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Savisaugos dėsnis - kova
Gamtos dėsnis — kova dėl būvio 

— nenustoja savo prasmės ir dabar. 
Nei aukšta vakarų civilizacija nei 
kultūriniai žmonijos laimėjimai ko
vos prado nepajėgė panaikinti iš fi
zinio gyvenimo filosofijos. Kur tik 
bepažvelgsi, visur egzistuoja „kova 
dėl būvio“. Vienur ji reiškiasi pozi
tyvia forma, kitur negatyvia, bet ko
vos prasmės nenustoja.

‘ Gamtos įgamtasis kovos pradas
yra tiek stiprus, jog jo iki šiol niekas 
nepajėgė ne tik pašalinti, bet ir su
švelninti. Civilizacija ir kultūra 
įnešė naują kovos apraiškos formą, 
bet jai eliminuoti ji dar nesurado 
priemonių.

Kova vyksta okupuotuose Rytų 
Europos kraštuose. Vienur jos reiš
kiasi fizine galia, kitur negatyvia 
forma, trečiur — indiferentiškumu, 
dar kitur — atvirkščiai pozityviai, 
Išnauffojant laiką.

Kova vyksta ir nugalėtuose kraš
tuose. Juk ir Vokietija vis labiau ir 
labiau pereina t aktyviąją kovos for
mą, vis labiau stato naujus reikala
vimus sąjungininkams ne tik dėl 
maisto, valdymo, bet reiškia ir kito
kias pretenzijas. Ji net kaltina oku
pacines Vakarų kraštų vyriausybes 
už vokiečių tautos nešamą vargą, už
miršdama, jog vokiečiai sukėlė bai
sųjį antrąjį pasaulin! karą, užmirš
dama, kad jie yra kaltininkai ne tik 
dėl savo krašto ir tautos nelaimės, 
bet ir dėl daug milijonų žmonių, ku
riuos išžudė ar pavertė darbo ver
gais.

Žinomasis JAV publicistas p. W. 
Lippmann, darydamas JAV politinės 
filosofijos analizę, priėjo išvadą, kad 
gamtos dėsnis — kova dėl būvio — 
esąs normalus reiškinys ir tik išei
nant iš jo tegalima esą kurti politinę 
filosofiją ir politinę diplomatiją.

Jei ši natūralioji kova pasaulyje 
interpretuojama ne tik kaip savisau
gos priemonė, bet per ją siekiama 
(TSRS) kitų tautų naikinimo ar pa
vergimo, tai mums, tremtiniams, šis 
natūralusis kovos pradas yra tik sa
visaugos priemonė, išsilaikymo veiks
nys, nesuteikiant kitiems nei fizinės 
nei moralinės žalos.

" Tremtinių gyvenimas iki šiol vis 
dar vyksta nenormaliose sąlygose. 
Tremtinių teisinė padėtis yra ap
verktinoje būklėje, ar geriau pasa
kius, neteisinėje fazėje. Tremtiniai 
teisimu požiūriu šiandien yra žymiai 
labiau suvaržyti negu buvę didžiausi 
pasaulio priešai, negu tie, kurie kiek
viename žingsnyje šaukė „Heil Hit
ler“. Ir kodėl taip yra? Kur glūdi 
viso to priežastys? Nejaugi mes esa
me kaltesni už karo sukėlėjus bei jo 
rėmėjus?

Tremtinių gyvenimas pasidarė 
Stf ' ■''s be dinamikos, nes užmiršo
me gamtos dėsnį — kovą. Teisinga 

(Pabaiga 7 pusi.)

Jis iškovojo Indijai laisvę
Indų tautos vadas Gandhi žuvo nuo religinio fanatiko rankos

Indų tautos dvasios vadas Mohan
das Karamchand Gandhi, savo arti
mųjų pasekėjų pramintas ir visame 
pasaulyje išpopuliarėjęs vardu Ma
hatma, t. y. didysis vadas, Gandhi, 
buvo š. m. sausio 30 d. nukautas indo 
fanatiko revolverio šūviu. Tą vakarą 
5,10 vai. jis, kaip paprastai, ėjo į 
susirinkimą vakarinės maldos, lydi
mas dviejų savo giminaičių, kaip ir 
visada, basas -ir apsirengęs savo 
įprastiniais drabužiais.

Jam prisiartinus prie minios, kuri 
padarė praėjimą, priešais išėjo jau
nas vyras ir iškėlė sudėjęs rankas, 
kaip-indų priimta sveikintis. Gandhi 
šyptelėjo jam ir pasakė: „Tu šią nak
tį pasivėlinai“. Gandhi bekalbant, 
jaunasis vyras išsitraukė revolverį ir 
paleido tris šūvius į jį, pataikyda
mas j pilvą ir krūtinę. Po pusės va
landos didysis indų tautos vadas jau 
buvo miręs.

Staigi ir nelaukta Gandhi mirtis 
sukrėtė visą pasaulį. Užuojautos in
dų tautai plaukė iš Popiežiaus, An
glijos karaliaus ir daugelio valstybės 
vyrų. Prezidentas Trumanas pareiš
kė, kad su Gandhi mirtimi žymaus 
asmens netenka ne tik indų tauta, 
bet ir visas pasaulis.

Pati indų tauta Gandhi atsisvei
kino su didžiausiu skausmu.

Mohandas Karamchand Gandhi 
gyvenimas

Gandhi gimė 1889 m. spalių 2 a. 
Poobandar kaime, Kathjawar pusia
saly, vakarinės Indijos Grijarat pro
vincijoje. Jo tėvai buvo prekybinin
kai ir užėmė trečiąją Vaisya sociali
nės kastos klasę. Tai puritoniškoji 
Jain induizmo sekta, griežtai besi
laikanti humanizmo, vegetarizmo, 
abstinencijos ir skaistybės dogmų.

Pagal vietinius papročius jis jau 
8“ metų buvo sužieduotas, o 13 metų 
susituokė. Jo žmona Kasturbai pa
gimdė 4 sūnus, kurie suaugę buvo 
savo tėvo talkininkai, siekiant jo 
svajonių.

Prieš daugelį metų Gandhi, savo 
paties pageidavimu, susitarė su žmo
na gyventi kaip brolis su seseria. Jo 
žmona, maloni moteris, daug kentėjo 
ligų varginama, tačiau pasišventusi 
tarnavo savo vyrui per visas jo 
triumfo dienas.

Jis turėjo nepaprastos galios savo 
mokslui patraukti moteris. Tarp 
daugelio jų, paminėtina britų admi
rolo duktė Miss Marion Slade, atsi
žadėjusi savo privačios laimės ir so
cialinės padėties, ir tapusi jo mo
kinių šefu. Dvejis metus prie jo ko

MO9.

...

S) Riaaiohttieh S&S<*t«oc guropss
*»’ &*•«*«*• »» 9e«sawM«e'

»wi Uit* wis4 4*» miige- poMttsche tesstsr.
•waawat O.bUtea ertUrt.
; 14) Hmm mtaWll *«u«b Sslto

J. v. Ribbentropo ir V. Molotovo parašai po slaptuoju Reicho — Sov. 
Sąjungos susitarimu pasidalinti Europą Įtakų sferomis. (Žiūr. str. 4 psl.)

jų sėdėdavo amerikiečių poeto Cram 
Cook duktė.

Gandhi jaunystė
Būdamas 18 metų amžiaus, Gan

dhi išvyko į Londoną teisės mokslų 
Studijuoti. Jis atsisakė valgyti mėsą 
ir gerti svaig. gėrimus. Per dieną 
teišleisdavo tik 30 et; maitindamasis 
daržovėmis, riešutais ir ryžiais. 1893 
m., būdamas 23 metų, nuvyko į Pie
tų Afriką. Tai buvo pradžia jo an
trojo misfnio gyvenimo, kurį jis pa
sisavino iš Tolstojaus, Thorsąn, Bi- 

Keletas vaizdų iš Gandhi gyvenimo. Viršutiniame kairiajame kampe — 
Gandhi studijų laikais, dešiniajame — prie verpsčio, visi kiti vaizdai

charakteringi jam — indų tautos vadui

blijos ir Korano. Tačiau nepaprastos 
įtakos jam padarė Kristaus pamoks
las nuo kalno. Pietinėje Afrikoje jis 
rado prievartoje kenčiančius indus 
ir pradėjo jų išlaisvinimo kovą, tap
damas indų vadu P. Afrikoje. Indai 
čia laisvę išsikovojo, nors ir ne taip 
greit — tik 1914 m., kompromisiškai 
susitarus su gen. Smuts’u. Tai buvo 
indų laimėjimas.

Išbuvęs 21 metus P. Afrikoje, 
Gandhi grįžo į savo gimtąjį kraštą, 
išdalijo vargšams savo turtus ir pa
sižadėjo neturtui. Nuo tada jis pra
dėjo dėvėti visiems žinomus drobi
nius drabužius.

Britų medvilnės verpalų įvežimui 
pasipriešinti, kadangi toks įvežimas, 
jo manymu, nenaudingas Indijos gy
ventojams, jis pradėjo pats verpti 
siūlus, kaip nepriklausomybės sim
bolį.

1919 metais jis suorganizavo pirmąjį 
anglų prekių boikotą. Britai reagavo 
ir griebėsi priešingų priemonių. Ne
tvarka tęsėsi ir didėjo. Pagaliau 1920 
m., tautinio kongreso remiamas, 
Gandhi paskelbė savo didžiąją ne
klusnumo kampaniją. Kraujas lie
josi krašte, bet Gandhi reikalavo ko
vą tęsti. Liepos mėn. jis įsakė in
dams pasitraukti Iš įstaigų ir atsi
imti iš vyriausybės mokyklų vaikus. 
Gandhi buvo areštuotas ir nubaustas

6 metus kalėti, tačiau po 2 metų jį 
vėl paleido iš kalėjimo. Indų kova 
ėmė silpti, bet 1929 m. visos Indijos 
kongresas vėl paskelbė neklusnumo 
kampaniją.

1930 m. kovo 12 d. Gandhi suor
ganizavo žygį į jūrą. Minia žygiavo 
per karščius 170 mylių. Prie jūros 
Gandhi pasiėmė molinį puodą, pasi
sėmė sūraus juros vandens ir ėmė 
virti — gaminti druską. Tai buvo 
pradžia kovos dėl druskos muitų ir 
monopolio. Neapsiėjo ir šį kovą be 
riaušių ir kraujo praliejimo.

Mr. E. Bevinui atvirai prabilus
Nėra tai atsitiktinis sutapimas, 

kad anglosaksų pasaulyje užsie
nio politika eina koja kojon, 
neatsižvelgiant partinių programų ir 
kai kurių solo tendencijų įvairumo. 
Jei JAV dvipartinėje kovoje sunku 
surasti siūlo galas, kur prasideda 
respublikonų ir kur baigiasi demo
kratų frontas, D. Britanijos politinėje 
arenoje konservatorių ir darbiečių 
pąrtijų metodų skirtingumai kur kas 
ryškesni. Tai vis išvados, žinoma, iš 
šalies stebint pačius stambiausius tų 
apraiškų bruožus. Bet, — jei šian
dien ir darbiečių kairiojo sparno vie
nas liderių, Konny Zilliacus, pripa
žįsta Churchilliui tiesą, jog dabar
tinė darbiečių vyriausybė 
savo užsienio politikos p a - 
grindan paėmusi jo (Churcbil- 
lio) F u 11 o n e (JAV) pasakyto
sios kalbos principus, tai 
nėra eilinė poozicinė špilka, bet tak
tas, įrodytas paskutiniaisiais užsienio 
politikos debatais ir Bevino kalba 
Žemuosiuose Rūmuose.

Fultone pasakytieji Churchillio 
žodžiai, jo tąsyk konstantuotoji „ge
ležinės uždangos“ sąvoka su visomis 
jos pasėkomis, įgijusi pastovią vietą 
šių dienų diplomatijos žodyne, D. 
'Britanijos oficialių sluogsnių buvo 
bandoma švelninti, tų žodžių atsako

Didžioji Gandhi svajonė buvo su
jungti Indijos gyventojus, griežtai 
susiskirčiusius viena kitos nepaken
čiančiomis religinėmis bendruomenė
mis, | vieną galingą indų tautą, ta
čiau jam tatai nepasisekė.

Gandhi pasninkai .
Viena labiausiai pagarsėjusių Gan

dhi pasyvaus pasipriešinimo kovos 
priemonių buvo jo pasninkavimas, 
kurį jis pirmąjį kartą pradėjo 1918 
metais. Tada jis, remdamas medvil
nės darbininkų streiką, išpasninkavo 
tris dienas. Antrąjį kartą, jau 1922 
metais, jo pasninkas tęsėsi 5 d. Tre
čiąjį kartą (1924 m.) indų ir muzul- 
monų vienybės vardan išpasninkavo 
21 dieną. 1932 m. būdamas kalėji
me, Gandhi paskelbė badausiąs iki 
savo mirties, tačiau po 6 d. pasninką 
nutraukė. Mat, premjeras McDonal- 
das pranešė, jog vyriausybė sutin
kanti patenkinti jo reikalavimus.

Penktąjį kartą jis pradėjo pasnin
ką 1933 m. gegužės mėn. Tai buvo jo 
mistiškas badavimas dėl indų tauto! 
skaistumo. Per tris savaites tada jis 
neteko 19 svarų iš savo bendro 115 
svarų svorio. Po to 1934 m. sekė sep
tintasis pasninkas. Šį kartą jis ėmė
si pasninko, norėdamas gauti Britų 
leidimą savaitiniam laikraščiui „Ha- 
rijan“ leisti. 1939 m. jis vėl kankino 
Save badu, norėdamas politiškai pa
veikti britus daugiau respektuoti in
dų problemą.

Paskutinis Gandhi badavimas, 
skelbtas taip pat badauti iki mirties, 
užtruko 6 d. ir baigėsi 1948 m. sausio 
19 d. Šiojo tikslas buvo sutaikinti 
besikivirčijančius Indiją ir Paki
staną. . >

Žodžiais neįmanoma išreikšti, kas 
buvo Gandhi kiekviena indui, ar tai 
jis būtų indas, muzulmonas ar sikas. 
Jisai buvo tas, kuris pažadino tauti
nę indų sąmonę ir*iškovojo. jos lais
vės paskelbimą 1947 m. rugpiūčio 
15 d. — 400 milijonų tautos triumfą. 
Jis buvo kur kas daugiau negu In
dijos laisvės kovos vadas: paprasta
jam indui tai buvo naujasis mesijas. 
Mirtingieji jo palaikai iškilmingai 
sudeginti ir suberti į šventosios Jum
na upės srovę, tačiau nemirštanti 
dvasia pasiliks amžiais gyva ir veikli 
indų tautoje.

mybę nukeliant į privataus Churchil
lio asmens atsakomybę. Dabar gi 
atėjo laikas, kada ir į .užsienio 
reikalų, minis terio Bevino 
žodžius Churchillis gali atsakyti tik 
pritardamas išdėstytiems užsienio 
politikos metmenims, nes „neįmano
ma gi su komunistais derėtis, bet už. 
tai jie realią politiką gerai supran
ta ...“ Su ta „realiąja politika“ ne
są ko delsti. Jau ir taip nenaudingai 
prabėgo dveji metai. Rimtesnė 
kalba su Sovietų Sąjunga neturė
sianti pasisekimo, kai jau ji turės 
atominį ginklą. Pagaliau, anot Chur
chillio, sutartis su Sov. Sąjunga dar 
neužtikrina karo pašalinimo, tačiau 
ji užtikrintų mūsų kartos gyvybę, 
jei jis turėti dabar kiltL Aišku sa
vaime, ką tais žodžiais norėjo pasa
kyti senas politikos vilkas. Arba da
bar, arba bus vėlu... Jis tat ir siūlo 
su sovietais pradėti realią kal
ta ą_, bet vistiek, dar kartą — kal
bą... Bet, tai būtų kalba kuri gali
mo konflikto atveju parodytų, kas 
atsakingas už naują pasaulio kata
strofą.

