikšmei žymėti: sakydami mels
tis Dievui, mes lengvai galėjome pra
dėti sakyti ir melskis už mus. Taigi 
lotynų precor beatara Mariam orare 
pro med ad Dominum Deiun mes ga
lime bažnytinėj kalboj ir toliau sa
kyti: prašau švenčiausią Mariją 
melstis už mane Viešpačiui Die
vui (ne į Viešpatį Dievą, kaip kad; 
kai kurie maldaknygių autoriai rašo). 
Šita vartosena yra juo labiau teik
tina, kad ji yra jau nuo seniai visų 
įprasta ir vieno kito numaningo teo
logo nuomone neprieštarauja tiesai

Medardas Kavarskas

Nežinojau, kas kas vakarą taip slėgė mano širdį, 
Lyg koks juodas, didelis ir purvinas akmuo, 
Nežinojau aš, kodėl kur gatvėje žmonių balsus išgirdę: 
Nepakęsdamas tuoj bėgdavau namo,
Kur, kaip vilkas ujamas, įpuolęs 
Negalėdavau nurimt nei dienas; nei naktis... 
O ir ten, kaip nenuvereiamos, didžiulės uolos. 
Spaudė mano skaudžią širdį neviltis.
Bet dabar žinau: tai mano kaltės...
Bet žinau: neveltui tai, neveltui tai...
Dar pagunda ima prisikelti,
Kad nors kartą pagyvenus tyliai ir ramiai, — 
O vistiek, atrodo, viskas veltui...
Mintys juodos, kaip nešventinti kapai.

Maskvos į Lietuvą gabenant, A. Ven
clovos teigimu; „buvo graži vidur
vasario diena — kaitri saulė ir žydras 
grynas dangus. Tik lėktuvui priar
tėjus prie Lietuvos, kilo liūtis, juodi 
debesys pastojo lėktuvui kelią, tar
tum pats Lietuvos dangus raudojo 
mūsų didžiosios poetės“ (CXXX p.).

Jeigu jau tikėti, kad ir gamta kar
tais pareiškia savo jausmus žmogui, 
tai juodi debesys, pastodami lėktuvui 
su Salomėjos Neries kūnu kelią prie 
Lietuvos, labiau gali reikšti ne Lie
tuvos dangaus raudą, bet galingą( 
protestą tai, kuri į Lietuvą parnešė 
ir išgarsino tiek daug skausmo lietu
vių tautai suteikusią saulę, kuri mirė 
savo išgarbintame Kremliuje ir grįžo 
amžinai į savo tėvynę ilsėtis savo iš
niekintos tautos Šventovėje, kur il
sis Nežinomasis Kareivis, padėjęs 
galvą kovoje ir su tais Lietuvos prie
šais, kuriems mirusioji Ištikimai tar
navo.

Arba štai vėl reikšmingi gamtos 
ženklai Salomėjai Neriai žengiant į 
kapą. 1945 m. liepos 9 d. 19 vai. 30

1947 metais išleistos knygos
MOŠŲ KALENDORIUS 1948 ME

TAMS. Redagavo A. Merkelis. „Mū
sų Kelio“ leidinys. Pardavinėjamas 
po 10,- RM.

Tai ne vien tik kalendorius, bet 
plačios apimties turininga 144 psl. 
knyga. Šalia kiekvieno mėnesio ka- 
lendariumo yra duota žymesniųjų 
mūsų poetų poezijos kūriniai, kurie 
gausiai paįvairina ir tolimesnį kny
gos turinį. Knygos tekstas prasideda 
išsamiu ir puikiu S. Sužiedėlįo ap
žvalginiu straipsniu: „Lietuva tarp 
dviejų karo vėtrų“. Toliau seka An
tano Vaičiulaičio „Kam Juozas Tu
mas Vaižgantas“, jo penkiolikos metų 
mirties sukaktuvėms atžymėti, Albi
no Mariaus Katiliškio novelė „Tylus 
sniegas“, J. Cicėno „O Vilniaus ne
pamiršk, lietuvi!“, Juozo Lingio „Lie
tuviai Švedijoje“, Vydūno „Kokie 
mes žmonės“, Ig. K-čiaus „Visų Ke
lias“, du A. M. straipsniai: „Jaunuo
menė ruošias tautos ateičiai“, tai 
tremties švietimo 1947/48 mokslo Ine
tą apžvalga, ir „Sujungtos rankos 
suteiks stiprybę“, apie lietuvių trem
tinių profesines organizacijas. Po šių 
straipsnių seka trumpos informaci
jos apie mūsų švietimo ir kultūros 
tarybą, kultūros tarybą, lietuvių kul
tūros fondą, L. R. Kryžiaus veiklą 
bei lietuvių bibliografines įstaigas. 
Gale randame kiekvienam mėnesiui 
atitinkantį kultūrinį kalendorių, 
trumpą informaciją apie tremties 
periodinę spaudą ir galiausiai visą 
eilę mums žinotinų adresų iš įvairių 
pasaulio kraštų.

NAUJASIS MŪSŲ VIEŠPATIES 
JĖZAUS KRISTAUS TESTAMEN
TAS. Vertė Juozas Skvireckas, Kau-

no Arkivyskupas Metropolitas. IV 
laida, Stuttgart 1947 m. Išleido 
„LUX“ leidykla. Amerikos R. Kata
likų ' Vyskupų dovana tremtiniams 
Lietuvos katalikams. Tiražas 12.000 
egz.

Vydūnas, BHAGVADA GITĄ, 
Palaiminančioji Giesmė. Vertimas iš 
Sanskrito. Dr. Vydūno Bičiulių lė
šomis išleido Lietuvių Skautų Broli
jos Vadija Detmolde 1947 — 400 lie
tuviškosios knygos sukakties — me
tais. Mažo formato 158 psl., kaina 
7,- RM.

Alfonsas Gricius, ŽEME IR ŽMO
GUS. Sonetai. Išleido „Žalgiris“ 
Wurzburge 1947 m. 56 psl., tiražas 
2000 egz., kaina 4,- RM.

Liudas Dovydėnas, GYVENO KA
RALIUS. Iliustracijos dail. P. Os- 
molskio. 1547—1947, 400 spaudos su
kakties metais išleido „Sudavijos“ 
knygų leidykla. 108 psl., kaina ne
pažymėta. .

Dr. V. Viliamas, ĮSIKŪRIMO GA
LIMYBES UŽJŪRIO KRAŠTUOSE. 
Lietuvių emigracijos ir kolonizacijos 
problemos. Tekste 14 paveikslų ir 4 
žemėlapiai 1947 — 400 spaudos su
kakties — metais išleido „Sudavi
jos" knygų leidykla. Viršelis dail. 
V. Vaitiekūno. 112 psl, kaina 10,- 
RM.

AUKA. Biuletenis Kunigams. Šv. 
Sosto Delegatūros leidinys Nr. 8. 
Kirchheim/Teck, 1947 m. 120 psl, 
tiražas 1000 egz., kaina 5,- RM.

Viki Kamantauskas, ISPANŲ 
KALBOS VADOVĖLIS. Išleido „Pa
tria“ 1947 — 400 Lietuviškosios kny
gos Sukakties — metais. Mažo for-

mato 128 psl., tiražas 4000 egz., kai
na 5,- RM.

A. ir J. 'Mekai, KNYGA APIE 
KARALIUS IR ŽMONES. Išleido 
„Patria“ TUbingene 1947 — 400 lie- 
tuviškoisof knygos sukakties — me
tais. 40 psl, tiražas 5000 egz., kaina 
5,- RM.

Stasys Laucius, PO PILKAIS 
DEDESELIAIS. Eilėraščiai vaikams. 
Iliustracijos P. Osmolskio. Išleido 
„Patria" 1947 — 400 lietuviškosios 
knygos sukakties — metais. Tiražas 
3000 egz., 44 psl, kaina 4,- RM.

RIESTAUSIO SŪNUS. Parašė 
Stepas Zobarskas, piešė Povilas Os- 
molskis. Išleido leidykla „Patria“ 
Tubingene 1947 — lietuviškosios kny
gos sukakties — metais. Spaudos ir 
knygrišyklos darbai: R. Bardten- 
schlager, Reutlingen. 38 psl., tiražas 
5000 egz., kaina 6,- RM.

Vladas Jakubėnas, PENKIOS 
LIAUDIES DAINOS. Solo balsui su 
fortepionu. 1. Sutemo naktis, 2. Plau
kia antelė, 3. Piemenų raliavimas, 
4. Tėvas su močiute savo ir 5. Oi 
mergyte. Išleido „Patria" 1947 m.

INŽINIERIAUS KELIAS. Birže
lis — Gruodis 1947 m., Nr. 8. Lei
džia Lietuvos Inžinierių Tremtinių 
Dr-jos Centro Valdyba. Redaktorius 
dipl. inž. Br. Galinis. Adresas: 
Augsburg-Hochfeld, Kollmannstr. 7. 
Spausdinta rotatoriumi, 50 psl.

Dr. St. Gruodis S. J., KRIKŠČIO
NIŠKOS DOROVES MOKSLAS. II 
laida. Išleido „LUX" leidykla Stutt- 
garte 1947 m. 176 psl„ tiražas 6000 
egz. StpL

garsintoji saulė lietuvių tautoje už
temo, o smarki liūtis — tai nepa
laužiamas lietuvių tautos pasiryži
mas nuo savo žemės nuplauti visas 
iš svetur atneštas šiukšles. Taigi ma
tome, kiek Salomėjos Neries biografo 
Antano Venclovos iškeltos reveliaci- 
jos yra pavojingos.

„Mirtis pateisinama tik tada, jei
gu ja perkamas gyvenimas didelis, 
gražus ir naujas visos tautos, visos 
žmonijos gyvenimas“ — teisingai pa
žymi Salomėja Neris savo dienoraš
tyje. A. Venclova tais Salomėjos Ne
ries žodžiais nori baigti jos gyveni
mo apžvalgą ir prie jų prikergė dar 
šias savo neteisingas, skaudžios iro
nijos kupinas išvadas: „Nebaigtoje 
kovoje dėl didelio, gražaus ir naujo 
gyvenimo krito poetė. Štai, kodėl 
mūsų tauta ją amžinai minės, gerbs 
ir mylės, štai kodėl poetės gyvenimo, 
kovos ir darbo pavyzdys ir jos poe
zija visuomet įkvėps mūsų tautą 
naujiems žygiams ir laimėjimams“. 
(CXXXIII psL)

Vargu ar ir pats A. Venclova tiki 
tuo, ką čia parašė. Lietuvių tauta, 
kuri tiek daug kančių patyrė iš Sa
lomėjos Neries garbinamų priešų, jos 
nei amžinai geru žodžiu galės minė
ti, nei juoba gerbti ir mylėti. O poe
tės gyvenimo, kovos ir darbo pavyz
dys ir jos 1940—45 m. poezija nau
jiems žygiams ir laimėjimams galės 
įkvėpti nebent kompartiją, bet ne 
lietuvių tautą.

Kokie buvo lietuvių tautos san
tykiai su poete pirmosios bolševikų 
okupacijos metu, A. Venclova Salo
mėjos Neries biografijoje neiškelia, 
nors tam reikalui jis medžiagos daug 
galėjo rasti. Jis to nedarė sąmonin
gai, o jei ir būtų padaręs, tai, gal 
būt, ir rinkinio nebebūtų reikėję lei
sti. Kiek Salomėja Neris buvo ger
biama ir aukštinama kompartijos, 
tiek ji buvo nekenčiama lietuvių tau
tos, ypač jos jaunimo, kuris žavėjos 
jos ankstesniąja poezija. Tai gerai 
žinojo ir pati poetė ir 1940 m. bir
želio 22 d. paniškai išskubėjo paskui 
bėgančius savo globėjus. Kaip ten 
buvo, ji pati vaizdžiai mums pasa
koja savo dienoraštyje:

„Sekmadienio rytas. Niekad neuž
miršiu birželio 22, sekmadienio. Nu
traukė miegą sprogimo smūgiai, su
drebinę mūsų namą. Pirmas pabudo 
tėtukas. Atsargiai mane pažadino ir 
liepė apsirengti. Aš apsivilkau šva
riais baltiniais ir apygere suknele. 
Taip nenusirengus paskui išbuvau 
lygiai dvi savaites. Ėmiau dėti daik
tus Ir vis labiau norėjau miego — 
pikta buvo, kad bombos nedavė Iš
simiegoti. Nenujaučiau, kiek teks 
pakelti ir*kiek naktų visai be miego 
praleisti.

„Ties Kaunu dūmų ir dar keletas 
sprogimų. Norėjom apgauti save, kad 
tik bandymai, bet radijas, Molotovo 
kalba ir kt. pasakė tikrąją dalykų 
padėtį“. (XCIX psR)

(Bus daugiau)

Politiniams kaliniams
Lietuvos Antinacinės Rezistenci

jos b. Politinių Kalinių Sąjunga pra
šo paskelbti šiuos Centro Valdybos 
pranešimus:

-. Gydymosi išlaidas Sąjungos na
riams apmoka Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. Sąskaitos pateikiamos arti
miausiam LRK skyriui arba genera
linio įgaliotinio įstaigai.

2. Centro Valdyba siekia 
nai užbaigti buv. politinių kaliniu 
registraciją, kad nustatytų tikrąjį 
tremtyje esančių politinių , 
skaičių. Dar neužpildę anketų buv. 
politiniai kaliniai prašomi neatidėlio
jant tai padaryti. Anketos gaunamo* 
Centro Valdyboje, Mūnchen, La- 
montstr. 21.

3. Iš Vokietijos išvykstantieji ir 
išvybusieji buv. politiniai kaliniai 
prašomi Centro Valdybai pranaM 
savo naująjį adresą.

galuti-

kalinlų
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Laivių rezistencijos vadai Siuithofe
PROF. KONSTANTINAS CAKSTĖ, VIENAS LATVIŲ REZISTENCIJOS VADŲ, ŽUVĘS KAI^ NACIŲ 

PERSEKIOJIMO AUKA
(Žiūr. per. m. „M. K.“ Nr. 52 tispusį str. „Prof. Konstantinas Cakstė)

rezistencijos vadai prof, 
ir Bruno Kalninš j Stutt-

Latvių 
K. Cakstė 
hofą pateko 1944 m. vasarą. Jie at
vyko pas mus geresnėj padėty. Iš jų 
visko ir neatėmė, kaip iš mūsų. Net 
civilius rūbus leido pasilikti. Karo 
mašinai krinkant, aišku, vokiečiai 
darosi sukalbamesni.

Iš miegamojo išnešam keletu 
spintelių ir naujiems svečiams pasta
tome dvi lovas. Mūsų kubatūra, kuri 
ir taip buvo maža, dar labiau su
mažėja. Bej ką darysi. Pagaliau va
sara, galim langus atidaryti.

Kalninš sunkiai pakėlė kelionę. 
Keletą dienų gulinėjo ir ’skundėsi 
karščiu. 'Tuo tarpu Cakstė buvo kaip 
milžinas — stiprus ir visados geros 
nuotaikos. Pamilom jį iš karto — 
atviras, linksmas, draugiškas. Į Kal
ninį žiūrėjom su mažu nepasitikėji
mu. Jis atrodė truputį rezervuotas, 
mažiau kalbus. Pasiims sau laikraštį 
ir sėdi kur nuošaliai, lyg priveng- 

. damas bendrystės su lietuviais.
Po keletos dienų atsiranda ir min. 

Liudviks Sėja. Mūsų tarpe atsirado 
jam gerų pažįstamų iš Kauno. Re
tas iš mūsų nebuvo matęs Sėjos įvai
riuose latvių-lietuvių švenčių paren
gimuose. Atrodė tačiau kietas, sau
sas žmogus. Bet, štai, dabar su pir
mu susitikimu jis ima juokauti. Pa
sirodo, seniausias iš trijulės — bet 
pats gyviausias. Ne be reikalo buvęs 
/ilgametis pedagogas ir diplomatas.

Pagaliau ir Kalniriš išeina iš savo 
rezervuotumo. Mūsų draugystė su 
juo darosi kaskart šiltesnė. Kartą, 
kai jis gulėjo lovoj, sirginėjo, aš pri
sėdau prie jo,,pasiteiraut, kaip jau
čiasi. Jis jau žinojo, kad esu kuni
gas. Pradeda pasakoti apie jo san
tykius su vyskupu Rancans. Neži-

nau, kalbėjo jis, ar daug tokių drau
gų esu turėjęs savo gyvenime, kaip 
šis vyskupas. Jums atrodys keista, 
kad aš, pats būdamas socialdemokra
tas, galėjau susibičiuliauti su katali
kų hierarchu. Nesakau, kad tai ma
no dėka, greičiau vyskupo, kad ta 
draugystė pasidarė tokia nuoširdi.

Tuo metu iš danų ir norvegų, ku
rie buvo Stutthofe, gaudavom jų 
spaudos slapta per dr. Starkų iš li
goninės. Kalnirtš, pasirodo, puikiai 
moka skandinavų kalbą ir jis pra
dėjo mums iš jų daryti politines ap
žvalgas. Buvo tikrai malonu klau
sytis, kaip jis gražia vokiečių kalba 
verčia straipsnius ir dar įdomiau, kai 
įterpia savo gyvus, dažnai jumoris- 
tiškus komentarus. Suprantama, ši
tos apžvalgos buvo daromos didžiau
siame slaptume, išstačius sargybas, 
kad SS-manai neužkluptų.

Kalninį greitai ėmėm vadinti lie
tuviškai — Kalneliu, ir tai jam, at
rodo, labai patiko. Jis turėjo mielą, 
smailą liežuvį. Jo jumoras paliečia 
ypač tuos, su kuriais spėjo arčiau su
sipažinti. Meilus, mūsų ekonomistas, 
tuomet dirbo Maitinimo Biure. Dir
bo jis ten ne perdaug, bet visuomet 
skųsdavosi turįs daug darbo. Kal
ninš ima jį ant dantų:

— Meilus — darbo žmoguj!
O šis „darbo .žmogus“ buvo vie

nas iš mūsų vadinamųjų aristokratų. 
Ir reikėjo taip atsitikti, kad jiedu

susibičiuliavo, kaip retai kas iš mūsų. 
Tada mes ėmėme juodu abu ant 
dantų:

— Ana, darbo žmonių vadas ir 
darbo žmogus!

Jie abulnėgo dažnai naudotis ter
mometru (sirginėti). Abu gaudė nau
jienas, jumorą. Similis simili gaudet!

Tuo tarpu Cakstei buvo lygūs vi
si. Su kiekvienu jis ras kalbą, kiek
vienam eis į talką. Jis greit ėmė 
kalbėti lietuviškai, nors mes ne kartą 
sakydavom, „kalba lietuviškai, kaip 
Cakstė“. Atseit, blogai kalba, bet 
turi drąsos ir noro išmokti.

Saulė dar buvo karšta, o Cakstei 
Dievulis buvo padidinęs veidą, kaip 
sako priežodis. Jis neturėjo kepurės, 
kuo pridengti savo plikę.

— Imk, profesoriau, manąją! — 
pasiūliau. Tai buvo lengva biretė — 
man paminklinė, nes specialiai lage
ry pasiūta dar tuomet, kai teko dirbt 
Effektenkameroj. Norėjau ją išlai
kyt iki galo ir išsinešt atminimui. 
Cakstei, pasirodo, tiko dydis — ma
tyt, mudviejų galvos buvo pagal vie
na mastą sutvertos. Ir jis nešiojo. 
Bet profesorius lieka profesorium, 
kur bebūtų: užsimiršta kur savo už
rašus padėjęs, švarkučio nesuranda. 
Taip ėmė, matyt, ir užsimiršo, kur 
paliko manąją kepurę.

— Žinai, neberandu, — teisinosi.
— Kol kas apsieisiu, — atsakiau, 

nes vasarą nereikės.

Įvairios žinios

Augsburgo solistai 
Traunšteino

S. m. sausio 15 d. Traunšteino 
Kurlichtspiele salėj 
Augsburgo liet, solistai. Koncertan- 
tus publika gana šiltai priėmė, ypač 
programos antroj daly.

Solistė Seštakauskienė, tu
rinti gražų; bet silpnoką balsą, pasi
rinktus dalykus atliko gana skonin
gai. Solistės Kriš4olaitytės 
kolort. sopranas taip pat nestiprus, 
bet gražus, simpatiškas. Kai kuriose, 
techniškai sunkesnėse figuracijose, 
dar trūksta aiškumo bei grakštumo. 
Reikia žinoti, kad kolort. soprano 
pasaulis platus ir aukštas. Taigi, dar 
reikia ir verta dirbti. Solisto 
Paukščio baritonas (gal bassbari- 
tonas) gana stiprus ir malonus, tik 
dar ne visai apvaldytas. Taip pat 
jo dainavimui dar reikia daugiau 
artistinės išraiškos. Solistas Bara
nauskas turi stiprų ir plataus 
diapozono tenorą, bet dainavime dar 
kartais pasigirsta blankesnių garsų. 
Taip pat dar reikia padirbėti į piano 
pusę. Žodžiu, jo balsas tai affidevltas 
į didelio dainininko karjerą. Tik, į 
ten vykstant, bet kitko, dar būtina 
turėti tam tikrą turtingą bagažą. Ir 
gaila būtų, jei jis jo neįsigytų.