Nežinau, kiek įdomūs skaitytojui 
panašūs valstybės vyrų politiniai 
vingiai ir didžiųjų valstybių užsienio 
politikos svyravimai. Tačiau mūsų

(Nukelta į 7 pusk)
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Sūnaus persekiota motina mirė tremty
Sausio 27 d. tremtyje, Hanau sto

vykloje, mirė 85 metų moteris, mo
tina galingiausio sovietinėje Lietu
voje žmogaus — komunistų partijos 
centro komiteto sekretoriaus Antano 
Sniečkaus. Gyvenime pakirsta, ji 
sirgo jau kelis mėnesius ir nusilpusi 
mirė ligoninėje. Sirgdama ji apgai
lestavo tą dieną, kada pagimdė savo 
jauniąusiąjį sūnų Antaną, padarius) 
savo seną motiną -bename, o lietuvių 
tautai nešusį ir tebenešantj begalinį 
vargą ir skurdą.

Sniečkai Lietuvoje buvo garbingi, 
pasiturį ir tvarkingi ūkininkai. Bū
damas dievotas žmogus, tėvas norė
jo, kari jo sūnus Antanas taptų ku
nigu. Mat, be jo, šeimoje buvo dar 
trys sūnūs ir trys dukros.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
šeima atsidūrė Rusijoje, kur tėvas 
pasimirė. Vaikai lankė gimnaziją. 
Grįžus Lietuvon, Antanas tuojau pa
teko komunistų įtakon ir, dar nesu
kakęs 17 metų, jau buvo traukiamas 
teisman už nelegalų priešvalstybinį 
veikimą. Išbėgo Rusijon. Eilę metų 
tenai pagyvenęs ir specialiai pareng
tas savo paskirčiai, jis vėl grįžo Lie
tuvon (jau,, žinoma, slaptai) ir vėl 
pradėjo raustis po Lietuvos valsty
bės pamatais. Vėl buvo suimtas, nu
teistas ir pagaliau iškeistas į Sovietų 
Sąjungoje kalintus lietuvius dvasi
ninkus.

Bolševikams okupavus Lietuvą 
1940 m., Sniečkus buvo tuojau pa
skirtas komunistų partijos centro 
komiteto sekretoriumi ir tuo tapo 
galingiausiu lietuvių tautos žudiku, 
didžiausiu savo tautos išdaviku. To
se pareigose jis tebėra ir šiandien.

Jo motina Marijona Sniečkuvienė 
daug kentėjo dėl savo sūnaus, kuris 
išsiskyrė iš šeimos ir nuėjo bolševi
kų keliais. Ji visaip stengėsi jį pa
veikti, kad tik atsisakytų savo niek
šingo darbo. Pirmuoju bolševikme- 
čiu ji kartą aplankė savo kadaįs my- 
limiausiąjį sūnų, tikėdamasi jį susi
grąžinti. Nuvykusi lankyti, rado na
mą policijos saugomą if sunkiai priei
namą, tačiau galingojo motiną pra-

Finis seiuestri Freiburge
Žiemos semestro baigimo proga 

(I. 31 d.) Freiburgo liet, studentai 
š. m. I. 25 d. Waldsee salėje buvo 
surengę vakarą,' kitų tautybių DP 
studentams dalyvaujant Liet, stu
dentai moka ne tik dirbti, bet ir 
linksmintis, — savo įžanginiame žo
dyje pabrėžė stud, atstovybės pir
mininkas stud. med. Vyt. Janavičius. 
Gražiai V. K. Jonyno Dailės Instituto 
studentų pastangomis papuoštoje sce
noje pasirodė vigą eilė plačios pro
gramos dalyvių, stud. J. Akstinui 
konferuojant: muzikų, deklamatorių, 
komikų etc. Ypač pažymėtina Aukšt. 
Muzikos Mokyklos stud. Agn. Stra- 
vinskaitė, kuri padainavo kelias ari
jas iš pasaulinių kompozitorių kūri
nių. Stud. Br. Kiveris pasirodė ne 
tik kaip peblogas akomponiatorius, 
bet ir puikus akordeonistas. Kiek 
Silpnesni buvo keli humoristiniai 
dalykėliai ir kupletai. Vėliau prie 
Stiklo vyno toliau linksmintasi, pro
tarpiais šokant, neblogam dzaz-ban- 
dui grojant.

Freiburgiečiai liet, studentai varo 
jau penktą semestrą ir balandžio 6 d. 
pradeda vasaros semestrą. x.

Jau du kartu vienos didesnės 
Mūncheno tremtinių stovyklos gy
ventojai laukė atvykstant sovietų 
repatriacinės komisijos atstovų. Vie
ną kartą šią stovyklą jie žadėjo ap
lankyti sausio 6 d. ir kitą kartą sau
sio 14 d. Deja, tada dėl nežinomų 
priežasčių sovietų karininkai atvykti 
negalėjo. Atrodė, kad ši stovykla 
paliks neaplankyta.

Sausio 22 d. netikėtai sovietų po- 
litrukas kapitonas Vernik vis dėlto 
atvyko į stovyklą „pasikalbėti su sa
vo piliečiais ir sutelkti jiems rūpimų 
informacijų“ — pareiškė jis. Apie 
tai painformuoti gyventojai pradėjo 
rinktis pasišnekėjimui. Pabaltie- 
čių interesantų tarpe ne
buvo. Pasikalbėjimai kapitonui 
Vernik’ui nebuvo malonūs. Atvyku
sieji interesantai vyrai ir moterys, 
turėjo progą per sovietų atstovą iš
plūsti visą sovietų režimą ir komu
nistinę sistemą.

Vykstant pasikalbėjimams admi
nistracijos patalpose, susirinkusi mi
nia stovyklos aikštėje pradėjo štur
muoti sovietų mašiną. Pirmiausia iš
traukė sovietų propagandinę litera- 

leido. Po ilgų metų pagaliau pama
čiusi sūnų, ji apsiverkė ir paklausė 
pirmaisiais žodžiais:

— Tu, sūneli, visą laiką trankeis 
po kalėjimus, buvai policijos saugo
mas... Dabar, tapęs galingu, vėl esi 
policijos, apsuptas. Sakyk, ką tas 
reiškia?

A. a. Marijona Sniečkuvienė, palai
dota Hanau kapinėse, Vokietijoje

Pirmieji įspūdžiai Venezueloje
Patogiai susėdame į mašinas, vie

tiniai smulkūs pardavėjai vaišina 
mus ledais, bananais ir kitais ska
nėstais. Beragaujant pajuda mašinos, 
visų akys nukrypsta į gtaves, kur 
jaučiamas didokas judėjimas. Pa
žvelgęs į namus pastebiu, kad lan
guose, vietoj stiklo, visur įstatyti sie
teliai. Mus vilioja visokių gėrybių 
pilnutėlės vitrinos. Pasukus iš cen
trinės gatvės, vaizdas automatiškai 
pasikeičia. , Man tuojau prisimena 
Kauno senamiestis: čia prie preky
viečių prekės sukabinėtos ant durų, 
sienų arba netvakingai išdėliotos ša
ligatviuose. Išvažiavus iš miesto, 
kur-ne-kur matosi čiabuvių trobe- 
liūkštės, sukeliančios tikrai pasibai
sėtiną jausmą.' Daugumas jų nuli
pintos iš molio, kitos nupintos iš ža
garų, durų vietoj tik anga, o langus 
atstoja nedidelės skylės pagal stogą. 
Prie kiekvieno tokio pastato sėdi 
sustingę čiabuviai ir ožkos, mulai 
paršiukai, o labai retai kur karvės. 
Beveik krs antroje, trečioje tokioje 
lūšnelėje žmonės verčiasi vaisių, mė
sos ir kt. smulkia prekyba. Viskas 
atrodo labai nešvariai, pvz., mėsa 
pakabinta ant sienos prie dulkančio 
plento. Plentas neplatus, bet gerai 
asfaltuotas, išsiraitęs kalnų papėdė
se. Vienoj kitoj vietoj tarp lūšnelių 
išdygsta modernus pastatas, apsup
tas gražiais gėlynais ir rodžių krū
mais, d toliau didžiuliai apelsinų, ci
trinų sodai ir neužmatomi cukrinių 
nendrių ir kokoso palmių laukai.

Sustojus mašinai trumpos pertrau
kos, kai kurie, smalsumo vedami, lei
džiasi pasižvalgyti po minėtųjų tro
belių vidų. Peržengus slenkstį, pa
simato iš akmenų sudėtas ugniaku
ras, viename pastato šone, ant že
mės, iš nendrių padarytas guolis, ap
mestas skudurais. Iš tamsos žvilg
teri fosforinės ožkos akys ir ramiai 
kramsnojąs ilgaausis mulas.

Vėl pasigirsta mašinos signalas ir 
susėdę važiuojame toliau. Pasiekia
me Valenciją, kur vėl puošnesni

Muenchene
turą, skirtą DP raginti grįžti „namo“. 
Ją išdraskė ir padegė. Kai iš spau
dos ryšulių iškrito ir foto nuotrau
kos, kuriose gyventojai atpažino sa
ve, minia įkaito: sovietų kapitono 
mašiną apvertė ant nugaros ir pa
degė.

Tuo pačiu metu minia pradėjo 
supti administracijos patalpas ir 
veržtis į vidų, norėdama sovietų at
stovą likviduoti, nes susidėjusiomis 
aplinkybėmis pasirodė, kad čia yra 
atvykęs ne sovietų atstovas kaip toks, 
bet tik paprastas sovietų šnipas. Pa
dėtis, be abejo, pasidarė rimta ir pa
vojinga. Tik iššauktas MP rezervas 
nuramino minią ir išvadavo politru- 
ką. Tokiu būdu jokių aukų ar kito
kių rimtesnių susidūrimų nebuvo.

Kiek teko patirti, nors šis sovietų 
kapitonas laikąs save estu, bet iš ti
krųjų nėra estas, nes estiškai tik ke
lis žodžius tesupranta. Jo šoferis 
esąs latvis, bet greičiausia bus Lat
vijos rusas.

Sį įvykį savo pranešimuose pa
minėjo beveik visi didieji Europos ir 
Amerikos radijo siųstuvai bei spau
da. B. MiSkys

Sūnus aiškinosi, kad tai esąs visai 
paprastas dalykas ir jo nėkiek ne
varžą. Motinai bandant jį priversti 
atsisakyti tautai pražūtingo darbo, 
jis atsakęs, kad visa tai daroma lie
tuvių labui ir visa būsią gerai. Mo
tinai nieko kito nebeliko, kaip tik 
verkiant pasišalinti — ji prakeikė jį 
ir daugiau jau niekad nebematė. 
Brolių ir seserų Sniečkus neįsileido 
į savo butą, bet ir tie patys neturėjo 
nė mažiausio noro matytis su juo, 
nes jo bijojo, kaip ir kitų NKVD 
agentų.

Prasidėjo žinomosios masinės de
portacijos iš Lietuvos. Deportuoja
mųjų tarpe buvo ir Sniečkaus mo
tinos brolis, taigi jo dėdė, su šeima, 
o taip pat jo švogeris ir pusbrolis, 
mokyklos suolo draugas. Jau visos 
šeimos buvo suvarytos ,į gyvulinius 
vagonus. Broliai ir seserys mėgino 
savo gimines išgelbėti — kreipėsi į 
Antaną, bet tas buvo nepasiekiamas. 
Pagaliau tasai per savo sekretorę pa
sakė, kad jis atvyksiąs pats pas bro
lius pasišnekėtu Atvyko vienas. Se
suo apsiverkė jį pamačiusi. Jis ją 
juokais ramino aiškindamas, kad čia 
nieko blogo, kad išvežamos tik Kau- 

žmonės, didlngesni pastatai ir tur
tingos prekyvietės. Nuo Valencijos 
likusį 40 km kelią tiesiu plentu pra
važiuojame labai greit. Čia atvykę, 
buvusiame parke randame daugybę 
kariško tipo barakėlių.

Pirmesnėmis mašinomis atvažiavę 
jau stovėjo eilėse ir atlikinėjo rei
kiamus formalumus. Prisijungėme ir 
mes: dar kartą suštampuojamos mū
sų vizos, išduodamos maisto korte
lės, patalynė, skiepijama nuo mala- 
rijos. Pagaliau užimame patalpas — į 
vieną kambarį po aštuonis žmones. 
Tokiu būdu pradedame naują, nors 
dar stovyklinį gyvenimą. Viskas at
rodo labai kurortiškai, ir medžių še
šėliuose stūksančiuose barakėliuose, 
galima gan gerai pailsėti.

Apie 4 vai. gauname pirmąjį 
maisto davinį. Viši susirertkame val- 
gyklosna, kur iš karto šiek tiek nusi
viliame, nes maistas vietinių papro
čiu toks sūrus ir turi tiek daug pi
pirų, kad retas kuris gali valgyti 
(bet vėliau, į tai atkreipus virėjo dė
mesį, viskas pasikeitė gerojon pu
sėn).

Vos atvažiavus tenka sutikti pir
maisiais transportais atvykusių ir 
čia apsigyvenusių lietuvių. Jie mus 
pradeda „šviesti“. Jie pasakoja, kad 
žmonės, turį specialybę, gali čia la
bai gerai įsitaisyti ir garma iki 40 
bolivarų dienai, bet neturint specia
lybės ir ne taip jau blogai. Papras
tas darbininkas gauna dienai 10—15 
doL Gi maistas viengungiui išeina 
5 bok dienai. Neteko girdėti nė vie
no, kuris gailėtųsi palikęs Europą. 
Anksčiau, sako, lengva buvę gauti iš 
valstybės paskolą, bet daugeliui tą 
paskolą be naudos išleidus, dabar su 
paskolomis sunkiau. Šie žmonės 
mums papasakojo, kad čia visko ga
lima gauti, tik nereikią mokėti pre
kybininko prašomų kainų, nes jie, 
pasinaudodami proga, prašo už vis
ką dvigubai. Tuojau stovyklos aikš
tėje pasirodė čiabuviai su savomis 
prekėmis. Ypatingai visus vilioja 
vaisiai. Bet... retas kuris turi pi
nigų. Paaiškėja, kad ir čia ameriki
nės cigaretės turi savo vertę.

Klimatas, kaip iki šiol patyrėme, 
visai malonus. Saulėje šiek tiek 
karštoka, bet pavėsyje tas pats, kas 
Lietuvoje vasarą. Naktys vėsios. 
Norint lauke pavaikščioti, tenka šil
čiau apsivilkti. Sako, kad karščiau 
beveik nebūna.

Darba pačiam susirasti sunku, 
nes iš stovyklos be dokumentų iš
vykti niekur negalima. Reikia lauk
ti, kol čia atvyks „pirkliai“ ir pasiū
lys darbo. Jau mažai daliai pavyko 
dėl jo susitarti. Gavus darbą vienam 
šeimos nariui, likusieji nariai gali 
dar savaitę likti stovykloje.

Prieš šventes buvo Išmokėta vals
tybės parama pinigais, kiekvienam 
per 18 mt. po 33 bolivarus, kurių ne
reiks grąžinti. Atvykusieji lietuviai 
švenčių proga pasiuntė sveikinimą 
Lietuvos Ministeriui Uragvajuje p. 
Graužiniu! ir Argentinos Lietuvių 
Balsui. Pačias šventes praleidome 
paprastai, kasdieniškai, tik mažie
siems buvo suruošta eglutė, kur jie 
buvo apdovanoti žaislais.

Važiuojantiems patartina apsirū
pinti įrankiais pagal tai, kuria spe
cialybe kas nori verstis. Nors čia

no paleistuvės. Nurodžius, kad ve
žami ir jų šeimos nariai, jis tik iro
niškai atsakęs:

— Jie dvarininkai, buržujai iš
naudotojai, — tegu važiuoja. Ten 
gaus darbo ir duonos... — Taip pa
sakęs ir išėjęs, neparodęs'jokio noro 
padėti. Broliai slaptėsi, nes bijojo, 
kaip ir visi kiti.

Vokiečiams užimant Lietuvą, bol
ševikų pareigūnai spruko į Rusiją. 
1944 m., kai raudonoji armija vėl 
užėmė Lietuvą, Sniečkus grįžo į sa
vo pareigas ir vėl tęsė savo pradėtą 
planingą lietuvių tautos naikinimo 
darbą. Jo giminės, artimieji ir toli
mesnieji, bėgo iš Lietuvos. Kartu su 
jais pasitraukė ir žilagalvė motina, 
bijodama savo sūnaus išdaviko. Bro
liams taip pat pavyko pasiekti Va
karų demokratijų globą.

Sergančią motiną praėjusiais me
tais aplankė Amerikos laikraštinin
kai ir paklausė, kodėl ji negrįžtant! 
namo: ar ji nenorinti pamatyti savo 
sūnaus. Marijona Sniečkuvienė at
sakė, kad to sūnaus ji jau nebetu
rinti ir jo matyti nebenorinti; taip 
pat nenorinti matyti ir išprievartau
tos tėvynės, nes to vargo ir skurdo 
kaltininkas esąs ir jos buvęs sūnus.

J. Gr.'

įrankių ir galima pirktis laisvai, bet 
kiekvienas pradžioje susiduria su lė
šų trūkumu ir tuo būdu susitrukdo 
galimybės pradėti savarankiškai 
verstis. Dar paminėtina, kad maisto 
produktai, išskyrus vietinius vaisius, 
yra brangūs; butai, nors jų jaučiasi 
trūkumas, kainų atžvilgiu prieinami. 
Drabužių ir avalynės kainos pagal 
uždarbius, palyginti, neaukštos. Ne
mokančiam ispaniškai pradžia čia 
sunkoka, nors galima rasti kalban
čių anglų, prancūzų, rusų ir mažiau
sia vokiečių kaįbomis.

Apskritai, tenka prisipažinti, kad 
daugumas tikėjomės rasti blogesnes 
aplinkybes. Atrodo, kad susipažinus 
su padėtimi ir pramokus kalbos, per
spektyvų yra daug, nes čia viskas

LIB Miiencheno apylinkės atstovų susirinkimas
Sausio 24 d. LTB Muencheno apy

linkės metiniame atstovų susirinki
me priimtos komiteto veiklos ir pi
niginė apyskaitos, ateinančių metų 
sąmata ir išrinktas naujas apylinkės 
komitetas. Dvejis metus komitetui 
pirmininkavęs. V. Šmulkštys iš pa
reigų pasitraukė ir pateikė susirin
kimui labai plačią, kruopščiai pa
ruoštą apyskaitą. Ją susirinkimas 
priėmė ir pareiškė padėką už atliktą 
darbą. Komiteto kasininkas J. Kiau
nė padarė apylinkės finansinę ap
žvalgą. Į komitetą slaptu balsavimu 
išrinkti: Ant. Sugintas, Just. Prei- 
bys, Jurgis Kiaunė, Ant. Palubin
skas, Leonardas Dambrauskas, Juo
zas Kašuba, Vikt. Vaitkus, Zig. Pec- 
kus ir Balys Balionis. Pareigas jie 
taip pasiskirstė: Pirmin. — Ant. Su
gintas, pirmin. pavad. — J. Kašuba, 
sekret. — B. Balionis,. kasin. — J. 
Kiaunė, šviet. ir kultūros reikalų 
vadovas — L. Dambrauskas; visi kiti 
— nariai.

Be to, aptartas vasario 16 d. pa
minėjimas. Bendrais bruožais jis 
numatytas ruošti labai iškilmingai. 
Jau susitarta su Čiurlionio ansam
bliu, kuris tą dieną Mūnchene mie
lai sutiko duoti keletą koncertų.

Šiuo metu Miincheno apylinkę 
sudaro 1800 lietuvių tremtinių, kurių 
didžioji dalis gyvena stovyklose ir 
apie 700 asmenų privačiuose butuose

Skaitytojas turi žodį:

Kovokime su negerovėmis
Kiekvienoje bendruomenėje esa

ma gerų ir blogų žmonių, ypač šiais 
pokariniais laikais, kai daugelio mo
raliniai varžtai atsileido ir nekrei
piama didesnio dėmesio į įvairius iš
krypimus ir net į juos nereaguojama. 
Tuo būdu įžūlesnieji lyg padrąsina
mi ir dar labiau pradeda veikti... 
Pagal LTB įstatus kiekvienoje dides
nėje stovykloje turi būti įsteigtas 
apylinkės teismas, kurio tikslas yra 
kovoti su nusikaltimais; ypatingais 
atvejais jis turi teisę net šalinti iš 
bendruomenės tarpo. Tačiau faktas, 
kad ne visose stovyklose tokie tei
smai yra įsteigti, nors gyvenimas 
rodo, kad jų yra reikalingi ir jų 
nutarimai, nors ir neturi obligatiškos 
galios, bet teigiamai veikia bendruo
menės narius. Teko pastebėti, kad 
tose vietose, kur nėra bendruomenės

Žodžiai ir darbai
Per paskutini pasikalbėjimą SU

DP laikraštininkais amerikiečių zo- 
nos IRO Direktorius p. Edwards yra, 
tarp kita ko, pasakęs, kad IRO tar
nautojų skaičius pastaruoju laiku 
buvęs sumažintas 15e/« ir DP pra
dėta skirti į atsakingesnes vietas.

Tas pareiškimas daugelį mūsų la
bai nudžiugino: atseit, pagaliau IRO 
pradeda tvarkytis. Deja, iš arčiau 
pažiūrėjus, dalykai atrodo visai ki
taip. Šias eilutes rašančiam buvo 
gera proga susipažinti, kaip tas tar
nautojų ma.inimas buvo atliktas 
praktikoje IRO area Nr, 3 ribose 
(Wurzburg, Bayreūth, Bamberg, 
Ansbach). Pasirodo, apie 75 "/o at
leistųjų sudaro II klasės tarnautojai, 
t. y., tie patys DP. Žinant, kad II 
klasės 20 tarnautojų mėnesinis7 atly
ginimas yra maždaug lygus vieno ei
linio I klasės tarnautojo atlyginimui, 
nesunku suprasti, kad taupumo at
žvilgiu šis sumažinimas yra lygus 
nuliui. Faktinai liko beveik visai 
nepaliesti b.angieji I klasės tarnau
tojai, o buvo atleisti pigieji DP, kurie 
ir taip gaudavo, palyginti su I klase, 
juokingai mažus atlyginimus (apie 
12 dolerių). Ta DP tarnautojams pa
daryta skriauda yra dar didesnė, nes 
atleistieji daugiausia yra atleisti tik 
nuo IRO tarnautojo pavadinimo, bet 
palikti dirbti tą patį darbą, kuri jie 
iki šiolei yra dirbę. Vadinasi, vienu 
šūviu nušauta net keli zuikiai: 1) su-
mažintas bendras tarnautojų skai
čius, 2) kuriam laikui apsaugtįos kai 
kieno šiltos vietos, 3) parūpinta ii 
DP tarpo pigi ir pajėgi darbo jėga 
tiems darbams atlikti, kurių bran
gieji tarnautojai nesugeba ar nenori 
dirbtų )

Taigi mažinant tarnautojų skai
čių, buvo aklai mažinamas vietų 
skaičius, dirbtinai perkeliant iš IRO 
tarnautojų į paprastųjų DP tarnau
tojų eiles kaip tik tuos, kurie dėl 
turimų kvalifikacijų buvo pajėgiau
sieji darbininkai. A. V.

vystymosi stadijoje. Tokius bent 
galima susidaryti pirmuosius įspū
džius, čia kiek pagyvenus ir su anks
čiau atvykusiais lietuviais išsišnekus.

Juozas Menkeliūnas

mieste. Tarpusavio sugyvenimas nė
ra blogas, priešingai, jis vystosi ir 
toliau gerėjimo linkme.
ĮSTEIGTAS SAVANORIŲ SĄJUN

GOS SKYRIUS MUENCHENE
Mūncheno-Freimano stovyklos lie

tuviai su džiaugsmu sutiko žini% 
kad pagaliau vėl pradėjo burtis sa
vanoriai į sąjungą ir pakėlė savo vė
liavą kaip ženklą nepalaužiamo ti
kėjimo laisvės rytojumi.

Tučtuojau šioje stovykloje įsikūrė 
Liet. Savanorių Sąjungos skyrius,' 
kuriam vadovauti išrinkti žinomi sa
vanoriai: pirm. K. Pranckonis, pa
vad. J. Kiaunė ir sekr. A. Mantautaa.

Šiuo metu skyriaus valdyba rūpi
nasi savo veiklą išplėsti ir apimti 
visus savanorius, gyvenančius Miin
cheno mieste.

Valdyba yra nusistačiusi palai
kyti visuomenės tarpe patriotinę 
dvasią, aktyviai prisidėti prie kultū
rinės veiklos, gaivinti savanorių, 
laisvės kovotojų dvasią, kovęti su 
pasitaikančiomis negerovėmis trem
tinių tarpe ir skiepyti savanorių 
idealus augančio jaunimo sielose.

Skyrius siunčia savo atstovus į 
pirmąjį savanorių tremtinių suva
žiavimą, įvykstantį Hanau vasario 
16 d. -■ B. Miškys 

teismo ir kur viešai nereaguojama į 
tautiečių prasikaltimus, nežiūrint ko
kią padėtį jie užimtų, prasikaltimai 
rodo tendencijos augti. O dar dides
nę reikšmę teismo nutarimai turėtų, 
jei jie būtų paskelbiami specialiame 
leidiny, kuris būtų išsiuntinėjamas 
visoms stovykloms ir ten viešai skel
biamas. Tuomet kiekvienas pagal
votų apie neigiamas pasėkas ir būtų 
atsargesnis. Pvz., vienoje stovyklojei 
kur nėra LTB teismo, gana dažnai 
įvyksta įvairių ekscesų.

Tautinis solidarumas neleidžia 
kreiptis su skundais į okupacines ar 
vokiečių valdžios įstaigas, o komite
tas. neturėdamas nuo pašalinės įta
kos nepriklausomo LTB teismo, ne
kompetentingas tokias bylas spręstu

Bešali* |
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Egzaminas žmogaus teisių kovoje
Reikšmingas ir įsidėmėtinas anglų „The Tablet" pasisakymas DP reikalu

Svarbiausias Anglijos katalikų 
savaitinis žurnalas „The Tablet“ p. 
m. gruodžio mėn. 27 d. laidoje, Nr. 
5614, patalpino ved. straipsni apie 
DP problemą. Šio straipsnio, pava
dinto „Benamiai“, svarbesnias mintis 
žemiau pateikiame skaitytojams. Pa
žymėtina, kad šio žurnalo komenta
rus ir vedamuosius dažnokai pamini 
BBC radijofonas, darydamas anglų 
spaudos apžvalgas. .

Straipsnio pradžioje rašoma, kad 
UNO Žmogaus Teisių Komisija po 
sėkmingesnių posėdžių, negu buvo 
galima tikėtis, konferenciją atidėjo. 
Buvo paruoštas projektas sekančiai 
konferencijai New Yorke. Projektan 
(eina konvencija, įpareigojanti visus 
narius, ir deklaracija. Numatytos ir 
sankcijos už konvencijos nuostatų 
laužymą. Žodžiu, yra sudarytas Tarp
tautinis Žmogaus Teisių Įstatymo 
projektas. Konferencijoje dalyvavo 
ir Sovietų Sąjungą su savo satelitais, 
tačiau josios atstovai pareiškė, kad 
jie paruoš platesnio pobūdžio sovie
tinę žmogaus teiSų deklaraciją.

Pasaulio pasidalinimas esąs sa
vaime aiškus dalykas. Kai tik buvo 
atsiektas bendras karinis tikslas — 
Hitlerio Vokietijos nugalėjimas, rea
lus bendradarbiavimas nutrūko. 
Priežastis ta, kad tie asmenys, kurie 
Maskvoje turi savo rankose valdžios 
raktus nei nedrįsta nei nenori ben
dradarbiauti su likusiu pasauliu. Jie, 
laikydami savo pavaldinius atskir
tus nuo išorinio pasaulio ir skleis
dami apie ji melagystes, tuo tik ir 
išsi'aiko valdžioje.

Kremlius esąs virtęs centru kla
stingų ir netekusių savo iliuzijų as-

Plebiscitas išspręs 
Kašmiro ginčą

Atgavus Indijai nepriklausomybę 
Ir padalijus J Indiją ir Pakistaną, ne
maža ginčų ir net ginkluotų susi
rėmimų sukėlė šiaurinė Indijai te- 
kusios tritorijos dalis, vad. Kašmiras, 
t kuri aiškias savo pretenzijas ėmė 
reikšti ir "Pakistanas. Pakistanas jas 
grindė etnografiniais argumentais: 
Kašmiro gyventojų daugumą sudarą 
muzulmonų tikybos išpažinėjai, todėl 
Ir šis kraštas turįs priklausyti mu
sulmonų valstybei — Pakistanu!.

Ginčas atsidūrė Jungtinėse Tau
tose. Besvarstant Saugumo Tarybai, 
britų atstovas Noel Baker pateikė 
kompromisinį pasiūlymą — Kašmiro 
priklausomybę išspręsti plebiscito ke
liu. Su šiuo pasiūlymu sutiko abi 
besiginčyjančios šalys. Čia pat pa
reiškė prancūzų delegatas, kad ple
biscitui vykdyti būtinos šios sąlygos: 
atitraukimas svetimųjų karinių dali
nių iš Kašmiro, grįžimas ginčo metu 
pabėgusių gyventojų ir sudarymas 
neutralios administracijos, kuri už
tikrintų laisvą tos srities gyventojų 
pasisakymą plebiscito metu, (z) 

menų, žinančių, kad jie turi eiti pir
myn arba atgal, išsiplėsti visame pa
sauly arba būti peraugtais net pa
čioje Rusijoje. Vakarų Valstybių 
svarbiausia strategija turėtų pasi
reikšti panaudojimu moderniškiausių 
priemonių, ardančių paslaptingumo 
ir tylos sienas, kuriomis yra aptverti 
milijonai žmonių. Pirmiausia reikią 
pradėti nuo Rytų Europos kraštų, at
plėštų nuo Vakarų demokratijų, sten
giantis juos patraukti prie bendrų 
reikalų gynimo. Šio darbo atžvilgiu 
jau šiuo metu vakariečiai yra pato
gesnėje padėtyje, nes tų kraštų gy
ventojai jau dabar esą vakariečių 
pusėje, o tų kraštų vyriausybės ne
turinčios jokio pasitikėjimo iš gy
ventojų, kurie per pastaruosius šeše- 
ris ar aštuoneris metus buvo valdo
mi vyriausybių, sudarytų išorinių 
veiksnių dėka.

Bet esanti ir viena svarbi sąlyga, 
kurią Vakarų Vyriausybės turinčios 
išpildyti, prieš eidamos toliau ir lai
kydamos save moralinių sprendimų 
veiksniais. Jei Vakarų Vyriausybės 
eisiančios toliau, o tai josios priva
lančios daryti, skelbdamos visur, kad 
Tarybų Rusijos pretenzijos ir šūkiai 
yra lygiai tiek pat melagingi, kiek 
bedieviški ir blogi, nes jinai uždrau
džia savo gyventojams išsijungti iš 
josios jurisdikcijos ir reikalaujanti, 
kad ir kiti asmenys būtų išduoti jo
sios jurisdikcijai, tai josios savo kon
krečia politika įrodysiančios, kaip 
silpnos yra Rytų vyriausybės.