Solistams gana muzikaliai forte- 
pionu pritarė komp. ir dirg. Jer. K a- 
činskas. Taip pat jis, daugiau ar

koncertavo

• Maskvos vyriausybės organas 
Izvestija rašo, jog Britanija esanti 
'kalta dėl Palestinos įvykių ir ji viską 
daranti, kad negalima būtų išpildyti 
JT sprendimo. Pagal Izvestiją, ko
vos Palestinoje sudaromos dirbtiniu 
būdu, nes britai laikosi senos savo 
politinės doktrinos — „skirstyk ir 
valdyk".
• Rumunijos karinis teismas nutei
sė ūkininkų partijos vado Juliaus 
Maniu 17 narių pasekėjų kalėjimo 
bausmėmis. 7 asmenis nuteisti 10 
metų, atimant piliečio teises 5 me
tams, o kiti gavo nuo 1 iki 7 metų 
kalėjimo.
• 10 vokiečių inžinierių specialistų, 
priesaika užtikrinę savo darbo pas
laptį, išvyko su savo įrengimais iš 
Stuttgarto į Britaniją. Į tą darbą 
bus įtraukta 800 britų darbininkų, o 
vokiečiai taps nuolatiniais BSA štabo 
nariais. (DM)
• Prie Qraikijos-Jugoslavijos-Alba- 
nijos pasienio suaktyvėjo veikla. Ju
goslavijoje ir Albanijoje pastebėta, 
kaip pusiau oficialūs šaltiniai pra
neša, karinių mašinų judėjimas Grai
kijos pusėn. Atsargos kraunamos 
netoli pasienio. (AP)
• D. Britanija pranešusi, kad „di
džioji“ dalis 70.000 britų karių, esan
čių Palestinoje, bus perkelta į Kipro 
salą, nes, pasak kolonijų įstaigų pa
reiškimo, esanti reikalinga bazė rytų 
Viduržemy. Kipro sala yra kalnuo
ta, bet iš jos bazių 720 mylių spindu
liu pasiekiamas Suezo kanalas, Atė
nai, Bukareštas, Dardanelai ir So
vietų Sąjungos pietinė dalis.
• Turkijos laikraščio žiniomis, visi 
Bulgarijoj o 'Turkijos pasienyje gyve-

•ų Ukrainietis inžinierius, dabar dir
bąs Kanados aukso kasyklose, pa
reiškė, jog Sovietai turi pasigaminę 
pačias galingiausias raketas V-3 ir 
V-4. Jis pasisakė dirbęs Sibire, ra
ketų bandymų stotyje, kur, be to, 
dirbą vokiečių mokslininkai. (AP)
• Belgijos exkaralius Leopoldas su 
savo žmona ir dviem vaikais — prin
cese Josephina ir princu Baudorvin 
vyksta į Havaną.
• Irako premjeras uždraudė strei
kus.
• Prancūzijos generalinio štabo 
viršininkas atvyko į D. Britaniją ir 
kalbėjos su britų kariniais vadais — 
karo ministeriu Mr. Shinwell ir feld
maršalu. Lord Montgomery. (Reuter)
• Venezueloje vėl buvo susekta 
„komunistų jėgos“, kurios ruošiasi 
invazijai į Domininkonų respubliką, 
praneša Domininkonų informacijos 
centras. Praėjusiais metais tokie reiš
kiniai buvo Kuboje. (AP)
• Generolas de Gaulle, kaip prane
ša artimi R.P.F. vadai, kalbėsiąs va
sario 7 ir 8 dienomis. Vasario 8 d. 
kalbės Versailles. (Reuteris)
• Proitallškas ‘aikraštis „La Voce 
Libcra“ paskėlė Tito slaptą kalbą, 
kurioje jis pažymėjo, jog Jugoslavija 
turinti atominių bombų.

Pagal šį laikraštį, Jugoslavija tu
rinti 150 divizijų atominių bombų ir 
turbininių lėktuvų, su kuriais bus 
išnaikinta reakcija. (AP)

• Jugoslavijoje sprendžiama 17 Ju
goslavijos turkų byla, kurie yra kal
tinami teroru ir sabotažo aktais, 
tai tai jie gaudavę atlyginimą iš 
konsulato. -E-
• Madrido radijo pranešimu, 
vietai pietiniame Sachaline (steigė 
stiprią savo kariuomenės bazę, ku
rioje sutelkė 400.000 karių.

Iš Šanchajaus ir Nankingo prane
šama apie naujas demonstracijas, 
nukreiptas prieš amerikiečius, ir bri
tus. -E-
• Soc. partijos kongrese partijos 
vadas Nennl ragino ir toliau tam
priai bendradarbiauti su komunistais. 
Anot jo, Europos ateitį savo rankose 
laiko Sov. S-gą. Kiti kalbėtojai, jų 
tarpe buvo socialistų ministerial 
Lombardo ir Romita, pasisakė prieš 
bendradarbiavimą su komunistais, 
tvirtindami, kad bendradarbiaudama 
su kom. partija išduosianti socializ
mą. -E-
• Kaip pranešė parlamento posė
dyje Čekoslovakijos teisingumo mi- 
nisteris, Prahoje suimtas vienas ko
munistų parlamento atstovas, kuris 
yra kaltinamas sąmokslo ruošimu. 
Tas atstovas teisingumo ir dar dviem 
ministeriąpi prieš kurį laiką buvo 
pasiuntęs pragaro mašinas.
• Sovietai neseniai buvo uždraudę 
prekybiniams laivams plaukti pro jų 
bazę Porkallos pusiasalyje. Tokiu 
būdu praktiškai buvo visiškai nu
trauktas laivų susisiekimas su Hel
sinkiu. Dabar sovietai savo patvar
kymą sušvelnino, leisdami suomių 
laivams plaukti vakaru kryptimi so
vietų karo laivams lydint. -E-
• 200 ukrainiečių partizanų, kurie 
atsidūrė amerikiečių zonoje iš Ukrai
nos ir kurie buvo laikomi arešte, da
bar paleisti ir perkcldinti į DP sto
vyklas. Vienas pareigūnų pareiškęs, 
jog iki šiol nei Lenkija nei Rusija 
dar neprašiusi jų perduoti jiems. 
(AP)
• Maskvos Pravdos pranešimu, ka
rinės operacijos Kinijoje rodančios, 
kad vyriausybininkų kariuomenė 
pereinanti į gynybos fazę ir kad ko
munistų arba, kaip Pravda rašo, 
„liaudies išlaisvinimo armija" yra 
laimėtoja. Tuo būdu užbaigiama va
lyti Mandžūrija. (AP) _
• Italijos vyriausybė su Argentina 
sudarė sutartį, pagal kurią 1948 m. 
bus emigruota 100.000 italų į Argen
tiną. (AP)

Už 
JV

so-

Nauja Tarpt. Raudonojo 
Kryžiaus konvencija 
Reuteris iš Ženevos praneša, kad 

Tarptautinis Raud. Kryžius (TRK) 
ruošia naują konvenciją, kurią žada 
netrukus įteikti visoms vyriausy
bėms susipažinti. Laikas nustatytas 
6 mėn., nes po to, t. y. rugpiūty, nu
matyta sušaukti 17—ji TRK konfe
rencija Stockholme.

Konvencra baigiama ruošti. Joje 
bus įnešta naujų nuostatų, pasinau
dojant šio ka. j patirtimi. Salia karo 
belaisvių klausimo, bus įtraukta ir 
civilių gyventojų klausimas, paimtų 
partizanų traktavimas, belaisvių re
patriacija, karių moterų, maisto kie
kio, apsirengimo, higienos ir kt. rei
kalai. Svarbiausia bus draudžiama 
imti įkaitus, toliau — prievartos dar
bams deportacijos, moterų apsauga, 
vaikų priežiūra ir 1.1. (DM/m)’

VALIUTOS REFORMA VISŲ 
LUOMŲ SĄSKAITON >

„Pirmasis ir būtiniausias žingsnis 
Vakarų Vokietijai apsaugoti nuo 
pašlijimo yra valiutos klausimo iš
sprendimas“, pastebi britų savaitraš
tis „New Statesman and Nation“. 
Imantis drastiškiausių priemonių 
prieš infliaciją, reikią vis dėlto veik
ti atsargių atsargiausiai, kad nepasi- 
davus nepataisomai 1923—24 m. klai
dai, kuri kaip tik įdiegė nacional- 
socializmo sėklą. Tuo metu buvęs 
finansiškai sunaikintas vidurinis luo
mas, o vieninteliai, kurie tikrai pa
sinaudoję iš valiutos stabilizavftno, 
tai buvę tik nekilnojamojo turto 
savininkai. Schumacheris esąs tei
sus tvirtindamas) kad defliacija dar
bininkus ir apskritai dirbančiuosius 
padarysianti demokratijos priešinin
kais, jeigu valiutą reformuojant ne
kilnojamųjų turtų savininkai nebū
sią apdėti irgi atitinkamais valiutos 
Stabilizavimo mokesčiais, (s)
• Pereitais metais Sovietų akcija 
prieš Turkiją buvo tiek stipri, kad 
Turkijos prezidentas, atidarydamas 
parlamento sęsiją, konstatavo: Tur
kijos santykiai su TSRS nėra paten
kinami ir pajamų didžioji dalis turi 
būti skirta krašto gynimui. Ta
čiau paskutiniais laikais sovietų ak
cija prieš Turkiją atslūgo ir radijo 
tonas ne toks agresyvus. -E-

PC IRO viceprezidentas brazilas
AP iš Ženevos praneša,.kad IRO 

paruošiamosios komisijos penktosios 
sesijos suvažiavimo vicepirmininku 
išrinktas brazilas Helio Lobo, (m.)

DAŽAI PADEDA VĖŽIUI 
ATSIRASTI?

Daily Mail spec, koresp. rašo apie 
vėžio ligos atsiradimą. Prof. Joseph 
Maisin,. Louvaino vėžio instituto di
rektorius, pasakė, kad instituto ty
rimų skyrius vis labiau • ir labiau 
kreipsiąs dėmesio į vartojamo maisto 
dažus. Prof, nurodo, kiek daug val
gomų daiktų yra nudažyta. Anot jo, 
maisto dažai gali būti įskaitomi į 
vėžio sukėlėjų skaičių. Dažai ilgai
niui paveikia tąja kryptimi.

Rūkoriams prof, pataria laikyti 
švarias pypkes. Prof, sako, kad „jei

aš rūkyčiau, tai pasirinkčiau tik ci
garetes". * ,

Louvaino vėžio institutas esąs vie
nas geriausiai pasaulyje įrengtų. Jis 
aprūpintas radiumu. Be belgų medi
cinos personalo, dirba dar lenkų,, ki
niečių, ukrainiečių. Daktarai papra
stai dirba nuo 12 mėn. iki 3 metų, 
gi kai kurie pasilieka 10 metų.
GERIAUSIOS 1947 METŲ FILMOS

„National Board of Review of Mo
tion Pictures“ Charlie Chaplin’o 
„Monsieur Verdoux“ filmą pripaži
no geriausia tų metų filmą. Kitos 
geriausios 1947 m. filmos yra šios: 
„Great Expectations“, „Shoeshine“, 
„Crossfire“, „Boomerang“, „Odel 
Man Aut“, „Gentleman's Agrement“, 
„To Love in Peace“, „It’s a Wonder
ful Life“ ir „Tha Overlanders“.

„Begalinė srovė į rytinę zoną"
SOVIETŲ LAIKRAŠČIAI KALBASI SU ŽMONĖMIS, KURIŲ NIEKADA NĖRA BUVĘ PASAULYJE

mažiau, koreguoja ir solistų inter
pretaciją. Koncerto progr.-ma rimta 
ir skoninga. J. Gaid.

nę turkai yra nežinia kur ^išvežti. 
Spėjama, kad jie'būsią apgyvendinti 
Bulgarijos šiaurėje. -E-

Tasso agentūros pranešimu, kaip 
nurodo „Neue Zeitung“, laikraščio 
„Krasnaja Zvezda“ korespondentas 
pranešė apie „tikrą žmonių krausty-

kaltintas maištavimu prieš okupaci
nę valdžia ir pamokytas, kad už tai 
gresia 15 metų kalėjimo. Po to jis 
atsiėmęs savo skundą, bet ir tuo at-

macher pavadinęs „Fūhreriu“. Dar 
tą pačią naktį buvęs areštuotas ir, 
iškalėjęs britų komendantūros rūsyje, 
aštuoniolika dienų, galėjęs pabėgti į

Kamerinės muzikos koncertas
„,KDii!ingene gyvenančių lietuvių 
instrumentalistų iniciatyva, Ulmo 
Koncertų Agentūra ruošia eilę ka
merinių koncertų, kurių pirmasis 
(vyks. š. m. vasario 4 d. Dillingeno 
miesto teatro salėje. Programą su
darys trys ciklin’ai veikalai: Webe- 
rio, Mendelsono trios ir Honeggerio 
duetas.

W e b e r i o trio fleitai, violon
čelei ir fortepijonui. Tai originalios 
sudėties ansamblis, trijų visai skir
tingų rūšių instrumentų, kompozito
riaus panaudotas didesniam garso 
spalvingumui.

Honeggerio Sonatina dviem 
giminingiems instrumentams — 
smuikui ir violončelei, įdomi savo 
moderniomis kompozinėmis priemo
nėmis. Šiandien pastebimas didesnis 
domėjimasis nūdienine muzika, todėl 
prancūzų modernistą Honeggerį, „Li
turginės Simfonijos“ autorių, kuris 
yra šių dienų dėmesio centre, pra

vartu pažinti kiekvienam, kuris bent 
kiek domisi muzika.

Mendelsonas, kurio populia
riausias kamerinis veikalas — didy
sis d-moll trio smuikui, violončelei 
ir fortepijonui bus šiame koncerte 
atliktas, yra vokiečių rjjnantikas, 
Leipzigo konservatorijos įkūrėjas. 
Kompozitoriaus 100 metų mirties ju
biliejų pernai minėjo visas muzikinis 
pasaulis. Nacių režime Mendelsonas 
buvo draudžiamų autorių sąraše.

ilgokas laiko tarpas praėjo' nuo 
paskutinio šios rūšies muzikos kon
certo. Priežasčių, kurios neprisideda 
prie šios rūšies koncertų padažnėji
mo, yra daug, tačiau visuomenės di
desnio susidėmėjimo stoka čia nea
bejotinai bus buvus svarbiausia.

Sis koncertas tai gera proga pa
žinti genialiems -kūriniams, kuriuos 
pateiks mūsų mentainkai Saulius ir 
Vasyliūnas, talkininkaujant Vokiečių 
instrumentalistams, (z)

mąsi iš anglo-amerikiečių zonų Vo
kietijoje“. Dieną ir naktį plaukianti 
begalinė pabėgėlių srovė į sovietinę 
zoną, nes jungtinėse zonose žmonės 
neturį nei darbo, nei maisto, nei ti
krųjų politinių teisių. Okupacinis 
valdymas tose zonose vis labiau ir 
labiau panašėjąs į kolonijinį režimą. 
Viena.sovietų komendantūra Tiurin- 
gijoje tik per vieną naktį užregistra
vusi daugiau kaip 150 atbėgėlių vo
kiečių iš amerikinės zonos Vokieti
joje, kita netoli britų zonos sienos — 
425 atbėgėlius, tarp jų 97 rusus an
gliakasius. Tas nats korespondentas 
kalbėjęsis sn .tais atbėgėliais ir štai 
ką patyręs:

Vienam vyrui, pavarde Heinrich 
Schwalbe, kuris 55 metus išgyvenęs 
Auriche prie Bremeno, anglai atėmę 
jo vaisių parduotuvę ir jai užkabinę 
naują firmęs iškabą „Henderson and 
Brown“. Si naujoji firma tuojau iš 
britų įstaigų išgavus: vyno ir vaisių 
prekybos monopolį Auriche. Kreipi
masis į vokiečių teismą buvęs be
vaisis. Ko gera, jis galėjęs būti pa

veju buvęs išlaikytas 24 paras arešte, 
o atleidžiant įspėtas, kad jis turįs 
tapti „pavyzdingu vokiečiu“. Taip 
jis buvęs priverstas palikti savo gim
tinį miestą.

Toliau „Krasnaja Zvezda“ infor
muoja apie žemdirbį Paul Schroder 
iš Munhceno, kuris į sovietinę zoną 
atvykęs savo brolio kviečiamas, nes 
jo „egzistencijos priemonė“, nedidu- 
tis daržas, buvęs amerikiečių karinės 
valdžios konfiskuotas, berengiant toje 
apylinkėje aerodromą. — Erich Buch- 
stein, atleistas iš sovietinės karo ne
laisvės, Braunschweigo laikraščiui 
parašęs laišką apie „tikrąjį karo be
laisvių gyvenimą TSRS“. Dėl to jis 
buvęs įtrauktas į juodąjį sąrašą, ku
ris leidžiamas per visas vokiečių įmo
nes ir įstaigas, niekur nebegavęs 
darbo ir pagaliau tuo buvęs privers
tas keliauti į rytinę zoną. — Ketvir
tasis pasikalbėjimas, kurį aprašo 
„Krasnaja Zvezda“, įvykęs su artistu 
Albert Schock iš Hamburgo. Jis 
vienąsyk užtraukęs dainą, kurioje 
socialdemokratų partijos vadą Schu-

sovietinę zoną.
„Neue Zeitung“ pasistengė tuos 

visus faktus ištirti. Betiriant nusta
tyta, kad artistas Albert Schock po 
karo Hamburge iš viso nėra polici
joje registravęsis, o Hamburgo sce
nos menininkai artisto tokia pavarde 
visiškai nežino. Vienintėlio Braun- 
schweige išeinančio laikraščio 
„Braunschweiger Zeitung“ redakcija 
pranešė, kad ji niekada Erich Buch- 
stein laiško nėsanti gavusi. Kiek lie
čia vaisių perduotuvę Schwalbe, 45 
metus Auriche išgyvenęs vyr. in
spektorius Wachendorf pareiškė 
„Neue Zeitung“ redakcijai, kad ne
buvo ir negali būti žmogaus, pavar
de Heinrich Schwalbe, kuris būtų 
Auriche išgyvenęs 56^ metus ir pre
kiavęs vynų ir vaisiais. Šios pavar
dės firma esanti nežinoma tiek pat, 
kiek ir angliškoji firma „Henderson 
and Brown“, baigia mūsų minėtasis 
NZ laikraštis.

Tai akivaizdus pavyzdys, kuris 
dar kartą primena, ,!ek skaitv. si 
su tiesa tenai, anapus. (a)
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SPORTO ŽINIOS
Iš Vyr. FASK-to veiklos

Viduržemis ir Vidurinieji Rytai
Vyr. FASK-to nariai pasiėmė rū

pintis atskiromis sporto šakomis Pa- 
siakirstyta sekančiai: 1. Puzinauskas 
rūpinsis žiemos sportu, Ed. Vengian- 
skas — krepšiniu ir tinkliniu, Adam- 
kavičius — lengvąja atletika, AI. 
Osteika — lauko ir stalo tenisu, P. 
Mickevičius — futbolu.

Prie Švietimo Valdybos ir Kultū
ros Tarybos Vyr. FASK-tas deleguo
ja J. Jašinską.

Zonų įgaliotiniais numatyta kvie
sti: amerikiečių zonai — Dr. B. Kal
vaitį, anglų zonai — Br. Keturakį ir 
prancūzų zonai — Bačlnską.

Rūpintis sporto reikalais už Vo
kietijos ribų kviečiami: Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse — K. Cerkeliu- 
nas, Anglijoje — Dėdinas, Prancūzi
joje — Deltuva, Švedijoje — Alg. 
Vokietaitis.

Rūpintis mūsų krepšininkams su
daryti progą palošti su stipresnėms 
Prancūzijos krepšinio komandomis 
Įgaliojamas Alf. Andrulis-(III).

Šiuo metu pravedama sporto klu
bų ir sportininkų registracija. Vi
siems sportininkams bus išduodami 
spec, sportininko pažymėjimai, pana
šus į turėtus Lietuvoje, kurie buvo 
išduodami AKKR.

Artimoje ateityje numatyta su
rengti pasitobulinimo kursus sporto 
darbuotojams ir kūno kultūros mo
kytojams (žiemos sesiją).

Pabaltijo krepšinio ir tinklinio 
varžybos numatomos iš lietuvių pu
sės vykdyti balandžio mėn. antroje 
pusėje, Luebecke (anglų zonoje).

Paskutiniame Vyr. FASK-to po
sėdyje, kuris įvyko sausio mėn. 17 d. 
Kemptene, priimta 1948 metams są
mata ir priimtas taip pat Pabaltijo 
Tarybos Statuto projektas. Galuti
nai Pabaltijo Sporto Tarybos statu
tas bus patvirtintas Pabaltijo snorto 
darbuotojų atstovi) posėdyje Geis-. 
lingene, išaušto 24 d. Lietuviams at
stovaus Vengianskas ir Adamkavi- 
čiu«.

Sekantis Vyr. FASK-to posėdis 
įvyks sausio mėn. 31 d. Augsburge.