Po šių samprotavimų vedamajame 
rašoma: „Visa tai nėra vien bendrų 
tvirtinimų iškėlimas. Vienas svarbus 
ir realus klausimas reikalaująs iš 
vyriausybių skubių ir teisingų veik
smų milijono ar daugiau asmenų at
žvilgiu, gyvenančių stovyklose Vo
kietijoje ir Austrijos ženkle pavadi
nimo, kurį, be abejonės, sukūrė ang
las, nes šiame pavadinime yra įžiū
rimas specifinis angliško genijaus 
bruožas — sakyti ir nepasakyti. Tu
rime galvoje DP, išvietintus asme
nis, t. y. išrautus iš šaknų asmenis, 
apiplėštus vyrus ir moterys, kuriems 
buvo pagrobtos jųjų prabočių tėviš
kės, Išplėšta galimybė ir toliau gy
venti savo savo tautinių bendruo
menių tarpe, atplėštus nuo savo 
įprastų užsiėmimų ir dažnais atve
jais nuo savo šeimų ar duonos pel- 
nytojų. Bendrai paėmus, Vakarų pa
jėgos su pagrindu gali tvirtinti, kad 
josios respektavo politinių pabėgėlių 
teises, kad josios atmetė pasibaisėti
ną reikalavimą visus tuos asmenis 
prievarta išduoti politinių priešų ma
lonei. Tačiau dar tebeegzistuoja di
džiausias, tiesiog begėdiškas skirtu
mas tarp apimties ir turtingumo tų 
kraštų, kurie sudaro UNO tautų dau
gumą, ir tarp nežymaus skaičiaus Ir 
nepaprastai selektyvaus pobūdžio lei
dimų, suteikiančių teisę šiems asme
nims įvažiuoti ir įsikurti. DP asme
nys jau beveik trejis metus praleido 
gyvendami stovyklose, vos fiziškai 
išsilaikydami iš mažų normų, gy

vendami be jokių planų ir perspek
tyvų. 1947 m. imigracinės komisijos 
lankėsi stovyklose, apžlūrėdamos iš
vietintus asmenis taip, kaip žmonės 
apžiūri ir perka arklius. Visos tos 
komisijos ieškojo to paties rečiausio 
tipo: jaunų ir stiprių vyrų, kokių jau 
anksčiau daug išgaudė Raudonoji 
Armija, varydama mažiau naudingus 
darbininkus į vakarus. Visais D P 
asmenimis turi būti ypa
tingai pasirūpinta dides
nių švenčių metų, bet jie 
turi^teisę į teisingą ir rim
tą traktavimą visų metų 
bėgyje. Jei UNO narių tikslas yra 
tikrai gerbti žmogaus teises, tai jie 
turi užimti tokią poziciją, prieš ku
rią ponų Molotovo ir ir Višinskio so
fizmai subirėtų, kaip žiaurių ir ne
garbingų žmonių melagystės. Bet 
užimti tokią aukštą poziciją turi tei
sę tik tokios vyriausybės, kurios įro
dys pasauliui, kad josios nėra veid
mainingos. Ypatingai Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Britų Dominijos ir 
Pietų Amerikos kraštai stovi prieš 
aiškų ir skubų egzaminą, kurio metu 
turi parodyti, kad priims senus ir 
silpnus, visai jaunus, o taip pat tuos, 
kurie gali tučtuojau įsijungti darban 
kaip darbininkai. Juk yra tiek daug 
kraštų, — iš viso apie 30 ar 40, — 
galinčių lengvai pakelti gyventojų 
padidėjimą. Kvotos kiekvienam kraš
tui nesusidarytų aukštos ir būtų tik 
nežymus dabartinių gyventojų skai
čiaus procentažas. DP klausimas turi 
būti Išrištas, juos įsileidžiant ir pri
imant juos jų šeimų grupėse. Lygiai 
toks pat turi būti sprendimas žydų 
atžvilgiu. Kiekvienas kraštas turi jų

Winstonas Churchillis buvo numatęs
Winstonas Churchillis, rašydamas 

savo brangiai apmokamus atsimini
mus, be abejo, turės prisiminti ir 
nuomonių skirtumus, turėtus 1943—44 
metais su savo partneriais iš anapus 
vandenyno, šiandien, savo'kalbose, 
jis turi pakankamai takto, kad apie 
tuos nuomonių skirtumus nutylėtų — 
už jį dabar pakankamai garsiai by
loja gyvenimo faktai.

Ne paslaptis, kad W. Churchillis 
yra ne tik politikas par excellence, 
bet taip pat ir šaunus strategas. Kas 
akylai stebėjo Vak. Sąjungininkų 
praeitojo karo strategiją, negalėjo 
nepastebėti ir Churchillio kovos dėl 
savo mėgiamos sparnų puolimo tak
tikos. Ne veltui tat jo ir buvo karš-, 
tai palaikoma mintis už invaziją 
į Balkanus. Bet gi už strateginių 
sumetimų slypėjo ir jo politinis pra- 
matymas, ir tai pagrįstas ne vien tik 
asmeniniu nusistatymu prieš komu
nizmą, bet senu ir gyvu savo tautos 
instinktu, žvelgiančiu toliau į poka
rio laikotarpį — noras, kad Vak. 
Sąjungininkai pirmieji įžengtų 
Sofijon, Bukareštan, Budapeštan, o 
ne sovietai.

Likimas panorėjo nusišypsoti prie
šingai pusei ir Churchilliui nepavy
ko ištikint! savo amerikinių partne
rių, jog jo politiniai prasmin
gas susirūpinimas nėra perdėtas. 
Amerikiečių argumentai tuo metu 

.rėmėsi tiekimo ir bazių nuotoliais. 
Be to, nebus gal perdėta pastebėjus, 
jog jiems tuokart stigo ir to politi
nio pramatymo tradicijos. Jų žvilgs
nių koncentracija tesiekė Hitlerį ir 
apsiribojo kova su nacizmu, gi Chur
chillio tolimesni „pranašavimai“ jų 
neviliojo ir neįtikino.

Pažvelgus į šio meto Washingtono 
nuotaikas, į reagavimo į Europos 
įvykių raidą kalibrus, kyla mintis, 
ar pastaruoju metu užsienių reikalų 
ministeris gen. Marshallis nepagal
voja, kad 1943 metais buvęs genera
linio štabo viršininkas gen. Marshal
lis gal ir geriau būtų padaręs, tuo
met sutikdamas su Churchillio pla
nais ...

Gal tokiu atveju būtų atpuolęs 
reikalas dabar rezignuotai konstan- 
tuoti, jog „nelaimei, tik 16 Europos 
valstybių tiki turinčios laisvę daly
vauti Paryžiaus konferencijoje besi-

dalį įsileisti. Kiekvienas didelis mie
stas turėtų sudaryti galimybę susi
daryti žydų kvartalui.

Esame liudininkai meto, kai dar 
nėra susikristalizavusi vyriausybių 
praktika, bet jai jau yra pavojus vir
sti arbitražine ir nežmoniška. Tol, 
kol vyriausybės neprisiims jokios at
sakomybės dėl šių žmonių medžia
ginės gerovės, jos per daug nesirū
pins, kas įvažiuoja į jų kraštus ir kas 
apleidžia, ko negalima pasakyti, kai 
iš krašto dingsta stambios vertybės. 
Tuo tarpu kai vyriausybės yra at
sakingos už kiekvieno švietimą, svei
katą, darbo suteikimą ir pensiją, jo
sios yra linkusios su įtarimu žiūrėti 
į visus tuos, kurie reikalingi globos 
ir kurie neprisideda prie bendro vi
suomeninio gyvenimo būtinais įna
šais. Tuo rizikuojame atsidurti prieš 
paradoksą, kad socialinė politika, 
kuri Iš tikrųjų turi būti humaniška, 
virsta nežmoniška, ir kad kaip tik 
tie žmonės, kuriems labiausiai reikia 
paramos ir pastogės, atsiduria visur 
prieš uždarytas duris, kadangi už 
durų esąs standartas yra per aukš
tas, kad juo būtų galima dalintis su 
naujai atvykusiais.

Štai kur yra reikalas, kuriuo turi 
susirūpinti visi krikščionys, profesi
nių sąjungų nariai, reikalas, reika
laująs iš jų didesnės atsakomybės ir 
kartu suteikiąs ypatingą pro^ą. Juk 
politikai, kai iš jų reikalaujama pa
siaiškinti, kodėl jie nesielgia kilnia- 
dvasiškiau DP asmenų atžvilgiu, at
sikerta tuo, kad tam priešinasi orga
nizuoti darbininkai. Jie nurodo, kad 
neturi jokios teisės būti duosniais iš

fondų, kurie susidarė asmeniškų su-. 
taupų dėka. Turėtų būti aišku, kad 
dirbančiosios klasės turėtų būti la
biausiai suinteresuotos išlaikymu es
minio skirtumo tarp žmonių ir daik
tų, atmetant idėją, kad žmonės pri
klauso kolektyvams r dėl to ir vy
riausybėms. Sutikimas su tuo suda
rytų naujos formos baudžiavą. Nie
kas nebegalėtų apleisti žemės, prie 
kurios jis yra pririštas, kadangi nie
kas nebeturėtų įvažiavimo teisės.

Laikysena, kuri bus parodyta se
kančių mėnesių bėgy DP asmenų at
žvilgiu, bus didelis egzami
nas, o kartu ir didelė proga, UNO 
nariams demonstruojant pasauliui,’ 
kad iš pastarųjų aštuonerių metų di
delių skausmų ir vargų susikristali
zavo kažkr ’ vertingo, gražaus ir 
pastovaus, kad susiformavo nauja 
viešosios politikos koncepcija, pagal 
kurią kultūringo krašto žymė yramo
sios vyriausybės traktavimas žmonių 
kaip žmonių, nežiūrint jų etikečių, 
jų teisinių kategorijų ir nežiūrint 
kuriam 'viršininkui ir kieno globai 
jie yra įrašyti, — str. baigiamas.

Galime nors tuo pasiguosti, kad 
užsienio spaudoj vis dažniau pasi
girsta teisingų balsų apie dabartinę 
sunkią DP padėtį, reikalaujančių šią 
problemą greičiau humanišku būdu 
išspręsti, užkertant kelia privačių 
biznierių machinacijoms DP atžvil
giu. Tikėsimės, kad tie balsai ras 
reikiamo atgarsio tų veiksnių tarpe, 
kurių sprendimai mums gali suteikti 
šviesesnių tolimesnio gyvenimo vil
čių, išvaduojant mus iš dabartinės 
babiloniškos nelaisvės. Br. Mickonis 

kuriančiam ūkiniam bendradarbiavi
mui“. Toje pat Londono konferen
cijos išvakarėse pasakytoje kalboje 
Marshallis buvo priverstas operuoti 
ir daugiau pasakančiais skaičiais, bū
tent:

„Tuo metu, kai Vakarų demokra
tijos yra žymiai susiaurinę savo te
ritorijas, (remiant kolonialinių vals
tybių nepriklausomybės siekius. 
Mšk.), viena šalis nutarė eiti prie
šingu keliu. Sov. Sąjunga savo sie
nas žymiai praplėtė. Nuo 1939 m. ji 
yra de facto aneksavusi plotus 280.000 
kv. mylių (725.000 kv. km) apimties 
su bevelk 22 mil. gyventojų...“

Kas žino, kokį vaidmenį šioje po
kario politikos konsteliacijoje vai
dintų D. Britanija, jei jos politikos 
vadovu tebebūtų Churchillis. Šian
dien Attlee su Bevinu tenkinasi an
traeiliu vaidmeniu, užleisdami vieną 
po kitos pozicijas stipresnėms ir ma
žiau nuo karo nukentėjusioms JAV. 
Tat nenuostabu, kad raudonojo ant
plūdžio besibalminąs europietis gel
bėjimo valties laukia iš laivo, vardu 
nebe Londonas, bet Washingtonas.

(Nukelta į 7 pusi.)

Alb. Valentinas

° Pilkosios dienos stovykloje
Su siaubu dar prisimename nelemtas ir 

nuos-sLias vasaros sausras. Ir nė viena sto
vykla, tur būt, dėl to tiek neprikentėjo kaip 
mūsiškė: aplink nei upelio, nei kūdros, nei 
baseino jokio. Atrodė, kad ties stovykla kabo 
Stačiai liepsnojantis ugninis kardas. Tarp 
žmogžudiškai įkaitusių kareivinių mūrų na
bagai tremtiniai žiobčiojo it trokštančios žtt- 
vys. O rajono žvyras net spraksėjo nuo karš
čio. Kai išvietintasis užsimanė nueiti į kitą 
bloką kokios nors paguodos pasieškoti, tai jis 
turėjo bėgti per rajoną nė minutės nesusto
damas, nors kas būtų. pasiūlęs užsidegti ir 
amerikinę cigaretę. Negalėjo sustoti todėl, 
kad žvyro akmenukai jam degino padus, kaip 
anajam Vcšpaties iškeiktam bibliškajam Am
žinajam žydui... O ir tremtinio puspadžiai 
visada kiauri, kaip ir anojo keliauninko žy
do... O prie viso to dar: griežtai normuoja
mas vanduo, jau nekalbant apie visas kitas 
„normas“. Tik saulės kaitra tada dar nebuvo 
normuojama... Vadinasi, amžinas troškulys 
nuo silkės, degą mūrai, nė lašo vandens, o 
užu . tvoros atšlaitėje pilna gyvačių. Tokios 
tat buvo vasaros simfonijos.

Gi dabar reikalai apvirto visiškai aukštyn 
kojom.

— Jau keturiasdešimta dienų ir naktų ly
ja..., —’ aimanuoja vėl žmonės. — Dangus 

' stačiai sukiuro kaip rėtis. Bus tvanai, badai 
ir pasaulio pabaigai Ir ko daugiau dabar be
galima tikėtis?...

Iš tiesų, vanduo dabar jau nebenormuoja- 
mas. Ir ko benormuosi, jeigu ne tik per sto
gus, lubas, sienas, bet ir per apykaklę kiek
vienam teka kaip reikiant. Anie kareivinių 
rajono akmenukai, kurie vasarą iki padūkimo 
saulės buvo įkaitinti ir degino jau šilto ir šalto 
mačiusius mūsų padus, dabar išbalę guli gi
liai po vandeniu. Per šitą rajoną teka, čiur
lena nesuskaitomi upeliai, telkšo daugybė pel
kių, balų ir pusėtino didumo ežeriokų. Ir vėl 
biedni tremtiniai šokinėja po rajoną nuo .kup
stelio'ant kupstelio, negalėdami sustoti, nesgi 
ir vėl tie nelaimingi kiauri puspadžiai..'. Ak 
gi žmogau, žmogau, kaip dideli mūsų priešai 
yra mūsų puspadžiai!

O dangus vis pila ir pila vandeni nenusto
damas. Jau daugiau kaip keturiasdešimts die
nų ir naktų. Radijas pranešinėja, kad upės 
jau bando užlieti šios šalies miestus. Kol Įkibo 
į miestus, daugis tremtinių jau seniai užlieti, 
nes jie daugiausiai gyvena tent kur jau nie
kas kitas nenori ir negali gyventi: kareivinėse, 
kurių stogai per karą bombų nupūsti ir sienos 
sueižėjusios arba iš. viso subirusios, arba ba
rakuose, kuriuose daugiau skylių, negu giedrą 
žiemos vakarą danguje žvaigždelių.,. Vienas 
iš anglų zonos rašė laiške man, kad iš jų ba
rakų jau belikę tik stogų skersiniai ir pama
tai, o vienok jie dar tebegyveną... Tai šitoks 
svietas, nebeturėdamas kur nakčiai pasista
tyti guolio, ir pradeda piktai rūguoti dangopi:

— Sutvėrėjau, gana jau kad žemėje darosi 

netvarka, suirutė ir chaosas, nejaugi ir dan
guje tas pats jau prasidėjo?.., Nebėra nė ten, 
nei sutarimo nei vienybės ...

Pas mus nors stogai dar nekiauri ir lovos 
laikinai dar sausos, tačiau visoje stovykloje 
niekas neturi tokių aulinių batų, kuriais galė
tų per rajono vandenis išbristi. Mat, aulų 
aukštis nebeatlaiko... Tik vienam Petrui Dū
delei lietūs ir vandenys yra tikra dangaus pa
laima. Istorija buvo šitokia. Jisai vyriokas 
smulkaus subūdavojimo, boksininkų terminu 
tariant — plunksnos svorio. O tačiau per 
skirstymus ir dalinimus jam atiteko batai ke
turiasdešimts devinto numerio. Geri, geltoni 
amerikiniai batai, guminiais padais. Tai vieną 
dieną ir išėjo jis pabraidyti 'po rajono balas 
ir raistus, idant patirtų, ar amerikoniškieji 
praleidžia vandenį ar ne? Vos įbridus į pir
mą balą paaiškėjo, kad didelio kvadratinio 
ploto batai su storais guminiais padais plunks
nos svorį be jokio vargo išlaiko viršum van
dens. Mūsiškis tik pliaukštelėjo delnu kakton 
ir tuoj pat nusiirė mechanlnėn dirbtuvėn. Te
nai jis pasigamino ir prisimontavo prie batų 
kulnų sraigtelius, varomus suspaustu oru. (Oras 
suspaudžiamas pompuojant dviračio . pompai.) 
Tai dabar jis ir plaukioja po kareivinių rajo
ną pakankamo kiekio mazgų greičiu, vis mels
damas dangaus ko daugiausiai lietučio. Ir jam 
gerai, šitam mūsiškiui. Visur jis suspėja ir 
dargi Visur jis pirmas eilėje: ir prie duonos, 
sriubos, prie pieno, maisto, prie muilo, barzdai 
skusti peiliukų ir.prie emigracijos į Kanadą 
— jis pirmas eilutėje. Motorizuotas niekui- ne
pražus. Tk bėda pėstininkams..-.