LV
KAIP SU GASTROLĖMIS

į PRANCŪZIJĄ?
Andrulis III, buvodamas Menton 

mieste ir žaisdamas vietiniam • klube 
krepšinį bei atstovaudamas jam ir 
stalo tenise, nuolat klebena visur du
ris dėl mūsų krepšininkų gastrolių 
Prancūzijoje. Jis užvedė susirašinė
jimą su Prancūzijos rinktinės inter- 
nationalu ir St. Franęais klubo žai
dėju Fabrikant, kuris pažadėjo tą 
reikalą pajudinti iš vietos. Jam taip 
pat pasiųstos jo reikalaujamos visos 
žinios apie mūsų rinktinės dalyvius 
bei kit. Andrulis III taip pat susirišo 
tuo reikalu ir su Lietuvos pasiuntiniu 
Paryžiuje p. Bačkiu, kuris pažadėjo 
Iš savo pusės padėti. P. Bačkys savo 
laiške Andruliui m" pažymi, kad 
prancūzai tam jokių kliūčių nedarys, 
bet jam kyla klausimas, kas kvies? 
Andrulio. III nuomone, tai galėtų 
įvykdyti St. Franęais su Fabrikant 
Paryžiuje, o po to surasti kelioliką 
klubų provincijoje, pvz. Lyone, Mar
selyje ir kitur, aišku, neaplenkiant

nė Monaco. Andrulis III pasiryžęs 
rankų nenuleisti ir dar gerokai visur 
tuo reikalu duris paklibinti. Jo nuo
mone, vfsą tą reikalą sutvarkyti taip 
greitai nepavyksią, — po dviejų tri
jų mėnesių gal mūsų koviečiams ir 
margiečiams ir pavyksią stoti į di
džias kovas su šauniomis Prancūzi
jos krepšinio komandomis. Ištvermės 
Andruliui III išvedant mūsų vyrų į 
platesnį pasaulį, o mūsų krepšinin
kams puikių pergalių būsimose ko
vose. LV

RUZGIO IR VARKALOS DĖKA 
MONAKIEClAI IŠKOPIA Į ANTRĄ

VIETĄ
Sausio 1—4 d. d. Nicoje vyko di

džiulės krepšinio žaidynės, kuriose 
dalyvavo po stipresnę krepšinio ko
mandą iš daugumos Europos valsty
bių. Čia matėsi Čekoslovakijos praė
jusių metų krepšinio meisteris So
kols iš Berno miesto, Milano Olym
pics, Ženevos Uranijos krepšininkai, 
Prancūzijos provincijos rinktinė ir 
po ekipą iš Belgijos ir Luxemburgo. 
Žaidynių nugalėtojais tapo čekų So
kols vyrai, kuriems nusilenkė ir AS 
Monaco krepšinio komanda, kurios 
eilėse kovoja lietuviai Ruzgys irVar- 
kala. Andrulis III apie Sokois vie
netą atsiliepia gan puikiai ir jį pri
lygina mums visiems matytai latvių 
Cursai ar Wuerzburgo latvių YMCA- 
ai. Anot Andrulio HI, mūsų vyrai 
minėto turnyro nugalėtojams uždėtų 
apie 1(Į—15 taškų viršaus. Į žaidy
nių baigmini susiekimą pateko čekai 
ir monakiečiai. Monakiečiams' šiose 
rungtynėse nesisekė ir jie pralaimėjo 
gan didoku skirtumu —• 30:47. Kitų 
susitikimų techniškos pasekmės šios: 
Sveicarai-luxemburgiečiai 34:18, bel- 
gai-olandai 34:19, monakiečiai-italai 
47:30, čekoslovakai--prancūzai 37:28, 
pranzūzai-italai 33:27, šveicarai-bel- 
gai 28:23. ’ LV

TRUMPAI IS VISO PASAULIO
— Sausio 9 d. Prancūzijos vyrų 

krepšinio rinktinė pralaimėjo italų 
valstybinei rinktinei pasekme 35:36. 
Prancūzės moterys pasirodė šauniai 
ir itales nugalėjo pasekme 35:22.

— Čekoslovakijos stalo tenisinin
kai nugalėjo Indijos rinktinę pasdfc- 
me 5:0. Čekų moterys iškovojo per
galę stalo tenise prieš rumunes pa
sekme 5:3.

—> Turkų futbolo meisteris Bešik- 
taš Istambule nugalėjo vieną iš čekų 
pirmaujančių futbolo komandų — 
Presburgo Bratislava pasekme 1:0. 
Tas rodo, kad turkų futbolo klasė 
šiuo metu yra tikrai puiki

— Vienos futbolo komanda „Au
strija“ baigė savo gastroles Maltos 
saloje su anglų kariuomenės dalinių 
komandomis. „Austrija“ iš šešių su
sitikimų penkis laimėjo, o vieną, 
prieš Maltos rinktinę, baigė lygiomis 
1:1. Įvarčių santykis 50:4 Vienos 
„Austriia“ naudai.

— Vienos Rapid ir Budapešto 
Kispest Luxemburge turėjo draugiš
kas futbolo rungtynes. Susitikimą 
laimėjo Vienos rudens meisteris Ra
pid pasekme 1:0.

— Įvairūs taupymai Prancūzijoje 
smarkiai paliečia ir sportinį gyveni-

(Pradžia 1 pusi.)
Ką gi daro Rusija, Britanija ir 

JAV šiai sričiai užvaldyti?
Rusijos pastangos tipiškos komu

nizmui. Didžiausios svarbos yra jos 
pastangos Balkanam sujungti j vieną 
ekonominį ir politinį slaviškai-ko- 
munistinį bloką, kuris atstovautų 
jungtinį frontą prieš Turkiją ir Grai
kiją ir kartu galėtų sudaryti netikrą 
poziciją mūsų Trieste esantiems 5000 
karių.

Bandymai taip pat tęsiami užeiti 
iš šono prie Italijos, kietai laikantis 
rusams Austrijos reikalu. Italijos 
komunistų partijai pavesta kelti Ita
lijos riaušes ir, jei galima, griebtis 
valdžios. Kominformas ir prekybi
niai susitarimai, padiktuoti Maskvos, 
yra taip pat mėginimas surišti visą 
rytinę Europą į antieuropinio atsta
tymo programos koaliciją.

Pasikėsinimas prieš Mahatma Gandhi
„Wiener Kurier" informuoja iš 

Delhi, kad sausio 20 d. už mūro sie
nos, apsupančios sodą, kuriame 
Gandhi kaip visuomet ir tą vakarą, 
meldėsi, sprogo bomba. Kaip UP 
nurodo, pats Gandhi nė nepaliestas, 
tačiau 9 kiti asmens buvę lengviau 
ar sunkiau sužeisti. Po sprogimo sie
nai įgriuvus, Gandhi nutraukė savo 
maldą ir kreipėsi į susirinkusiuosius, 
primindamas jiems laikytis ramybės.

Atentatą vykdė jaunuolis, buvęs 
indų kareivis, o dabar bedarbis, Tri-

Kanalo projektas dviem vandenynam sujungti
Po to, kai Panamos parlamentas 

atsisakė suteikti bazes J.A.Valsty- 
bėms Panamos kanalo srityje, iškilo 
klausimas paieškoti kitur tokio ka
nalo. Tatai kaip tik numatyta siau
rasis Meksikos ruožas, kurį prakasus 
būtų kitas susisiekimo kelias.

Reuterio pranešimu, ši mintis su
silaukusi ir pasipriešinimo, nors vy
riausybės agentūra, eksploatuojanti 
Meksikos naftos pramonę, jau užbai
gusi tirti kanalo projektą.

mą. Iki šių metų liepos 1 d. bus at
leidžiama apie 1000 kūno kultūros 
mokytojų ir per 400 trenerių.

— Pietų Vokietijos L klasės fut
bolo pirmenybėse šiuo metų pirmau
ja Muencheno „Bayem“. Iš 17 susi
tikimų turi 13 laimėjimų, du susiti
kimai baigti lygiomis ir dvejos rung
tynės pralaimėtos. Įvarčių santykis 
34:12.

— Jauniausia šių metų pasaulio 
olimpinių žaidynių dalyvė St. Morita 
(Šveicarijoje) yra portugalė Maria 
Antonia de las Gonzales. Šioji daly
vė yra tik 8 metų ir atvyko lydima 
savo senelės. Savo laiku yra taip pat 
dalyvavusios jaunos dalyvės — japonė 
Innada ir norvegė Sonia Henie, ku
rių pirmoji tada turėjo 11 metų, o 
antroji'— 12 metų. LR

Yra pakankamai pagrindo tikėti 
kad tam tikras komunistų skaičius 
yra infiltruotas į Palestiną, kur jie 
dfrba kartu su „Stern Gang“ kairiai
siais, siekdami, kad britai išsikrau
stytų. Rusai vis dar vartoja kariš- 
kai-diplomatinį spaudimą, nors ir 
sušvelnėjus] šiuo metu, J Turkiją ir 
Iraną. Sovietų daliniai stovi ne per 
toli nuo tų kraštų sienų. Tikimasi, 
kad Rusija atnaujins savo strategi
nio patikėtinio teisių reikalavimus į 
Siaurės Afriką. '

Graikijoje Sovietai per savo lėlių 
kraštus veikia kariškai, kad galėtų 
'silpninti Graikijos ūkį ir numušti jos 
pajėgumą, iki ji bus paruošta suko- 
munistinti.

Rusija, aišku, taip pat vedą stiprų 
žodinį karą prieš demokratinius kraš
tus.

jų bendrininkų padedamas jis auto- 
vežimiu atgabenęs savo primityviškai 
pagamintą bombą ties Gandhi na
mais ir čia pat išsprogdinęs. Visi ke
turi suimti. Pasikėsinimas buvęs 
daromas religinės neapykantos su
metimais ir tai po to, kai Gandhi 
pareikalavęs indams atiduoti vieną 
muzulmonų mečetę. Tuo Gandhi rei- 
kalavitnų muzulmonas pasijautė 
įžeistas ir pasiryžęs neatsakingam 
savo veiksmui, (s)

Tokiam kanalui iškasti reikėtų 
daug lėšų, o valstybė savo lėšų neuž
tektų. Pardavus akcijas užsienio 
kraštams, susidarytų pavojus tauti
niam integralumui. Tuo reikalu yra 
ir teigiamų pasisakymų: valstybė iš 
to galėtų turėti nemaža naudos, o dėl 
tautinio integralumo galėtų apsi
drausti

Trumpiausia vieta yra Tehuante
pec ir sudaro tik 120 mylių. Susisie
kimas su Siaurine Amerika per šį 
naują kanalą sutrumpėtų 1200 mylių, 
lyginant su plaukimu per Panamos 
kanalą. Kiek atseitų tokio kanalo iš
kasimas, tuo tarpu dar nenurodoma. 
(DM/J.A.)

„SOVIETŲ PATRIOTAS" 
UŽDARYTAS

Paryžiaus policijos profektūra pa
skelbė, kad uždraudžiamas Paryžiuje 
spausdinamas „Sovietų Patriotas“ — 
Sovietų savaitinis laikraštis. Uždary
mo priežastis buvusi tai, kad Vidaus 
reikalų ministerijos vykdomose me
džioklėse buvę areštuota to laikraš
čio redakcinio personalo asmenų. 
Laikraštis buvo Sovietų Sąjungos pi
liečių organu Prancūzijoje ir plati
namas tarp rusų ir kurie buvo pasi
ruošę grįžti į tėvynę. (NYHT/m.)

JAV — Britų siekimą
Kertinis britų-amerikiečių sieki

mas yra išlaikyti Viduržemį savo 
kontrolėje, ir tai siejama su Europos 
atstatymo programa, kurią dabar 
svarsto Kongresas, bei Graikijai k 
Turkijai telkiama pagalba. rei
kalai yra remiami ir plečiami įvai
riomis paskolomis ar ūkinėmis su
tartimis su kitais Viduržemio kraštais, 
ypač pažymėtini susitarimai su Vid. 
Rytų vyriausybėmis dėl naftos.