Tai buvo prieš porą mėnesių. Bloko ko
mendantas eina per kambarius ir storu balsu 
šaukia:

— Kam ko reikia: batų, padėvėtų švarkų, 
kelnių, pirštinių?...

Žinoma, visiems visko totališkai trūksta ir 
visko reikia: ir batų, ir padėvėto švarko, ir šio 
ir to, ir dar ano... O vienas ko ne per ašaras 
skundžiasi:

— Ponas, užrašykite man batus. Niekada 
man niekas nedavė batų per ketveris metus. 
Matote, ant vienos kojos dėviu suplyšusį ka
liošą, virvele perrištą, o ant kitos konservų dė
žutę dar iš unros gadynės ...

— Gerai, užrašysime batus...
— Ponas komendante, bet ar aš tikrai gau

siu? — ne juokais yra susirūpinęs nelaimin
gasis.

— Tikrai, tikrai, — patvirtina jis storu, 
raminančiu balsu. — Kaip gi negausi? Kai 
priims bilius, negi ir Amerikon važiuosi kon
servų dėžute apsiavęs?...

Komendantas kreipiasi į nėkuo nesidomau- 
jantį vyruką, skaitantį prie stalo laikraštį:

— O Jums ko reikia?
— Man nieko nereikia, — atsako šis, pa

kėlęs akis nuo laikraščio.
— Kaip tai nieko nereikia? Juk aš pats 

gerai žinau, kad jūs nieko neturite. Vienos 
suplyšusios kelnės ant nuogo kūno, o ir tos 
jau žiba kaip veidrodis...

— Ne, man nieko nereikia! .........
— Tamsta kalbate niekus, gerbiamasis... 

Nieko niekada neprašote, nič nieko nesate ga* 
vę ir iš viso nieko neturite. Sakykite, ko 
Jums reikia?

3



' 4 peL Nr. 6 (118) "Mūsų Keliai 1948. H. I.

Iš slapiųjų Molotovo-Ribbeniropo 
dokumentų

Paskutiniu metu, pašlijus santy
kiams tarp JAV ir TSRS, Amerika 
išleido 357 push knygą su slaptaisiais 
dokumentais, vaizduojančiais Stalino 
santykiavimą su Hitleriu. Tuose do
kumentuose primenama, kad Sovietų 
Rusija bendradarbiavo su nacine Vo
kietija ir kad ji pasiūlė supiaustyti 
Europą, tuo pačiu parodoma, jog Ru
sija vedė psichologinį karą prieš Va
karus, kaltindama JAV „imperializ
mu". Štai charakteringi palyginimai:

1) 1939 metų pavasarį, kada britų 
misija buvo Maskvoje ir mėgino kal
bėtis dėl apsigynimo sąjungos suda
rymo prieš Hitlerį, prasidėjo pasita
rimai tarp Vokietijos ir Rusijos, pri
vedę prie nepuolimo pakto sudarymo.

2) 1939 m. rugpiūčio 23 d. — 8 
dienas prieš karo pradžią — Rusija 
ir Vokietija pasirašė nepuolimo paktą 
su slaptu protokolu. Protokole buvo 
pažymėtas Europos pasidalijimas į 
įt^os sferas ir Lenkijos dalyba pu
siau.

3) Šešių savaičių būvyje pasira
šius nepuolimo paktą prasidėjo gin
čai dėl pasidalyto grobio. *

4) Vokiečių ginklų pergalė Lenki
joje, Skandinavijoje, Olandijoje su 
Belgija ir Prancūzijoje išgąsdino Ru
siją ir iššaukė gilų nesutarimą So- 
vietų-Vokiečių draugystėje.

Kaip prisimename visa ši šlykšti 
draugystė baigėsi tuo, kad Hitleris 
1941 m. birželio 22 dieną užpuolė So-
vietų Sąjungą ir pagaliau Vokietiją 
pavirto griuvėsiais.

„Daug dalykų buvo aptarta — Ja
ponija, Italija, Turkija, Anglija,

V.ūuiio Europa 1939 m. pavasarį, prieš antrojo pasaulinio karo pradžią

Hitleriui atėjus prie valdžios vai
ro, kova prasidėjo su komunizmu. 
Jis šaukė, kad komunistus reikia su
naikinti. Savo „Mein Kampf“ kny
goje rašė: „Niekad neužmirškite, kad 
dabartinės Rusijos valdovai yra pa
prasti krauju susitepę kriminalistai, 
jie yra visuomenės atmatos“, pažymi 
N.Y. Times. Tačiau Hitleris buvo 
pasiryžęs derėtis ir su pačiu „velniu“, 
kad tik savo tikslų atsiektų. Jis už 
tai ir sudarė vėliau tą nepuolimo 
paktą su Maskvos valdovais.

Maskvai patinka .Hitlerio užma
čios. Ji keičia savo užsienių reikalų 
komisarą Maksimą Litvinovą V. M. 
Molotovu, nors šis ir buvo iš bur
žujų giminės kilęs, bet senas komu
nistas.

Vokiečių ambasada iš Maskvos 
pranešė, kad „Molotovas (ne žydas) 
yra laikomas artimu Stalino draugu 
ir bendradarbiu“.

Maskva pradėjo žaidimą su Va
karais ir Berlynu. Iš pradžių Molo
tovas buvęs šaltas su Berlyno pasiun
tiniu.

Po ilgesnių derybų su Maskva, 
Vokietijos atstovas Schulenburg pra
nešė, jog p. Ribbentropas yra kvie
čiamas j Maskvą. Tai buvo 1939 m. 
rugpiūčio 23 d.

The New York Times rašo:
Konferencija prasidėjo rugpiūčio 

23 d. vakare ir tęsėsi iki gilios nak
ties. Ribbentropas praneša Hitleriui:

Prancūzija Ir antikominterno paktas. 
Pvz., Stalinas sutiko su nuomone, 
kad „Anglija yra silpna ir nori ma
tyti kitus kovojant, o pati ji siektų 
pasaulio dominavimo“. Jie juokėsi 
dėl antikomintemo pakto, kurį „Lon
dono City ir smulkieji britų pirkliai 
sudarę“. Jis (Ribbentropas) prajuo
kinęs Berlyną teigdamas, kad „Sta
linas norįs prisidėti prie antikomin
temo pakto“. Stalinas ilgai juokėsi. 
Daug buvę tostų: „Hitleriui, Stalinui 
ir nenutrūkstamam Vokietijos-Rusi- 
jos draugiškumui“.

Sekančią dieną pasaulis apstulbo 
nuo bendro Sovietų-Vokiečių komu
nikato, kuriame buvo paskelbtas 10 
metų nepuolimo paktas, — Hitleris 
paruošė kelią Lenkijai pulti.

Tai, kas buvo nepaskelbta, slap
tasis protokolas — lietė Rytų Euro
pos dalybas įtakų sferomis. Linija 
ėjo nuo Pabaltijo iki Juodųjų jūrų. 
Šiaurėje Rusijai buvo' palikta laisvė 
Estijoje, Latvijoje ir Suomijoje.

Naują posūkį santykiuose nukrei
pė 1940 m. lapkričio mėn. Hitlerio 
susitikimas su Molotovu Berlyne. 
Hitleris įsitikino, jog jis turįs Rusiją 
sunaikinti. Kitą mėnesį Hitleris iš
leido įsakymą pasiruošti invazijai į 
Rusiją.

Pradėtasis žiaurusis tautų naiki
nimas dar neužbaigtas ir jis laukia 
savo sprendimo. (NYT/JA)

Taip turėjo pasikeisti situacija, įgyvendinus slaptuosius Mclotovo-Rib- 
bentropo susitarimus pasidalyti tą pačią erdvę Įtakų sferomis. Žemėla
pis rodo Lietuvą 1939. VIII. 23 išduotą vokiečiams, bet ir ji buvo po 
mėnesio perleista ją okupavusios Sov. S-gos sauvalei. (Tuos susitarimui 

vykdyti įsipareigoję parašai žiūr. 1 pusi, šiame laikraštyje.)

Defenzyvinė V. Europos sąjunga
Sovietų Sąjungos Imperialistinių 

siekimų akvivaizdoje iškilo reikalas 
V. Europą sujungti į karinę apsigy
nimo sąjungą, kuri Sovietų agresijos 
atveju leistų Europai išlikti gyvai Ir, 
gal būt, pajėgtų apsaugoti V. Euro
pos kultūrines vertybes bei civiliza
cijos laimėjimus nuo visiško sunai
kinimo. Šią naujausią mintį Iškėlė 
žymusis JAV valstybės vyras Mr. B. 
Baruchas, paruošęs atominės energi
jos kontrolės planą, ir Dulles, respu- 
blik. atstovas, kalbėdamas apie eko
nominę ir politinę Europos tautų są
jungą. Jis nurodė, kad ši sąjunga 
taip pat taptų karine apsigynimo są
junga prieš agresiją, jei tokia įvyktų. 
Prie to karinio pakto, pasak p. Ba- 
rucho, turėtų prisidėti ir JAV.

Įdomu mesti žvilgsnį, kaip tokią 
gynybos sąjungą interpretuoja anglo
saksų spauda.

W. Lippmann mano, kad organi
zuojant Vakarų Europą į karinę gy
nybos sąjungą, Europa būtų ne su
jungta, bet suskaldyta ir tuo būdu 
Europos saugumas būtų susilpnintas 
ir nieku būdu nesustiprintas. Jis 
mano, kai nei Šveicarija nei Švedija 
nenorėtų prisidėti prie tos sąjungos, 
tik Belgija, Olandija ir Luksembur- 
gas pasisako už susivienijimą.

P. Lippmano manymu, kiekvienas 
Europos kraštas, norėdamas jungtis, 
pirmiausia norės gauti tvirtą pasiža

dėjimą, kad amerikiečiai eis į karą, 
kad jie padės apsiginkluoti ir kad 
kiekvieną užpultą kraštą- turėtų ginti 
kiekvienas sąjungos narys. Išeitų, 
kad jei kuris Balkanų kraštas ar So
vietų Sąjunga užpultų Turkiją ar 
Graikiją, kiekvienas Sąjungos narys 
tuojau stotų karan prieš užpuolėją. 
Lippmanas galvoja, kad į karinę są
jungą įstojęs narys būtų mažiau sau
gus, padidėtų įsipareigojimai ir kar
tu jis save išstatytų spaudimo ir 
okupacijos pavojun.

Pagal Lippmano samprotavimus, 
karinė Europos sąjunga nesanti nau
dinga dabartiniam įtempimui suma
žinti. Priešingai, tas įtempimas dar 
padidėtų. Jis nurodo, kad esą geriau 
būtų, jei JAV vienos tiesiog pradėtų 
derybas su Sovietų Sąjunga, išeida
mos ne iš kolektyvinio saugumo, bet 
iš jėgų pusiausvyros. Jo aiškinimu, 
JAV įspėtų Maskvą, Belgradą, Var
šuvą, kad kiekvienas pajudėjimas už 
dabartinės linijos Iššauks karinę JAV 
reakciją. JAV turėtų padidinti savo 
karinę galią iki būtų paruoštas tai
kos sutartys ir iš Europos būtų ati
trauktos visos neeuropinės kariuo
menės. Ar šis kelias būtų teisingas, 
sunku patikėti. Juo labiau būtų 
skaudus pavergtiems kraštams, dabar 
nežmoniškai kankinamiems ir api
plėšiamiems.

„Jei JAV negalėtų įtikinti Krem

liaus, rašo NYHT, jo neįtikintų ir 
tai, jei dar pridėtume kitą tuziną eu
ropinių vyriausybių parašų.“ Nors 
kai kurie kraštai ir prisidėtų mate
rialine galia, bet tarpusavlai tautų 
priešingumai atitrauktų dėmesį nuo 
Europos ekonominio atstatymo ir tuo 
būdu būtų susilpnintas bendras vei
kimas, kuris dabar siejamas su Mar- 
shallio planu.

Nežiūrint šių W. Lippmano išve
džiojimų, D. Britanija ir Prancūzija 
ėmėsi iniciatyvos Europai apjungti. 
Suprantama, kad pradžioje jos ribo- 
sis išugdyti supratimą ir bendradar
biavimą politinėje ir ekonominėje 
srityje ir tik vėliau imsis karinės 
idėjos įgyvendinimo, nors Belgija la
bai nuoširdžiai iš pat pradžių pasi
sakė už glaudų bendradarbiavimą vi
sose srityse. Mat, dviejų pasaulinių 
karų eiga parodė, kad Belgija tampa 
beveik pirmąja agresoriaus auka. 
Jai kito kelio nėra. Lygiai nėra pa
sirinkimo Olandijai ir Luksembur- 
gui. Tik Skandinavijos kraštai, bū
dami geresnėje geografinėje padėtyje 
gali mėginti laviruoti neutralumu, 
tačiau sunku patikėti, ar jie galėtų 
išlikti totaliniame kare, kuris lems 
žmonijos ateitį tūkstančiams metų. 
Laikas Europai susiprasti ir apsi
spręsti. Neutralumas neišgelbės nė 
vieno krašto, nes jei įvyks konflik
tai, jų nevaržys jokios tarptautinės 
konvencijos. J. Aras

— Man nieko nereikia! — atkakliai tvirti
na savo vyrukas.

Dienos slinko į praeitį. Visi greit pamiršo 
komandanto atsilankymą, nes jau ne vienas 
ir ne vieną kartą klausė „ko reikia“, bet vis
kas tuo ir pasibaigdavo...

Kokiam ketvirčiui metų praslinkus, vieną 
dieną prie sandėlio pradėjo rikiuotis eilutė. 
Ji greit ištyso į ilgą eilę.

— Jau kažin ką duoda!..., — nuaidėjo 
garsas per ubagiškąjį rajoną.

Sandėlis pagal paskyrimo sąrašus pradėjo 
dalinti gėrybes: visokio amžiaus batus, senus 
švarkus ir dar senesnes kelnes. Ir būtinai 
kiekvienam davė dar po tarbą. Nebuvo ji 
šikšninė ir vario sagčiais nespindėjo iš tolo, 
kokias kitados turėjo garsingi žemaičių uba
gai, bet buvo nauja ir neblogos medžiagos 
tarbelė. Žmonės eilėje stovėdami kalbėjo su
sirūpinę ir galvomis kraipė:

— Na, ir kam dabar mums dalina tarbas 
šitas?...

Tačiau vienas, it pranašas koks didis, gar
siai ir graudingai iš pat eilės galo tarė:

— Kitą savaitę visiems išduos lazdas ir tuo 
problema vieną kartą bus išspręsta. Galėsime 
keliauti sau po svietą, erzindami piktus švabų 
šunis...

Eilėje stovėjo džiaugsmu spindinčiu veidu 
ir tas, kursai ant vienos kojos dėvi kaliošą, 
o ant kitos sardinkų dėžutę. Jis net mėgino 
sumegzti kokį nors sąmojų. Gal būt dėlto, 
kad laimė jau taip arti... Bet eilė greit tirpo. 
Mat, kelnės daugiausiai buvo tik su viena 
wkiška“, antros visai nebuvo, tai nebuvo iš ko 
nė rinktis. Na, žinoma, kelnės, kuriuosna vie
ni koją įmauni tik iki kelio, o antros visai 

nėra kur įmauti, šitokios jau nebegali šildyti 
nė išvietinto... Šu švarkais istorijos nė kiek 
nelinksmesnės. Jie visi totališkai maži. Gali
ma sakyti, nuo pat_Dievo paukštelių sutvėri
mo dienos stovyklose niekas nėra matęs di
desnio švarko. Stačiai Dievo bausmė! Urna 
pradžioje atveždavo ir naujų ir neblogų švar
kelių — tačiau tik liliputams arba taip su- 
biaurotus, kad pasauly nebėra galybės, kuri 
juos bebūtų galėjusi ištaisyti. Ak dangau, Ir 
kuriame pasaulio kampe unra buvo suuodusi 
šituos „niekalų“ sandėlius, kokias sąskaitas už 
juos ji pateikė Amerikos mokeščių mokėto
jams?... Panamos aferos bluko prieš kiek
vieną anosios žingsnelį... ,

— Pasirašyk čionajos tris kartus, batus 
gausi, — šūkteli išdidus sandėlininkas žmo
geliui. — Tik greit...