Mūsų politika aiškiai siekia Ita
liją išlaikyti nepatekusią į komunistų 
rankas. Ir todėl mes toje srityje taip 
pat vedame žodžio karą, nors ir silp
ną, palyginti su Sovietų. Diplomati
niu keliu .mes mėginame rasti Pa
lestinos problemos sprendimą, kuris 
leistų valdyti tą kraštą Jungtinių 
Tautų pajėgoms be Sovietų Sąjungos 
dalinių. Ir mes, kaip ir britai, gali
me priešintis bet kokiems rusų di
plomatiniams bandymams gauti Šiau
rės Afrikai Patikėtinio rolę. 5

JAV laivyno vertė '
Karinės priemonės, kurių mes 

ėmėmės Viduržemio srityje, logiškai ■ 
skaitant remia mūsų politinius ir 
ekonominius siekimus. Graikijoje 
amerikiečių fondai naudojami dau
giau ir daugiau Graikijos karinome-- 
nei ginkluoti, bet mažiau ir mažiau 
ūkiui atstatyti. >

Didžiausias dabartinis Amerikos 
karinio pajėgumo šaltinis Vidurže
myje yra mūsų Viduržemio laivynas, 
kurį sudaro vienas didžiausių lėk- • 
tuvnešių su apie 130 lėktuvų, trys 
kreiseriai ir 10 naikintuvų. Sis ne
seniai buvo papildytas dviem laivais 
su 1000 jūrininkų. Laivynas yra pa
ruoštas, sudaryti mažiausiai dviems 
gerai aprūpintiems amerikiečių ka
rių batali jonams, kurie kiekvienu 
metu galėtų būti iškelti į krantą ir 
kuriuos patrankų ugnimi paremtų 
lėktuvų galia. ■

Kretoje Suda įlanka daug kartų 
buvo laivyno aplankyta ■ ir’ ją būtų 
galima laikyti tinkama laivyno baze. 
Iš tikrųjų mes nesam reikalingi Vi
duržemy, nes ten yra britų bazės 
Kipro saloje ir stiprios britų pozici
jos Maltoje, Gibraltare ir priedui bri
tų laikoma Libija.

Paskutinių savaičių įvykiai paro
dė, kad Viduržemio laivyno pajė
goms, kurios kiekvienu metu galėtų 
būti lengvai padidintos, esant reika
lui galėtų būti panaudotos ir strate
ginės oro pajėgos. ,

Tuo būdu Viduržemis, konfliktų 
sritis, laikosi garbingai. Visas basei
nas yra aktyvi scena didiesiems vai
dintojams,. bet tai yra aišku, kad 
Siaurinės Afrikos „barjero“ pozicija 
yra britų ir amerikiečių nuodugniai 
tyrinėjama kaip atsarginė gynymosi 
linija, jeigu šiaurinis krantas būtų 
užtvenktas arba atsidurtų pavojuj, 
— baigia New York Times bendra- 
.darbis. (J.A.)

Mes ieškome savųjų
PCLR.O. PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA. AROLSEN prie KAS&ELio, 
Ieško šių asmenų:

55. Alvikas Juozas, 30 metų; 
Barkauskas Leonas, gim. 1926, iš 
Brandenburg/Havel; Dalbokaitė Leo
kadija, iš Hoppenheim; Herrmann 
Erna Helga, gim. 1942. 10. 22, iš 
Pommern; Jarovsky Israel, gim. 1887, 
iš Betygalos - Vilkaviškio; Jarovsky 
Michail, gim. 1917, iš Betygalos - Vil
kaviškio; Kleinas Martynas, gim. 
1916. 11. 15, iš Kreuzingen; Kutasov 
Israel, iš Šiaulių; Leachowski Rena
te, iš Beelitz; Leachowski Wallia, iš 
Beelitz; Naujokas Wilhelmina, gim. 
1906. 4. 24, iš Watenstedt; Naujokas 
Andrius, gim. 1914. 2. 14; Naujokas 
Juozas, gim. 1925. 3. 4, iš Branden
burg; Novikas Antanas, gim. 1894, 
iš Marijampolės; Rusteika Petras, 
gim. 1914. 3. 10, iš Telšių, Rietavo, 
Maldučių, Kavno; širvinskaitė Va
lerija, gim. 1925. 8. 21, iš Kauno;
širvis Jonas, gim. 1903; Sušelaitlenė 
Jusefa, iš Wambach; Tumoseit Otto, 
gim. 1889, iš Kuhlungsbom/Mecklen- 
burg; Zai Mulke, 14 metų, iš KZ 
Stutthoff.

2893. Blelevičius Viktoras, (Stok- 
kamarkegaard, pr. Stottmarke, Dan
mark — Lalland) — brolio Adolfo ir 
giminaičių Juozo, Vinco ir Kazio Mi- 
kalafnių ir Mykolo ir Jono Mika
lauskų.

2894. J. P. — ([16] Kassel-Ober- 
zwehren, DP Camp Mattenberg) — 
pusserės Genės Gedminčienės iš Var
nelių kaimo. Žinantieji ką nors apie 
ją prašomi pranešti

2895. Žvirblis Antanas, Amerikos 
lietuvis, gyv. 4434 S. Fairfield, Chi
cago, III. USA — brolio Juozo Žvir
blio, s. Juozo, kilusio iš Troškūnų, 
gyvenusio Kaune. lėškomasis arba 
žinantieji apie jį prašomi atsiliepti 
nurodytu adresu.

2896. Vilutis Stasys, gyv. Treliske 
E.V.W. Hostel, Near Truro, Cornwall, 
England, ieško Simonėlio Balio (Ka
ro metu gyveno Zerbst bei Magde
burg). Žinantieji prašomi pranešti.

2397. Telšinskas Pranas, gyv. 
Fligtlings Lejr., Dragsbock pr., This- 
ted, D 8 n m a r k, ieško brolių ar pa
žįstamų iš Gargždų valsč.

2898. Kuncevičius Antanas, gyv. 
internuotųjų stovykloje: Dachau 2, 
Postf. 58, Bar. 132/3, prašo atsiliepti 
Bakūną Praną.

2899. Žukas Augustas, s. Kazi
miero, 64 m., kilęs iš Panevėžio apskr. 
Ramygalos valsč., Truskavos mieste
lio, dabar gyvepąs Amerikoje, 
Brooklyn, N.Y., 32 School street, 
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ieško savo sūnaus Jeno Žuko, 35 m., 
marčios Zosės Zukienės ir savo žmo
nos Salomėjos 60 m.

Dillingeno Miesto Teatre š. m. va
sario 4 d. 20 vaL, pakūrentoje salėje, 
įvyks KAMERINIS KONCERTAS. 
Programoje romantinė ir modeminė 
muzika. Dalyvauja: fleitistas Max 
G e i 1 e r, smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas, violončelistas My
kolas- S a u 1 i u s ir pianistė Horta 
Wieser.

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

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

Padėka
Kempteno Stovyklos lietuvių ko

mitetui ir visuomenei, supratusiems 
sunkią akademinio jaunimo būklę ir 
parėmusiems mus aukomis RM1079,-, 
ypatingai aukų rinkimo iniciatoriui 
p. Juozui Riaubai, bei stovyklos švie
timo vadovui p. L. Pračkailai, Stutt- 
garto lietuvių studentų vardu nuo
širdžiai dėkojame.

Lietuvių Studentų Valdyba 
Stuttgarte

Stuttgarto Liet. Stud. V-bos narį, 
collegą

Mykolą U N T U L Į ir 
p. Sofiją JELENIAU SKAITĘ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir linki saulėto gyvenimo

Stuttgarto Liet. Studentų Valdyba
Collegą Stud. mech. Ričardą PAU- 

LIUKONĮ ir
cand med. Gražiną USAITĘ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir linki saulėto gyvenimo

Stuttgarto Liet. Studentų Valdyba

Stud. med. Sigutę BERTASlUTĘ * 
ir

cand. med J. UŽUPĮ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikina ir linki tikros 
šeimyninės laimės.

B. B. Gadeikiai, A. V. Janevičiai 
R. R. Ališauskai.

Esantieji Vokietijoje DP stovy
klose iš Rudiškių, Valkininkų ar 
Onuškio valsčių, Trakų apskr., pra
šau atsiliepti, nurodant savo adresą 
Lietuvoje ir Vokietijoip. Rašyti šiuo 
adresu: Motiejus B a t a r 1 a, Camp 
21a, elb pulp and paper Co., Ltd. 
Longlas Ont., Canada.

Rebdorfo lietuvių stovyklos 
pašte, (13a) Eichstatt, yra gauti laiš
kai iš Amerikos:

1. Šablevičiui Vai., siuntėjas 
Frank Ą1 e x i s ; 2. Masaičiui (Lil
lian), siuntėjo adreso nėra; 3. Mi
kalauskui Algimantui, siuntėjas Joo 
Saltonis. Adresatai prašomi pra
nešti savo dabartinius adresus, kad 
galima būtų laiškus persiųsti.

/

7



MUSU KELIAS
LIETUVIŲ 8AVAITRASTI8

Nauji DP asmens liudijimai
JIE PAKEIS LIGŠIOLINIUS DP IDENTIFICATION CARD. KARINE 

VADOVYBE SKELBIA, KAD JŲ IŠDAVIMAS NESIEJAMAS SU 
VYKDOMA PATIKRINIMO AKCIJA.

PC IRO Informuoja, kad visiems išdavimas visiškai nesiriša su pati-

Iškeliami imigraciniai netikslumai
jos globojamose stovyklose gyvenan
tiems DP bus išduoti nauji asmens 
liudijimai, panašūs į amerikiečių 
kariuomenės pažymėjimus, su pirštų

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE atspaudais ir savininkų fotografijo
mis. Civil Affairs Division, Hed-

krinimo akcija. Juos gaus visi senų- 
liudijimų savininkai, kurie pateiks 
savo turėtuosius.