Žmogelis drebančia ranka pasirašo, saky
tumei, ant testamento. Sandėlininkas iškelia 
iš dėžės porą batų, įbruka glėbin laimingajam 
ir — bėk. Čia niekas neklausia, kokio nu
merio batus tu dėvi — gavai ir bėk!... Dėl 
neišaiškinamų priežasčių čia taip yra skubi
nama, kad tikrai atrodo, jog už penkių minu
čių viršum galvos plyš atominė bomba...

Vienas energingai iriasi per žmonių masę 
prie sandėlininko stalo. Jis išskečia suglam
žytą švarką, kurio nugaroje išpieštos dvi mil
žiniškos baltos raidės „H.P.“, padeda šitą jau 
apipuvusį švarkioką ant stalo ir sako:

— Grąžinu šitąjį. Ir ploviau, tryniau ir 
skutau, bet šitų raidžių neišimsi. O šitokį ap
sivilkęs nueisiu į PCIRO „registraciją“, tai 
tuoj pasakys: „Aha, štai kur koloberantas ir 
.karo nusikaltėlis! Vadinasi, štai aiškūs įrody
mai, kad tarnavai priešo kariuomenėje, kovo

jai prieš sąjungininkus ir paskui patekai į 
nelaisvę. Pažįstame mes tokius paukšte
lius ...“ Ir jiems nebepalškinsi nieko. Išmes 
iš lagerio į „vokiečių ūkį“ kaip kokį šunioką. 
Mes juos irgi jau gerai pažįstame...

Sandėlininkas paėmė švarkelį, numatė 
kampan ir pasakė:

— Nenori — tai ir neimk! Kitokio nebė
ra... '

O štai čia pat vėl vienas boksininko su- 
būdavojimo vyras aštriai susikovė dėl duoda1-, 
mų batų kokybės. Žinoma, ne kumščiais, bet 
žodžiais.

— Tai ką jūs čia man duodate vaikišku? 
batukus 35 nr., kai mano kojai reikalinga 44 
nr. Tuo tarpu Petraičio vaikui įbrukote 44 
numerį. Kas čia darosi, po šimts pypkių,..

— Kitokių nebėra! — atšauna Išdidus san
dėlininkas.

— Taigi, nebėra... Prieš metus man įbru
kote irgi šitokius vaikiškus, tik vienas buvo 
juodas, o antras geltonas, o abu ant ant vienos 
kojos... O vienok į lelstrus užrašėte: „Ava
lyne aprūpintas".

— Žinoma, — suklego kažin kas Iš publi
kos, — vieni jau gavo po penkias poras gerų 
batų, o kiti nė vienos. Žinoma, vadinasi ir 
reiškia, priguli prie kokios partijos ar nepri
guli... Tas ir yra!

— Tai imsite ar ne šituosius — klausia 
sandėlininkas.

— O jūs varlės, žiogai, naktiniai sliekai... 
Ir vėl aš turiu likti be batų, — „šiaušiasi prieš 
valdžią“ dičkis, nusinešdamas vaikiškus ba
tukus.

Aišku, neimsi — nieko nepabaidysi, o ir 
šito negausi...

Eilėje kažin kas atsiliepia:
— Matyti, geras meškeriotojas, visus nela

bus vabzdžius pažįsta... «
Pagaliau prisikasa prie stalo tas apsiavęs 

su kaliošu.
— Batus ir man batus, ponuli!...
Valdžia žiūri į sąrašus. Pakelia galvą ir 

sako:
— Jums paskirti batams šniūreliai...
— O, veidrodi teisybės! O, bokšte išmin

ties! ...', — šaukia tas apstulbęs ir dviem pirš
tais laikydamas batams šniūrelius.

Tuos šniūrelius jis įsideda į tarbą.
— Sekantis. Kaip pavardė, iš kelinto bloko?
Sekantieji žmogų su šniūreliais nustumia 

nuo dalybų stalo.
Ir taip eilė vieno galo nuolat tirpsta, o nuo 

antro vis pasipildo. Pažvelk ir joje matysi 
vienus prie kitų sustojusius: profesorius, dak
taras, artojus, inžinierius, stalius, mokytojus, 
šaltkalvius, rašytojus, mūrininkus, agronomus, 
batsiuvius, buvusius ministerius, direktorius, 
fabrikų darbininkus, generolus ir žilus kaimo 
senelius... Šiandien jie visi būtinai gaus po 
daiktą, kurie kadaise buvo skirti belaisviams 
ir kuriuos jie vadina „duonmaišiais“, o pa
prastame ir ubagų gyvenime jie vadinasi sta
čiai tarbomis. Ir nūdieniame tragiškame mūsų 
gyvenime šis „davinys“ yra labai simboMI- 
kas...*

Tik tas, kuriam ,.nieko nereikia“, sėdi savo 
kampe giliai susidūmojęs ir neina stoti eilėn 
prie tarbos...
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(2) Didžios poetės didi tragedija
A. Girkantas

Ką tuo metu išgyveno lietuviai 
rašytojai, naujosios saulės garbinto
jai, savo atsiminimuose aprašo Teo
filis Tilvytis. „Pirmąją karo dieną 
susibūrėme Rašytojų Namuose, — 
pasakoja jis savo atsiminimuose, — 
laukdami nurodymų, ką toliau turė
sime veikti. Buvo Jeva Simonaitytė, 
J. Marcinkevičius, Vyt. Montvilas, K. 
Korsakas, dailininkas St. Žukas. Ne
buvo Salomėjos Neries. Ji tuo metu 
gyveno Palemone, nuošaliame pa
miškės namely. Susirūpinta ja. Pa
siųsta mašina jos parvežti... Visi 
klausėsi Molotovo kalbos, kurios me
tu pasirodė ir Salomėja Neris. Ji vi
sus pasveikino galvos linktelėjimu ir 
daugiau nieko nesakė. Ji buvo tokia 
pat griežta, apsisprendusi, kovinga. 
Į neišsprendžiamą klausimą, ką, pa
galiau, rašytojai turėtų šiuo metu 
daryti, ji visiškai paprastai, ramiai 
ir nuoširdžiai ištarė:

„ — Imsime šautuvus ir eisime 
ginti miesto.“

„Kada buvo nuspręsta, kad šei
mos su vaikais turi pasitraukti į kai
mą, Salomėja Neris prispaudė savo 
sūnelį prie savęs, pabučiavo ir stai
giu žingsniu, niekam nieko nesakiu
si, išėjo. Po valandos ji grįžo, pasiė
mė vaiką su savimi, sėdo į mašiną 
ir išvažiavo į plačiosiosios tėvynės 
gelmes...“ (XCIX—C psl.)

Sunki, varginga ir pavojinga bu
vo Salomėjos Neries kelionė į So
vietų Sąjunga, kur niekas jos nelau
kė, niekas jos nepasitiko išskėstomis 
rankomis. „Visą savaitę buvome ke
lionėje vienu du tarp visai nepažį
stamų žmonių dieną ir naktį rpirties 
pavojuje, kol atvykome į Maskvą su
plyšę ir basi, visai tuščiomis ranko
mis, — 1944, VIII. 29 rašė ji laiške 
savo Lietuvoj likusiam vyrui skulp
toriui B. Bučui.

„Nė vieno garso iš tėvynės ne
girdėjau per tris su viršum savaites 
— per tris baisaus košmaro savaites. 
Karo tremtiniai mudu su Balandu- 
ku. Kur mūsų brangus tėtukas? Šir
dis alpsta pagalvojus, koks staigus 
ir netikėtas atsiskyrimas. Siaubo 
dienos ir nauji pergyvenimai neįsten
gia uždengti šviesaus vaizdo. Rodos 
vienas žingsnis, viena valanda — ir 
aš būsiu tenai... Argi! — Juk lavo
nų kalnai ir kraujo upės mane jau 
skiria nuo Lietuvos. Ir tai tik pra
džia ... — rašė Salomėja Neris 1941 
m. liepos 18 dieną Maskvoje į savo 
dienoraštį.

Savo laisvu noru atsidūrus toli 
nuo tėvynės tarp svetimųjų, Salomėja 
Neris įsitikino, kas toji tėvynė, kiek 
ji žmogui brangi. Tėvynės ilgesio 
motyvas dažnai skamba to laiko jos 
eilėraščiuose. Ar Salomėjai Neriai 
buvo suprantamas tėvynės ilgesys ir 
kančios tų žmonių, kurie prieš pat 
karą iš savo tėvynės prievarta buvo 
išplėšti ir į Sibirą išgrūsti? Iš jos 
eilėraščių to nematyti. Savos tautos

Sudarytos šiemetinėms literatūros premijoms 
skirti komisijos

Sięjnetinėm literatūros premijom 
skirti komisijos jau sudarytos. Jos 
gyvai nagrinėja 1947 metais išėju
sias lietuviškas grožinės literatūros 
knygas ir vasario 6—7 dienomis tars 
savo žodį. Patirta, jog komisijų na
riai gyvai domisi V. Ramono „Kry
žių“ romanu, K. Bradūno poema 
„Maras“, naujuoju Fausto Kiršos 
eilėraščių „Tolumos“ rikiniu. Pulgio 
Andriušio „Anoj pusėj ežero“ ir ki
tais literatūros kūriniais Švietimo 
Valdybos, BALFo ir Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus premijos bus pa
skirtos vasario 6 cL, gi knygų lei
dyklos „Patrios“ premija — vasario 
7 d.

švietimo Valdyba ir šiais metais 
paskyrė 5000 HM. premiją. Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugija į ko
misiją paskyrė prof. J. Brazaitį ir 
rašytoją Ant. Rūką, o švietimo Val
dyba — P. Gaučį ir A. Merkelį.

BALFas paskirė 3000 RM. premi
ją. Nuo Lietuvių Rašytojų Tremti
nių Draugijos į komisiją įeina rašy
tojas H. Radauskas ir rašytojas Ant. 
Gustaitis. BALFas į komisiją pa
skyrė prof. A. Maceiną in Ben. Ba- 
brauską.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pre
mija 3000 RM. Komisiją sudaro B. 
♦aidžiūnas, A. Nyka Niliūnas (Lie

kančių veltui ieškotume Salomėjos 
Neries kūryboje. Joms ji nebylė, o 
gal būt jau buvo ir akla ir kurčia.

Lietuvos saulė buvo iškeista į kitą 
saulę. Ar tas buvo padaryta nuošir
džiai, ar dėl to savo žygio poetė ne
sigailėjo, nesikrimto? Į tą klausimą 
šiandien dar negalima atsakyti: trūk
sta medžiagos. Jos biografo A. Ven
clovos duotoji medžiaga per daug 
jau vienašališka. Jo atkurtas poetės 
asmenybės paveikslas be žmogiškos 
gyvybės, tai ne mylinčio, kenčian
čio, kovojančio, abejojančio, klystan
čio, atgailaujančio, amžinai nerim
stančio, kūrėjo paveikslas, kokia iš 
tikrųjų, reikia manyt, Salomėja Ne
ris ir buvo, bet nubronzuota partijos 
stabuko statula, kuriai gyvenime, jau 
viskas buvo aišku, kuri be jokių abe
jonių žengė „bolševiko keliu“.

Reikia tikėtis, kad ateity atsiras 
biografas, kuris duos tikrą, neme
luotą Salomėjos žmogaus ir poetės 
paveikslą. Duos paveikslą didžios 
poetės, išgyvenusios, kaip ir visa jos 
tauta, didžią tragediją. Toks biogra
fas, rašydamas apie Salomėją Nerį, 
turės vaduotis kiekvienam objekty
viam biografui ir istorikui privalo
mu dėsniu „non mirare, non indigna- 
re, sėd intelegere“ (ne teisti, ne ste
bėtis, bet suprasti). Prancūzų prie
žodis sako, suprasti — tai atleisti.

Tačiau mūsų tautai per daug 
skaudžių žaizdų išdeginta Salomėjos 
Nęries išgarbintos ir parneštos sau
lės, kad ji galėtų jos nesmerkti ir jos 
pastarųjų penkerių metų kūryba ne- 
sipinktinti. Kritikui gi, o taip pat ir 
literatūros istorikui, jos gyvenime-ir 
kūryboje dar daug kas neaišku ir 
nesuprantama, kad jis šiandien ga
lėtų visu tuo nesistebėti. Tad ir aš 
čia nenoriu nei Salomėjos Neries 
smerkti, nei jos žygiais piktintis, bet 
iškelti tik tai, kas mus stebina Sa
lomėjos Neries gyvenime ir kūrybo
je, ką, plačiai ir objektyviai išaiški
nus, jos žmogaus ir poetės paveikslas 
atgytų, nubronzuotas medinis kom
partijos stabukas įgytų žmogiškus 
bruožus.

Salomėją Nerį išugdė ne bolše
vizmas, bet lietuviškoji kultūra. Ji 
lietuviškos gamtos kūdikis. Ji ta 
gamta žavėjos. Gamta Išugdė Salo
mėją Nerį poetę. Jaunoji Salomėja 
Neris, kaip reta kas, mylėjo savo tė
viškės gamtą. „Kaip smagu pavasarį 
mano tėviškėj, — rašo poetė 1925 m. 
Velykų atostogų metu. — Ir visuo
met čia smagu. Tikrai neužeičiau 
pasauly poetiškesnio kampelio. Ka
da tik pervažiuoju namo, tai pirmiau
sia bėgu į paupį. Čia smagiausia ir 
gražiausia mano tėviškės vietelė. Kad 
nebūtų Širvintos, tai visa būtų ki
taip. Ir mano gyvenimas, ir būdas 
daug nuo tos vietos priklauso. Krū
mų vainikas iš tolo jau žaliuoja be
sikalančiais lapeliais. Karklynai ka
tinėliais geltonuoja ir skleidžia pa- 

tuvių Rašytojų Draugijos atstovai). 
Nuo Lietuvos Baudonojo Kryžiaus į 
komisiją įeina VI. Prosčiūnaitė ir vie
nas narys iš LRK valdybos.

Knygų leidyklos „Patrios" pre
mija 3000 RM. Komisijoje Lietuvių 
Tremtinių Rašytojų Draugiją atsto
vauja rašytojas L. Dovydėnas ir J. 
Girnius, o „Patrios" leidykla — P. 
Lenktaitis ir J. Žukauskas.

1000 RM. literatūros premiją 
paskyrė „Naujasis Gyvenimas". Ji 
bus įteikta už geriausią 1947 metais 
parašytą ir atspausdintą religinę no
velę. I komisiją iš Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijos paskirta prof. 
St. Yla ir K. Bradūnas, o „Naujasis 
Gyvenimas“ — kun. V. Bagdanavi- 
čių, „Nujojo Gyvenimo“ vyr. redak
torių, ir prof. L. Dambriūną.

Kiekviena komisija susideda iš 
keturių narių. Jei balsai pasidalina 
pusiau, nulemia toji pusė, už kurią 
pasisako komisijos pirmininkas. Ko
misijų pirmininkus išsirenka pačios 
komisijos. »

Iškilmingas laureatam premijų 
įteikimas ruošiamas Lietuvos Ne
priklausomybes šventės išvakarėse, 
vasario 15 d., 17 vai. Fellbache.

Tai bus graži tremtyje gimusioj 
lietuviškosios knygos šventė. 

vasario kvapą. Po Juos bitutės dūz
gia. Norėjau nusiskinti šakučių ir 
parsinešus namo pamerkti kambary 
į vazą. Negalėjau judinti karklų, nes 
būčiau sutrukdžius šimtams bitelių 
darbą. Ateisiu rytoj, kai dar bitutės 
miegos“. (XXV psl.)

Kiek jai daug tyro džiaugsmo ir 
brandaus įkvėpimo davė lietuviškoji 
jūra. 1927 m. vasarą savo dienraš
tyje ji rašo:

„O, jūra, o mylimoji mano jūra! 
Tavęs, kaip draugo, kaip mylimo ir 
vienintelio pasauly ilgėjaus. Tavęs, 
kaip vaikas motinos, troškau pama
tyti, tau pasiskųsti, tau daug, daug 
pasakyti. O, jūra... Šiandie aš lai
minga, nes girdžiu tavo kvėpavimą, 
ir jūros vėjas atskrenda pro langą į 
mano baltą kambarėlį. Apie ką vien 
svajojau, ką naktimis sapnavau, da
bar gyvai jaučiu. Būk palaiminta, 
vasaros pasaka, būk palaiminta, jūra 
plačioji!

„Ne Heinės ir ne Kellermano jū
ra, bet mano jūra, mano mylimas 
draugas, mano gyva kvėpuojanti jū
ra, kalbanti man be galo gražią va
saros pasaką“. (XXXI psl.)

Nepriklausomoji, vėliau jos vadi
namoji buržuazinė Lietuva Salomė
jai Neriai davė viską, ko, rodos, 
žmogaus širdis gali trokšti. Ji įsigijo 
aukštąjį mokslą, laisvai galėjo rink
tis tarnybą ir darbą, koks tik jai pa
tiko, keliavo po užsienius, aplanky
dama Vokietiją, Austriją, Šveicariją 
ir Prancūziją. Tos kelionės ugdė jos 
talentą ir plėtė poetinį akiratį. Ji 
laiminga ir kupina džiaugsmo, ke
liaudama po vakarų Europą. Štai 
jos to meto išgyvenimų nuotrupos:

„Freiburgas. Viena klajoju po 
svetimas gatves. Viena, svetima tarp 
svetimų. Vėjų svaiginama — kate
dros bokšte. Klajonė po kalną va
kare ... Smarkus vėjas, žaibai ir 
perkūnai mane čia sutiko. Žalias 
Reinas. Katedra, kurios bokšte — 
didžiausiame varpe mano vardas 
įrašytas. Galerijos _.. Holbeino „Kri
stus karste“. Bdcklinas. Gandrų 
viešbutis ... Paskui — po baltosios 
Jungfrau kojomis, kur žalioji Aare, 
paslaptinga smūklė ir žavinti kur
hauzo estrada. Aš viena pasveiki
nau mėlyną drakoną. Po Pilato ko
jomis. Kelionė J Rigi-Kulm, Muzika 
ant smaragdinių bangų. Kelionė ap
link ežerą. Tellio tėviškė. Per už
burtus St. Gotardo labirintus ir pie
tus. Palaimintas vakaras ir muzika. 
Mirštantis Liucernos Liūtas. Pasku
tinis vakaras ant šulinio akmens 
Liucernoj. Paskui Zūricho ežeras. 
Hutteno sala. Letholdo kapas.

„Badische Zeitung“
Sąryšyje su šiuo metu Freiburge 

vykstančia dail. V. Kasiulio kūrinių 
paroda, vietoje išeinąs voikečių lai
kraštis „Badische Zeitung“ savo š. m. 
sausio 24 d. 7 Nr. įsidėjo tokią dail. 
V. Kasiulio kūrinių parodos recen
ziją:

„Iš lietuvių menininkų, esančių 
užsieniečių Dailės Institute Freibur
ge, dail. V. Kasiulis atidarė šiuo me-
tu Freiburge savo paskutiniųjų metų 
kūrybos parodą. Iš jo ypatingai skir
tingų ir įvairaus stiliaus kūrinių iš
ryškėja jautrus menininko tempera
mentas, ieškąs vis naujų meninės iš
raiškos būdų. Nuo jo švelnios im
presionistinės pastelės, kuri, kaip 
matosi, yra prancūzų tapybos kul
tūros įtakoj, ligi jėga atsispindan- 
čių stipriai sukurtų ekspresijų, pa
juntama, kad dailininkas yra susi
formavęs ne palaipsniui, bet iš karto, 
tai daugiau pasiduodamas spalvų 
žavesiui, tai vėl labiau ieškodamas 
dekoratyvinės linijos. Dailininko kū
ryboj daug kur jaučiamas rusiškas 
paveikslo supratimas, iš tolo prime
nąs ikonų tapybą, bet ir ji atskie- 
džiama moderniosios a te! j e oru. įdo
mus magiškai veikiąs būdas, kaip ir 
daugumoj, žmogaus kūnas apsuptas 
spalvinga „Aura", peršviečiamas ir 
vedamas į savotišką dekoratyvinę iš-

nĖMESIO!
S. m. vasario 16 d. 17 vai. 15 m in. 

Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
proga per Stuttgarto radiją bus 
transliuojamas „Čiurlionio“ ansam
blio koncertas.

Padėkos žodis lietuvio kultūros Rėmėjams
Lietuvių Kultūros Fondui įsisteigus, be raginimų, atsišaukimų daug 

lietuvių parėmė stambiomis aukomis.
Keletą žymesnių aukų čia paminime.
Pirmasis aukotojas „Mūsų Kelio" redaktorius D. Penikas, siųsdamas' 

1000 RM., pažymėjo: „... ištesiu seniai duotą pažadą Kultūros Fondui.“ 
O pažadas buvo duotas gerokai prieš K. Fondo įkūrimą.

Kultūros Fondo įsteigimo dieną Augsburge „Patria“ leidyklos šefas 
J. Lenktaitis, paaukodamas 1000 RM., pažymėjo: „Kultūros Fondo įstei
gimo proga“...

Haslach i. K. (Baden-Schwarzwald) lietuvių stovykla, siųsdama 1000 
RM., pažymėjo: „Nors ir nedidelė lietuvių tremtinių kolonija Haslach i. K. 
miestelyje (23 asm.), tačiau mūsų įsitikinimu jokia auka Kultūros Fondui 
nebus per didelė, ypač turint galvoj lietuviškos kultūros reikšmę mūsų 
tremties gyvenime.“

Jiems atsiliepė Ravensburgo miesto lietuviai, L. K. Fondui paauko
dami 3000 RM., kukliai tepažymėdami: „Siunčiame Ravensburgo lietuvių 
auką mūsų Kultūros Fondui."

Baleto solistas Vasiliauskas, per J. Kardelį siųsdamas 1000 RM., kaip 
pareigą atlikdamas, tepažymėjo: „Mūsų Kultūros Fondui.“

Mielą ir nuoširdžią auką atsiuntė Hanoverio Lietuvių Studentų at
stovybė. „Iš mūsų kuklių išteklių prašome priimti 400 RM. Lietuvių 
Kultūros Fondas turi būti šaukliu, kuris šauktų visus lietuvius į vieningą 
kovą dėl tautos idealų, išplėsdamas savo veiklą viso pasaulio lietuvių 
tarpe.“

Schweinfurto lietuvių stovyklos „Romuvos“ Tuntas su 200 RM. ir 
Eichstatto-Rebdorfo „Vilnelės" Tuntas — 509 RM. pritarė Hannoverio 
studentams.

Wedelio ir Memmingeno lietuvių stovyklų Komitetai užbaigdami 
1947 metus suaukojo po 1000 RM.

D.L.K. Algirdo sargybų kuopa (412q Labour Service Company), amer. 
karinės valdžios patvarkymu išsiskirstydama, didelę dalį savo fondo 
likučių — 3000 RM. paaukojo Liet Kultūros Fondui: „Gailimės, kad ne
galėjome tam kilniam tikslui paaukoti didesnės sumos,“ rašo kuopos vyrai.

K.F. įsikūrimo dieną Augsburge „Tėviškės Garso“ redakcijos narys 
Palukaitis, aukodamas 100 RM., pridūrė: „Nors šia kuklia suma pradedu 
įsipareigojimą mūsų kultūrai."

Tai žymesnės sumos, įplaukusios per keletą mėnesių. Lietuvių Kul
tūros Fondo Steigiamasis Komitetas dėkoja aukotojams, taip nuoširdžiu 
pareigingumu parėmusius Lietuvių Kultūros Fondą. Laikraščius prašome 
paskelbti šią padėką, nes daug mūsų talkininkų-aukotojų jau toli išsi
sklaidė — ir juos tepasiekia šie keli žodžiai.

Lietuvių Kultūros Fondo
Steig. Komitetas

. Paskutinį kartą man grojo 
maršą Reinas, krisdamas nuo stačių 
uolų. Baltos kaskados perlų karo
liais krito po mano kojų... Ir grojo 
man Reinas, ir tūkstantis būgnų 
gaudė.

„Paskutinį kartą aš važiuoju šva
riu šveicarų el.ektros traukiniu. Iš 
Zūricho J Schaffhauseną. Už keleto 
valandų reiks persėst į svetimą vo
kiečių traukinį. O Šveicarija man — 
kaip motina. Per tas porą savaičių 
aš taip pririšau širdį prie šito stebu
klingo krašto, kad dabar man skau
du, skaudu atsiskirti. Aš rymau prie 
lango. — Baigiasi kalnai, ir prasi
deda lygumos. Man ašaros taip byra. 
Ir jokiomis pastangomis aš jų suval
dyti negaliu. Traukinys griūva, griū
va į juodą bedugnę. O ten liko sau
lės kraštas. Didvyrių kraštas. Ten 
stebuklingi kalnai liko. (XXXV— 
XXXVI psl.) (Bus daugiau).

apie dail. V. Kasiulį
raišką. Čia svarbiausią vaidmenį vai
dina ne išorinis pavidalas, bet pa
veikslo kaipo tokio veikimas, linijos 
ir spalvos sąskambis. Žmogus, įsigy
venęs į savo vidinę vienatvę, beveik 
paskendęs savajame Aš. Tai beveik 
jaudinančiai ryšku ypač vykusioj 
portretų tapyboj.

,V. Kasiulis yra be abejo talentin
gas ir gabus menininkas, kuriame 
pasigendame dar tam tikros disci
plinos. Jaunojo meniniko išsivysty
mo problema išryškins ir sutvirtins 
jo meniškąją asmenybę ir suteiks 
nuosavą stilių“. Br. K.

Vladas Jakubėnas, PASAKA — 
TALE — MARCHEN. Piano solo. 
Leidykla „Patria", Tubingen, 1947 m.

„Aidu“ žurnalas
Maždaug kas mėnuo mus aplanko 

kultūringos išvaizdos „Aldų“ žurna
las. Mėgėjai rimtesnės lektūros, ku
rios mums šiandien taip trūksta, jo, 
be abejo, laukia. Niekas nesiskųstų, 
jei žurnalas skaitytojus lankytų ir 
dažniau, priešingai...

„Aidai“, kaip matyti iš Jo praė
jusių metų turinio, yra užsimoję 
liesti visas svarbiąsias kultūrinio gy
venimo sritis: filosofiją, religiją, gro
žinę literatūrą, istoriją, kalbotyrą, 
pedagogiką, dailę, teatrą, muziką, 
gamtos mokslus, akademinį gyveni
mą ir tt. Be to, gan daug vietos ski
ria recenzijoms ir deda nemaža iliu
stracijų.

Kultūros reikalai tremtyje turi 
ypatingos svarbos. Mes čia kultūros

Adelina Ambrose
AMERIKOS LIETUVĖ — KOMPO

ZITORE
Jos parašytą ir sukomponuotą 

dainą „Hail U.S.A., Hail" (Valio 
USA, valio) buvo pirmiausia Ameri
kos Navy Band (laivyno orkestro) 
■Washingtone sugrota ir trasliuota nėr

radiją po visą Ameriką. Paskui ją 
grojo kiti kariuomenės orkestrai. Be 
to, pati p-lė Adelina Ambrose daug 
kur ir per Washingtono radiją dai
navo. Ji turi parašiusi ir sukompo
navusi keletą lietuviškų dainų, bet 
jos dar rankraščiuose. Išleido tik 
„Sveikinimo dainą“. P-lė Ambrose 
yra gimusi Amerikoje ir Lietuvos 
nėra mačiusi. Gyvena prie Chicagos. 
Gražiai kalba lietuviškai ir yra mū
sų kaimynė. Jos adresas: Miss Ade
lina Ambrose, 1423, So 51 st. Court, 
Cicero 50, Ill., USA. Dabar p-lė Am
brose pradeda dainuoti per lietuviš
ką Chicagos, — Cicero radiją „Mar
gutis", garsaus Antano Vanagaičio 
vedamą. Pranas E. Girius 

dirvoje negalime taip plačiai užsi
moti, kaip laisvoje Lietuvoje, tačiau 
mes kirstume tą šaką, už kurios lai
komės, jei leistume visai išblėsti 
lietuvių kultūrinėms tradicijoms. 
„Aidai" kaip tik ir eina tuo mūsų 
kultūros tradicijų puoselėjimo keliu, 
šis žurnalas tremtyje labiausiai pri
mena kultūros žurnalus, ėjusius 
nepriklausomoje' Lietuvoje.

„Aidų" žurnalas varo tremties 
kultūros gyvenime rimtą vagą ir 
linkėtina jo vairuotojams energijos 
bei ištvermės, kad jų pradėtas dar
be s nesustotų. Reikia pageidauti, 
kr d „Aidai“ nenustotų lankę sava 
skaitytojų net ir tuo atveju, kai mes 
išsiblaškysime po pasaulį. V. A.
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Laisvalaikis tremtinių stovyklose 
Anglijoje

KORTOS, LAIKRAŠČIAI, KNYGOS — VIENIEMS AISTRA, KITIEMS RŪPESTIS
Aštuonių valandų darbo diena 

nenugali jauno žmogaus. Išdirbęs 
* žemės ūkyje minėtą laiką ir dar su

gaišęs kasdien 1—2 vai. nuvykti į 
darbą ir grįžti iš jo, darbininkas 
nori surasti ką nors, kas jam paįvai
rintų jo laisvalaikio trupinėlius. Gy
ventieji arčiau miestelių eina į kino 
teatrus filmų pasižiūrėti, kai kur susi
daro sąlygos pasireikšti sporto srity
je, dar kitur — suorganizuojami (or
ganizuoja anglai pagal jų nustatytą 
planą ir programas) įvairūs kursai, 
pirmoje eilėje — anglų kalbos. Bet 
ilgainiui viskas nubosta: filmų kalba 
nesuprantama, todėl gėrimasi tik 
vaizdais, o kriminalinės, ypač „kov- 
bojiškos“, f Urnos greit pradeda pasi
kartoti vaizdais ir intrigomis. Lan
kyti kursus, mokytis kalbos, reikia 
didelio pasiryžimo. Daugelis atva
žiavusiųjų jaučiasi tik svečiais 
Anglijoje ir į anglų kalbą žiūri pro 
pirštus. Atseit, bus karas, grįšime į 
laisvą tėvynę ir anglų kalbos ne
reiks! Šitokia galvosena neleidžia 
rimčiau pažiūrėti į gyvenimą. Ne
leidžia susikaupti ir todėl pro „sava
norio“ žemės ūkio darbininko akis 
prabėga laisvalaikio valandėlės vi
sai kitaip.

Kortos. Jų yra kiekvienoje sto
vykloje. Prie jų laisvomis valandėlė
mis susėda pusė ir daugiau stovyklų
gyventojų. Kortų nešama „laimė“

„Kuproto neištiesi“, byloja mū
siška patarlė. Atseit, lošiančio nuo 
kortų jau neatitrauksi... Buvo 
„kortinių didvyrių6, Vokietijos sto
vyklose teigusių, jog jie neloš, kai 
kitame krašte pradės dirbti ir už
dirbs vertingą pinigą. Deja, jie šian
die Anglijoje lošia nė kiek nema
žesniu azartu. Nebandant jų „ištie
sti“, vis dėlto tenka apgailestauti, 
kad jų eilės ne retėja, bet tankėja. 
Vis nauji partneriai įsirikiuoja į jų 
tarpą.