Numatoma, kaip skelbia PC IRO,

Gruodžio mėnesi Clevelande buvo 
suruoštas vakarinės Amerikos dalies 
Citizens Committee for Displaced 
Persons suvažiavimas, kuriame daly
vavo labai daug įtakingų JAV poli
tikų ir visuomenininkų. Suvažiavi
mo dalyvių tarpe buvo matyti -gen. 
McNarny, kongresmanas Bender ir 
kt. Tame suvažiavime gausiai daly
vavo ir lietuviai. Suvažiavimo metu 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirminin
kas inž'. Ziūrys, kalbėdamas apie 
tikslingą tremtinių įsileidimą į JAV, 

Užkėlė šiuos reikalus: 1) Numatytasis 
priimti Strattono bilius turi būti per
tvarkytas taip, kad tremtiniai į JAV 
būtų įsileidžiami pagal buvusią trem
tinių sudėtį 1945 metais, nes po tos 
datos į Vokietiją ir Austriją pribuvo 
daug tremtinių iš Sovietų sričių, ku
rie yra pro bolševikinio nusistatymo. 
Tokį Strattono bilių, koks jis žino
mas senojoj redakcijoj, kalbėtojo tei
gimu, nežada remti' visa eilė kon- 
gresmanų. 2) Į JAV reikia įsileisti 
didelį kiekį tremtinių ir jų įsileidi
mą nenutęsti keliems metams, nes 
#er ilgą laiką tremtiniai sunkių są
lygų bus sumaigyti. 3) Į JAV už da-

nigo Dr. Osvald Blumit. Šis latvis, 
JAV yra išgyvenęs apie 10 metų, pa
staruoju metu likvidavęs savo įsigy
tus namus, nusipirko keliaujantį na
muką ir, jį prisijungęs prie automo
bilio, keliauja per JAV, rinkdamas 
pabaltiečiams protestantams aukas. 
Tai atlieka jis per protestantų baž
nyčias. Jis išsiuntinėjo tūkstančius 
laiškų su prašymu, kad jam suruoštų 
prakalbas. Prakalbų metu jis aiški
na apie bolševizmo pavojų ir reikalą 
padėti visoms bolševizmo aukoms. 
Pagalbos reikalu jis turi atsispaudi- 
nęs specialius lapus, kurių vieną 
įduoda sutinkančiam padėti, gi ki
tą . .j siunčia tremtiniui protestantui, 
kad šis asmeniškai kreiptųsi į pasi
žadėjusįjį paremti. Iki šio laiko jis 
yra surinkęs per 16.000 tokių gera

darių, kurie žada tremtinius remti 
asmeniškai. Jau daug kas tos inicia
tyvos pasėkoje yra gavę nemažos pa
ramos. Dr. Osvald Blumit kasdien 
kalba po 2—3 kartus ir su savo ke
liaujančiu automobiliu keliauja per 
visas JAV. Drauge jis platina ir 
knygutę „A Saga of The Baltic Peo
ple“. Suinteresuotiems pateikiame ir 
Dr. Osvald Blumit adresą, būtent: 
58 Parkside Avenue, Braintree 84, 
Mass., USA.

SLA CENTRAS Į BROOKLYNĄ
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

centras, iki šiol buvęs New Yorke, 
kaip praneša Amerikos lietuvių lai
kraščiai, persikelia į Brdbklyną, 193 
Grand St. Manoma, kad čia atsikels 
ir „Tėvynės“ redakcija su spaustuve, 
nes namas yra erdvus. Ankščiau šis

quarters European Command nurodo, 
kad naujųjų DP asmens liudijimų

kad šių liudijimų įvedimas užtikrins 
stovyklose gyvenančių DP globą Ir

namas priklausė „Vienybės“ redak
cijai. SLA jį jau anksčiau buvo nu
pirkusi, buvo vėl pradėjusi pardavi
mo angažavimus, bet dabar nusistatė 
čia sutelkti visą SLA centrą.

LIETUVIAI PERKA NAUJĄ 
BAŽNYČIĄ

„Vienybės“ korespondentas Iš Los 
Angeles praneša, kad tenykščiai lie
tuviai nutarė iš svetimtaučių pirkti 
bažnyčią, esančią gražioje E. Holy
wood apylinkėjo. Prie bažnyčios 
esanti patogi klebonija ir salė. Da
bar lietuviai katalikai suka galvas, 
kaip greičiau surinkus reikiamą 
sumą. " B. Vargas

Tremtinių viltys vėl padidėjo
ŠĮ KARTĄ PAGRĮSTAI. PETROKAITES TREMTINIAI CHICAGOS SCENOJE. 

BUL GINAS PAŽADĖJO. „MARGUTIS“.

šalpą. Naujasis liudijimas išrašomas 
dviejuose egz., kurių abu paženklinti 
eilės Nr. Antrasis egz. saugomas ofi
cialioje stovyklos registracijoje. Nau
juosius liudijimus gaus visi teisėti 
stovyklų gyventojai, jų tarpe ir vai
kai. Mažiesiems vaikams fotografi
jos nebūtinos. Tokių vaikų liudiji
mai bus išduodami jų šeimų gal
voms, kurie gaus ir dublikatus, (z)
JAV VERBUOS SVETIMŠALIUS 

Į KARIUOMENĘ
Reuteris praneša Iš' Washingtono, 

kad sen. Henry Cabot Lodge (resp. 
iš Mass.) įteikęs projektą kongresui, 
kad užjūrio tarnybai būtų suver- 
buota 50.000 karių.

Senatorius Lodge lydraštyje prie 
projekto nurodo, kad suverbuoti už
sieniečiai sudarysią mažiau negu 15 
% amerikiečiu, karių. Šie svetim
šaliai nebus vadinami svetimšalių 
legionieriais, nes jie po 5 metų tar
nybos turės teisę gauti Amerikos 
pilietybę. (DM/m.)

ŠVEDIJA NORI DAUGIAU 
LĖKTUVŲ

Švedijos orinių pajėgų vadovybė
bartinį tremtinių pervežimą paima
ma po 200 dolerių ir jie vežami „su
puvusiose geldose“. Už tokią pinigų 
sumą keliaudami prekybininkai ir 
artistai gauna gerus, laivus ir patogų 
keliavimą. Čia tremtiniai sunkiai 
skriaudžiami. Užuot gavę nuolaidas, 
jie visiškai neteisingai apiplėšiami. 
4) Į JAV atkeliavusiųjų tremtinių 
Sudėtis pagrįstai kelia susirūpinimą, 
nes didelę daugumą sudaro vieni žy
dai. .Štai iš laivo, kuriame buvo 800 
tremtinių, krikščionių buvo tik 50. 
Tuo tarpu žydų tremtinių tėra tik 
20 "/o. Vadinasi, imigracinėmis pri- 
yiįegijomis šiuo metu naudojasi tik 
žydai.

Iškėlus šiuos imigracinius negala
vimus, suvažiavimo dalyviai žydai 
bandė protestuoti, bet kiti dalyviai 
savo karštu reagavimu pilnai pritarė, 
kad netikslumus reikia taisyti.
GEN. McNARNY SVEIKINA LIE
TUVIUS IR VISUS PABALTIECIUS

Citizens Committee for Displaced 
Persons suvažiavimo metu Cleve
lande buvo plačiau išsikalbėta su 
gen. McNarny, kuris ten pasakė 
tremtinius prijaučiančią kalbą. Kal
bantis lietuvių ir pabaltiečiu reikalu, 
'jis LVS pirmininkui P. J. Ziūriui 
pareiškė: „Tu turi mano leidimą pa
sveikinti lietuvius ir visus pabaltie- 
čius ir jiems pranešti, kad aš stoviu 
už jų išlaisvinimą iš nepakenčiamų 
gyvenimo sąlygų ir suteikimą progos 
jiems pradėti naują gyvenimą JAV. 
Čia jų įsikūrimas būtų sveikas ir 
JAV gerovei“.

KĄ GALI ATLIKTI VIENAS 
PASIŠVENTĘS ŽMOGUS

Iš JAV mus informuoja apie vei
klą energingo latvio, protestantų ku-

Jul. Šakelė. — Praėjusį pavasarį ir 
iki viduvasario labai karštai buvo spau
doje ir kitose vietose diskutuojamas 
reikalas įleisti į Ameriką daugiau 
tremtinių iš karto. Tremtiniai buvo 
susilaukę daug palankumo, pritarimo 
ir simpatijos. Bet vėliau tas reikalas 
visai aptilo, o spaudoje pradėjo pa
sirodyti posakiai, apie „nepavykusį“ 
sumanymą įsileisti daugiau tremti
nių. Mat, buvo gan įtakingos pa
triotiškos Amerikos organizacijos, 
kurios buvo tam priešingos. Pvz„ 
Amerikos legionierių organizacija. 
Jai gali priklausyti visi buvusieji 
kariai. Ta organizacija griežtai anti
komunistinė. Ji tremtinių įsileidi
mui priešinosi todėl, kad jai nebuvo 
aišku, ar drauge su tremtiniais neat
plauks čia daugiau Stalino samdinių. 
Jos balsas daug sveria. Dabar, kai 
paaiškėjo, kokio nusistatymo yra 
dauguma tremtinių, ir Amerikos le
gionas jau remia didesnį tremtinių 
įsileidimą, t. y. Strattono įstatymo 
projektą.

Svarbiausioji, žinoma, tam įsta
tymo kliūtis buvo pats Kongresas, 
kuris yra

griežtai antikomunistinis
Amerikos kongreso nariai puikiai ži
no, kad bolševikai moka pasinaudoti 
visokiausiomis progomis, kad tik 
daugiau savo agentų prisiųstų į Ame
riką. Todėl ir į tremtinių didesnio 
skaičiaus įsileidimą jis žiūrėjo su tam 
tikra abejone ir vis delsė. Dabar gi 
šią vasarą labai daug Kongreso na
rių asmeniškai lankėsi Europoje, no
rėdami vietoje susipažinti su įvai
riais klausimais. Jų tarpe ir su trem
tinių problema. Visi parsivežė gi
liausią įsitikinimą, kad

Geriausia garantija trečiam karui išvengti
EUROPOS TAUTij SĄJUNGA

1 Daily Mail specialus korespon
dentas iš Washingtono praneša, apie 
žinomo JAV valstybės vyro p. Ba- 
rucho pareiškimą. „Jis savo kalboje 
nurodė, kad Europos tautos sudarytų 
ekonominę ir politinę sąjungą ir 
Siektų sumažinti tarifus tarp savęs 
Ir išorinio pasaulio. P. Baruchas pri
dūrė, kad kiekviena šios sąjungos 
tauta turėtų garantuoti paramą ki
toms tautoms, jei įvyktų agresija. 
Tokia pat garantija turėtų būti ir iš 
JAV pusės.

„Garantija, jis pareiškė, suprantu 
tvirtą pasižadėjimą karui, jeigu ku
ris vienas kraštas būtų užpultas. Vie
nos ūkinės paramos, kurią teikia 
JAV, nepakaktų be pačių europiečių 
bendro pasiruošimo išlaikyti ir Jco- 
votl dėl savo nepriklausomybės ir 
laistės.

„Prie tokio pasižadėjimo prisidėtų 
Ir JAV ir ateitų gin|i šių sąjunginių 
tautų, jei jos būtų užpultos. Nesi
bijokime pradėti dabar tai, ką mes 
ketiname padaryti dar prieš karo kė
lėjus, kurie leistųsi net į agresiją“.

Jungtinių Tautų charta leidžia su
daryti tokĮ sritinį pagalbos paktą Ir 
tokia savitarpės gynybos sutartis bū

tų sudaryta tuose rėmuose. Tai ge
riausia mūsų garantija prieš tretįjį 
karą“, pareiškė jis. „Kitos tautos, aš 
esu tikras, prisidės prie mūsų tarpu
savio gynybos pakto. Aš tikiu, jog 
ir Rusija vėliau taip pat prisijungs“. 
Jis pasisakė už Marshallio planą, tik 
pastebėjo, kad jis būtų gerai ir svei
kai administruojamas.

Sudaryti tarptautinę kontrolę 
Ruhro gamybai.

Stabilizuoti Europos valiutas, su
derinant realistiniais. pagrindais su 
prieškarinėmis ir karo meto skolo
mis. ,

Sudaryti generalinį taikos štabą, 
kuris rūpintųsi visame pasaulyje iš
vystyti strategiją dėl Amerikos tal
kos vykdymo.

Mobilizuoti JAV taikai, sumaži
nant svarbiausias maisto kainas, nu
statant atlyginimus, kontroliuojant 
pelnus ir atidedant % metams mokes
čių sumažinimą. Jis dar pabrėžė, kad 
„jei tai nebus įvykdyta ir juo toliau 
vis atidėliojama ir protingai nevei
kiama, juo žiauresnes priemones teks 
panaudoti arba kraštas (ir pasaulis) 
susilauks tragiškų pasekmių“. (DM/ 
J. A.)

tremtiniai niekada jau nebus 
bolševikais

Taigi jų nuomonė pasikeitė. Kai ku
rie prosovietiški Amerikos laikraš
čiai tatai apgailestaudami net pa
reiškia: Kongresui svarbu tik, kad 
tu bolševikų neapkenti — tai tu sa
vaime jau esi Amerikos draugas. Ži
noma, tai perdėta tų Stalino draugų 
baimė. Kongresas žino pats gerai, ko 
jis nori ir ką daro. Bet ir ta pati 
prosovietinė spaudi nusiminusi pra
našauja, kSd dabar kongresas tikrai 
jau įsileis tuos antikomunistus. at
seit tremtinius. Tad atrodo klausi
mas vėl labai suaktualės. Rūpestis 
affidevitų gavimu padidės. Bet Ir 
šia proga dar primenu — nepa
mirškite mokytis anglų 
kalbos. Tai gali būti vienas pa
čių didžiausių duonos ir pragyveni
mo uždirbimo šaltinių.

Čia dabar ir kiek seniau atvykę 
tremtiniai kiek galėdami padeda 
Amerikos lietuviams

tremtinių gelbėjimo akcijoje.
Tam reikalui pasišvenčia spauda, 
įvairūs paskaitininkai pranešėjai. 
Tik lietuviškasis radijas tremtinių 
reikale kiek silpniau atsiliepia, bet 
yra vilties, kad ir čia reikalas page
rės. Mat, lietuviškų radijo pusva
landžių Chicagoje yra tikrai labai 
daug. Tur būt, mažai suklysiu saky
damas, kad daugiausia klausytojų 
turi Vanagaičio radijas, vad. „Mar
gutis“. Vanagaitis, (panašiai kaip se
niau Kauno radijofone buvo K. In- 
čiūra) tikras radijo lakštingala — 
„pataiko“ ir vyrams ir moterims, ir 
seniems ir jauniems. Jo įstaigos 
adresas: „Margutis“, 6755 So We
stern Ave, Chicago, Ill., USA.

Praėjusių metų pabaigoje Chi
cagoje, Dariaus ir Girėno salėje, 
buvo suvaidintas scenos vaizdas iš 
tremtinių gyvenimo. Tai, žinoma, 
labai vykusi propaganda — gyvas ir 
vaizdus įtikinimas. Režisierius buvo 
E. Petrokaitė (buvusi Šiaulių dramos 
teatro aktorė), kuri dabar gyvena 
Cicero ir dirba lietuviškame banke, 
o laisvą laiką aukoja tremtinių gel

bėjimo akcijai. Scenos vaizdelį pa
raše V. Simaitis. Pažiūrėti buvo pri
sirinkę apie 700 žmonių. Taigi labai 
vykęs ir dėkingumo vertas žygis.

Suprantama, kad tokį žygį buvo 
galima suorganizuoti tik todėl, kad 
daug, labai daug kitų tremtinių ne
sigailėdami nei laiko (jo Amerikoje 
visiems stinga) nei lėšų prie to darbo 
prisidėjo. Labiausia dėkingai mini
mos tokios pavardės p. p. G. Juodei
kienė (Dr. Juodeikos žmona, Simai- 
tieift ir G. Gudauskienė — buv. Nas
vytytė, Dr. Gudausko žmona, mu
zikė).

Vakaro, taip sakyti, politinę pro
gramą atliko p. Rapolas Skipitis ir 
p. Budginas. Pastarojo prakalbos 
tikslas buvo: „Nė vienas tremtinys 
per Kalėdas neturi būti alkanas".

Žinoma, pats didžiausias ačiū pri
klauso čionykščiams.

pateikė „antrą didelį reikalavimą“ 
nespecifikuotų vampiro gamybos lėk
tuvų. Lėktuvų gamybos bendrovės 
kalbėtojas pareiškęs, jog užsakymas 
liečia milijonus svarų, bet nesą nu
sakyta nei lėktuvų skaičius nei lėk
tuvų rūšis. Tačiau pabrėžiama kad 
tai būtų ilgų distancijų lėktuvai, ku
rie galėtų vežti raketas ar bombas. 
(AP/DM)
ATTLEE PRIES TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 

SUSITIKIMĄ
AP iš Londono praneša, kad Bri

tanijos min. pirmininkas Clement R. 
Attlee' atmetęs pasiūlymą suorgani
zuoti susitikimą su prez. Trumanu, 
Stalinu ir kitų sąjungininkų galvo
mis, siekiant apsaugoti tarptautinę 
padėtį nuo blogėjimo. Jis pareiškė, 
kad jis viską darąs tarptautinei pa
dėčiai pagerinti ir todėl nematąs rei
kalo tokiai konferencijai sušaukti.

JAV paskelbė slaptuosius dokumentus
AP iš Washingtono praneša, kad 

JAV valstybės departamentas išleido 
362 puslapių knygą apie „Nacių- 
Sovietų 1939—1941 m. santykius“. 
Joje sudėta 260 dokumentų iš Hitle
rio užsienių įstaigos archyvų, paimtų 
1945 m. Juose nusakomi santykiai 
tarp Rusijos vadų ir Hitlerio Vokie
tijos ir kaip buvo pasidalyta Europa 
į Sovietų ir nacių įtakų sferas.

Pirmajame 1939 m. balandžio 17 d. 
dokumente išreiškiami nacių-Sovietų 
santykiai, kurie galėtų būti vis „ge
resni ir geresni“. Paskutinis doku
mentas yra 1941 m. birželio 22 d., 
kada Vokietija paskelbė karą Ru
sijai.

Rytų Europos ir Lenkijos pasida
lijimo susitarimas pasirašytas Molo
tovo ir Ribbentropo. Apie santykius 
su Vakarais nieko nepasakyta.

„Schwabische Landeszeitung“ ra
šo apie tai, kaip buvo pasidalyta Pa
baltijo valstybės, kaip Molotovas 
siuntęs „širdingus sveikinimus vo
kiečių vyriausybei dėl sėkmingo žy
gio į Olandiją ir Prancūziją“. Be to,

Rusija davusi Vokietijai 208.000 t 
javų, 90.000 t benzino, 8.300 t medvil
nės, 6.340 t vario, cino ir nikelio. 
Tačiau draugystė baigėsi karu ir Vo
kietijos okupacija. (J.A.)

AR WALLACE PARTIJA BUS 
UŽDRAUSTA

HTB iš Washingtono praneša, kad 
esąs svarstomas pasiūlymas uždrau
sti Henry A. Wallace partijai daly
vauti 1948 m. prezidento rinkimuose. 
Rūmų komitetas užklausęs teisingu
mo departamentą pareikšti savo nuo
monę dėl uždraudimo „neamerikinių 
partijų“, kurios ketina dalyvauti rin- 
•kimuose. Respublikonų atstovas Wil
liam C. Cole remiąs įstatymo projek
tą, kuris yra Rūmų administracijos 
pakomitete ir kuriame numatoma, kad 
negalėtų dalyvauti rinkimuose nė 
viena partija, kuri tiesiogiai ar ne
tiesiogiai yra susijusi su komunistų 
partija, komunistų internacionalu ar 
su bet kuria kita užsienių agentūra, 
politine partija, organizacija ar vy
riausybe. (NYHT)

Austrijos US zonoje DP neberemiami
NYHT bendradarbis Seymour 

Freidin, HTB pranešimu pasiremda
mas, rašo iš Vienos, kad esą patirtą, 
jog visi fiziškai sveiki tremtiniai, pa
silikę stovyklose amerikiečių zonoje, 
Austrijoje, su mažomis išimtimis, tu
rės mokėti už maistą ir patalpą arba 
apleisti stovyklas. Sitai buvę patirta 
sausio 23 d. naktį.

Sis potvarkis, kuris principle pa
liečia DP žydus ir kai kuriuos poli
tinius pabėgėlius, įsigaliojo jau prieš 
porą savaičių. Amerikiečių įstaigos 
nurodo, jog tai esanti programos'da
lis, pagal kurią visos DP stovyklos 
JAV zonoje bus beveik pačios save 
išlaikančios.

Beveik visi DP amerikiečių zono
je buvo įpareigoti jau nuo 1946 m. 
liepos mėn. darbu save išlaikyti. Jie 
buvo pavesti Austrijos darbo potvar
kiams ir dauguma jų buvo įsijungę 
į Austrijos darbą bei ūkį.

Atsisakymas mokėti, buvo pa
reikšta oficialiai, reikš netekimą tei-- 
sės gyventi stovyklose. Be to, toks 
atsisakymas reikš, kad DP nori ne
tekti savo" pirmumą statuso, išskyrus 
repatriacija, ir jie be to neteks pa
pildomo maisto. Papildomas maistas 
buvo duodamas IRO Ir American 
Joint Distribution Committee (Z^dų 
reikalams komitetas. Red.).

Naujasis potvarkis nurodo, kad 
DP, kurie patenka į rasinę, religinę 
ar - politinę persekiotųjų kategoriją, 
taip pat ir pabėgėliai, nėra atpalai- 
dojami nuo mokesčio už maistą Ir 
patalpas stovyklose.

Austrijoje, amerikiečių zonoje, 
yra apie 70.000 DP stovyklose Iš ben
dro 225.000 skaičiaus visame krašte. 
Iš jų per 20.133 yra DP žydai stovy
klose su 3.500 priedu amerikiečių zo
noje Vienoje. •

IRO ir toliau prižiūrės stovyklas,

bet pagrindinis maistas bus paimtas 
iš Austrijos ūkio. Austrijos vyriau
sybė senai jau skundžiasi DP našta, 
nors iš 600.000 per vieną trečdalį yra 
įsijungę į darbą.

Šiuo metu gyvenantieji stovyklose 
Ir nepriklausą specialiai kategorijai 
turės mokėti apie, 71 . šilingą per 
mėnesį (oficialiai 7 doleriai ir 10 et.) 
už maistą ir patalpą.

Pagal ankstyvesnį darbo potvarkį 
žydai buvo nepaliesti. „Dabar nuo 
mokesčio atleisti tik našlės, vaikai 
iki 16 metų, studentai ir fiziniai ne
sveiki.

Potvarkyje nurodama, kad prlež 
priverčiant apleisti stovyklas ar ati
mant privilegijas, bus įvykdytas pa
tikrinimas, ar DP tikrai yra susipa
žinę su direktyvomis ir bausmėmis, 
jei jų nebus laikomasi

Darbas ar pinigai yra vienintelis 
būdas, kuriuo DP gali gyveni! (JA)
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