Su kortų epidemija gal sėkmin
giau galėtų kovoti spauda. Anglijoje 
leidžiamas lietuvių spaudos kaip ir 
neturime. Didžiosios Britanijos Lie
tuvių S-gos leidžiamas „Britanijos 
Lietuvis“ tuo tarpu vos apima infor
macinę sritj, tik trumpai tepaliesda- 
mas vidaus gyvenimą. Be to, jis 
spausdinamas rotatorium. Spausdi
namasis spaustuvėje „Išeivių Drau
gas“ turiniu yra šiek tiek pagerėjęs, 
tačiau techniškai patobulėti jis nero
do jokių pastangų. Todėl, nors ir 
pripažįstant jam tam tikrų pliusų, 
reikia konstatuoti, jog jis neatlieka 
to vaidmens, kokį galėtų atlikti. Jau 
vien labai blogas techniškas jo tvar
kymas atbaido skaitytojus ir pasta
rieji kartais neperskaito visai gerų 
straipsnelių. Taigi mūsų akys krypsta 
į lietuviškąją spaudą Vokietijoje. Jos 
gaunami jau nemaži kiekiai, tačiau

juose (išskyrus „Lietuvių žodį“) gal 
kiek per mažai skiriama vietos mū
sų, t. y,, Anglijos lietuvių gyvenimui.

Vokietijoje išeinanti spauda mus 
pasiekia per 7—12 dienų. Jos esame 
pasiilgę ir gautą laikraštį perskaito
me’tą patį vakarą. O po to ir vėl 
visa savaitė laukimo. Šitą tuščią 
laukimą, kuris dažnai vis naujus kli- 
jentus pastumia į kortuojančių tar
pą, galėtume užpildyti Vokietijoje 
išleidžiamomis knygomis. Bet kas 
jas mums siųs?

Mes dirbame, uždirbame ir esame 
jau turtingesni už mūsų tautiečius 
Vokietijoje. Todėl knygų mes veltui 
neprašom: už jas sumokėsime lei
dyklų nustatytą kainą. Apie ver- 
siuntimo ir atsiskaitymo būdus tu
rėtų pagalvoti pačios leidyklos. Jos 
turėtų pasirinkti savo įgaliotinius.

„Tremties Metų“ laukė lietuviai 
Vokietijoje, laukėme ir mes. Deja, 
iš viso gal tik keliolika egz. knygos 
pasiekė Angliją. Panašiai ir su ki
tomis. Vadinasi, jaučiame tikrą kny
gų badą. Čia norėtųsi papriekaištau
ti p. Dovydėnui, kuris siūlo „100.000 
kalorijų siųsti į Ameriką“, o mus, 
Anglijos lietuvius, visai pamiršo. Ar 
gal todėl, kad mes negalėsime atsi
lyginti „Care“ ir kit. paketais?

Tenesupyksta dėl šio priekaišto p. 
Dovydėnas: Prisiminiau tai tik dėl 
to, kad už knygas maisto paketais

mes tikrai negalėtume atsilyginti 
(nes gi patys net bulvių, pvz., tegau
name 3 svarus per savaitę). Tačiau 
mes už jas sumokėsime vertingą pi
nigą, o tą pinigą leidykla arba auto
rius gautų tada, kai jie turės galimy
bę apleisti Vokietiją. Ir kažin, ar tuo 
keliu sukrautas kapitalas nesudarytų 
sąlygų tos leidyklos egzistencijai sve
timame krašte, suteikdamas pirmą
sias lėšas pirmajam leidiniui.

Nesigilinant į tai, kaip visas šis 
reikalas techniškai galėtų būti su
tvarkytas, dar kartą norėčiau pri
minti, kad gerų knygų mes visi ne
kantriai laukiame ir kad jos daugelį 
ne tik nuo kortų atitrauktų, bet šeš
tadieniais gal daugelis ilgesnį laisva
laikį praleistų prie jų, o ne prie stik
liuko, kuris čia yra smarkokai bran
gus ir nemažiau žalingas už kortas, 
bet vis dėlto mėgiamas.

Gal jau labai greitai visos lei
dyklos turės susilikviduoti. O Angli
joje knygą išleisti negreit pajėgsime. 
Todėl, kol dar laikas, — siųskite 
mums gerų knygų! J. Biržys

arba „nelaimė“ dirgina nervus ir 
losiantysis jaučiasi turįs kaip tik no
rimą pramogą. Kad lošimas užsitę
sia iki ryto ir suryja poilsio valan
das, losiantiems mažai, rūpi: kuris 
jaučiasi negalėsiąs darbe išlaikyti, 
praneša sergąs ir visai nevažiuoja 
ėįirbti. Tą dieną gauna Iš gydytojo 
pažymėjimą apie atleidimą dėl ligos 
iš darbo — ir tokiam nieko neatskai- 
toma. Ši paprastutė kombinacija lo
šiančiųjų yra labai mėgiama. Ji tie
siog skatina ramia širdimi lošti nak
timis.

Taip pradėjus lošti „laisvalaikiui 
^.įvairinti“, pradedama „įvairinti“ 
ir naktinės poilsio valandos. Toks 
lošimas jau išsiveržia iš paprasto lo
šimo ribų ir pereina į azartą. Jau 
ne penai ant stalo klojami, bet sun
kiai uždirbti svarai, dešimtys jų 
arba už juos nupirktos gėrybės: ra
dijo aparatai, laikrodžiai, paltai, 
laikrodžiai, paltai, kostiumai — 
žodžiu, visa tai, kas turi kokią vertę, 
įskaitant šokolado korteles ir rūbų 
kuponus.

Tokios „azartininkų grupelės“ 
nieku nebesirūpina. Jie atitrūksta 
nuo bendruomenės, nemato, kas 
vyksta aplinkui, nesidomi Vokieti
joje likusių vargais. Prieš juos vie
nas dievukas: kortų laimė. Šiam 
dievukui jie yra paaukoję visas savo 
pastangas ir mintis, visus sugebėji
mus ir uždarbį.

Įvairios žinios
• Prancūzijos prieš karą buvęs 
premjeras ir radikalsočialistų vadas 
Ed. Daiadier kritikavo pokarinę po
litiką. Be Prancūzijos politikos, jis 
kritikavo ir Sovietų Sąjungą, kuri 
yra moderniškasis Rusijos prasilau
žimas, primetęs pusei Europos dik
tatūrą, dabar vėl iš sąjungininkų rei
kalaują tų teritorijų, kurių reikalavo 
1940 m. lapkričio mėn. ir Hitlerio. 
(NYHT)
• Chicagoje, kaip ŪP praneša, poli
cijos komisaras išleidęs parėdymą, 
pagal kurį po 10 vai. vakaro drau
džiama vaikščioti jaunimui iki 18 
metų. Pirmą kartą nusižengęs bus 
tik įspėtas. Po to tėvai turės mokėti 
baudą nuo 5 iki 100 dolerių, už lei
dimą jaunuoliams vaikščioti drau
džiamu laiku. Draudimas nelies tų 
jaunuolių, kurie eis su savo tėvais. 
Draudžiamas laikas yra nuo 10 vai. 
v. iki 6 vai. ryto.
• Sovietų reikalavimai iš Austrijos: 
50 metų */» Zistersdorfo naftos eks
ploatavimo teises perleisti sovietams, 
taip pat 25 •/» Dunojaus laivininky
stės bendrovės akcijų ir 200.000.000 
dolerių grynais, sumokant per 2 me
tus. Anksčiau sovietai prašė arti 
800.000.000 dolerių. Tačiau dar nėra

Truputis iš Kanados

pasisakyta denacifikacijos, demilita- 
rizacijos, DP ir visa eilė kitų klau
simų. (NYHT)
• Rusai paėmė iš Pragos-MUncheno 
traukinio vokiečių žurnalo „Heute“ 
redaktorių, kuris vyko į Austriją. 
Jo žmona pareiškė, jog jie neturėję 
Austrijos vizų. (AP)
e Iš Paryžiaus pranešama, kad dėl 
sabotažo veiksmų yra sudeginta Pa
ryžiuje per 30.000 kg maisto ir kitų 
gėrybių, dovanai gautų iš JAV ir ki
tų kraštų. Nuostoliai vertinami apie 
vieną milijardą fr. Tai esą antiame- 
rikinės akcijos išdava.
• Kanados špionažo byla baigėsi. 18 
asm. nubausta po 2 metus kalėjimo. 
Dr. Raymond Boyer, McGill univer
siteto mokslininkas, kuris buvo kal
tinamas perdavęs slaptas informaci
jas, nuteistas 6 metus kalėjimo, ši 
byla siejama su Sovietų Sąjunga. 
(Reuter)
• Maršalas Tito, kalbėdamas anti
fašistiniame delegačių kongrese, ku
riame dalyvavo ir satelitinių kraštų 
atstovai, pareiškė: „Nelaukite para
mos iš vakarinių karo kurstytojų — 
tiktai iš Sovietų galime mes sulaukti 
draugiškumo ir pagalbos“.
• JAV jau esą suimta 21 komunis
tas, kilęs iš kitų kraštų. Jie būsią 
išsiųsti į kitus kraštus, nes stengėsi 
jėga nuversti esamą vyriausybę. 
(NYT)

• Kaip praneša „Sunday Times“ 
Berlyno korespondentas, sovietai di
dele sparta stato įtvirtinimus už da
bartinės Lenkijos sienos — Oderio ir 
Neisės upių. Įtvirtinimų darbams 
vadovauja sovietų pionierių karinin
kai, o dirba sovietų zonos Vokieti
joje koncentracijos stovyklų kaliniai, 
kurie baigus darbus bus išgabenti Į 
Rusijos gilumą. -E-
• Lenkų ministerių pasitarimai su 
sovietų pareigūnais pasibaigė puota 
pas generalissimus Staliną. Susitarta 
visais užs. politikos klausimais ir pa
sirašyta prekybos sutartis, kuria per 
keturis metus numatoma pasikeisti 
prekėm už 4 milijardus dolerių. Len
kija tieks anglį, tekstilę ir plieną, 
Sov. S-ga — geležies rūdą, medvilnę 
ir sunkiosios pramonės mašinas. -E-
• Sovietų kariuomenės organas 
„Tagliche Rundschau“ smarkiai puo
la savo zonos administracijos aukš
tuosius pareigūnus, kad jie, girdi, 
sabotuoja sovietų planus pakelti pra
monės produkciją. Tie aukštieji pa
reigūnai padarė per daug nuolaidų 
darbininkų patogumui Ir pan. Dėl 
to, pati sovietų administracija turė
jusi perimti visą vadovavimą į savo 
rankas. -E-
• Madrido radijo pranešimu, Ber
lyne laukiama, kad netrukus į sovie
tų zoną iš Maskvos atvyks feldmar
šalas Paulus, gen. Seydlitz ir kt. va
dinamo „vokiečių tautinio išvadavi
mo komiteto“ nariai, kurie bus 
įjungti Į „liaudies kongreso“ pradėtą 
vajų už Vokietijos vienybę. -E-

Sovietai pahaltiečiams 
neduoda ramybės

Šiomis dienomis į Wūrttembergą 
atbėgo jaunas lietuvis iš Čekoslova
kijos, kur išgyveno visą pokarinį lai
ką. Bet sovietai prieš porą mėnesių 
paspaudė Pragos vyriausybę, kad vi
si pabaltiečiai (lietuviai, latviai, 
estai), nors jie ten ir gyventų kaip 
svetimšaliai „be pilietybės“, būtų su
registruoti ir repatrijuoti į Sovietų 
Sąjungą, laikant juos sovietų pilie
čiais. Tokiu būdu prgavo ir minimą 
lietuvį ir patalpino vienoje sovietų 
piliečiams skirtoje repatrijacinėje 
stovykloje, iš kur jis pasišalino To 
naujo persekiojimo nesą liečiami tik 
tie pabaltiečiai, kurie Čekoslovakijoje 
yra apsigyvenę jau prieš 1938 metus.

„Ncue Zūrcher Zeitung“ žiniomis, 
Maskya vėl kreipės į Danijos vyriau
sybę, kad Danijoje esą pabaltiečiai 
būtų laikomi sovietų piliečiais ir re
patrijuojami j Sovietų Sąjungą. Bet 
danų vyriausybė sprendimą tuo klau
simu padarysianti tik vėliau. Tuo 
tarpu esą laukiama anglų komisija, 
kuri ištirsianti, kurį pabaltiečių skai
čių būtų galima perimti į Angliją. 
Be to, numatoma pabaltiečių emigra
cija ir į kitus kraštus. Danams esą 
žinoma, kad pabaltiečiai į savo kil
mės kraštus esamomis sąlygomil 
grįžti nenori. V. G.

BALF visuomeninių reikalų tvar
kytojas J. Valaitis, šiuo metu 
(tremtiniams šelpti aukų rinkimo 
reikalu) važinėdamas po Ameriką, 
atvyko Detroitan ir šia proga aplan
kė Kanados lietuvius Windsore. Kar
tu su juo atvyko M. Sims-Simo- 
liūnienė ir St. Ciurlionytė- 
D u n a n. Malonūs svečiai naujuo
sius kanadiečius supažindino su Ame
rikos lietuvių ir apskritai amerikie
čių nuotaikomis DP atžvilgiu. Anot 
p. Valaičio, Amerikos lietuviai jau 
net ateinančiame vasaryje tikisi iš 
Amerikos valdžios kai kurių teigia
mų sprendimų tremtinių įsileidimo 
atžvilgiu. Tam pailiustruoti, p. Va
laitis papasakojo, kad JAV pietinių 
kraštų žmonės, kurie tremtinių įsi
leidime matė ne ką kitą, tik atvyk
stančius žydus ir tam buvo be galo 
priešingi, šiuo metu pradėjo keisti 
savo nuomonę. Tam pagelbėjo pla
čiai varoma propaganda, kurioje 
daugelis turėjo progos įsitikinti, kad 
didesniąją tremtinių dalį sudaro 
krikščionys.

J. Valaitis po Amerikos lietuvių 
kolonijas keliauja kartu su Motuzu 
ir Belecku. Pastarieji du rodo pro
pagandinę filmą, o Valaitis aiškina. 
Apie dvi valandas žiūrovas ekrane 
mato gražiosios Lietuvos vaizdus, 
pirmąją rusų okupaciją Lietuvoje ir 
bolševikų nukankintus lietuvius. Pa
baigoje parodoma kaip BALF už su
rinktas aukas šelpia Europoje esan
čius pabėgėlius lietuvius. Įdomioji 
filmą gimtojo krašto vaizdais žiūro

vuose iššaukia jautrias nuotaikas, o 
bolševikų nukankintieji žmonės — 
parodo žiaurią tikrovę.

Salia lietuvių, filmą rodorrta ir 
amerikiečiams. Kaipo pvz. p. Va
laitis papasakojo apie jų apsilanky
mą Kalifornijoje. Monterei mieste, 
karo mokyklos kariūnams parodyta 
filmą (čia prof. Pakštas dėsto rusų 
kalbą) iššaukė efektingas nuotaikas. 
Po to ne tik konkrečios paramos pa
vidalu, bet ir pasikalbėjimuose su 
užuojauta buvo minimas Lietuvos 
vardas. -y

Toliau, ,p. Valaitis priminė, kad 
Amerikos lietuvių tarpe yra asmenų, 
kurie tremtinių nelaimę perdaug ge
rai atjaučią. Čia jis nurodė farmos 
savininkę Domeikienę, gyv.Du
rand, Elen. Si pagyvenusi našlė, ne
skaitant jos pačios asmeniškų siun
tinėlių Europon, BALF’ui yra paau
kojusi per 1700 dol. Detroite gyv. 
M. Sims-Simoliūnienė ir St. Ciur- 
lionytė-Dunan savo giminėms ir pa
žįstamiems (net per laišką susipaži
nus) yra pasiuntusios nebe dešimti
mis, bet šimtais skaičiuojamus siun
tinėlius.

J. Valaitis pažymėjo, kad jų sėk
mingoji akcija nuo sausio 1 d. iki 
2 d„ davė 2000 dol. aukomis. Sve
čias nusiskundė brangiomis persiun
timo išlaidomis, kurios pareikalauja 
didelių sumų, vietoj to, kad tas pi
nigas būtų galima investuoti tiesio
giniam tikslui — tremtiniams šelpti.

Sg. Mt.

• Pagal paskutinius Gallup tyrimus 
paaiškėjo, kad 65'/( užklaustųjų pa
sisakė už įvedimą privalomo visuoti
nio karinio apmokymo ir tik 25’/t 
pasisakė prieš.
• Po oficialaus JT nutarimo pada
linti Palestiną'jau žuvo 990 asmenų, 
iš jų 435 žydai, 492 arabai ir 43 bri
tai, 3 amerikiečiai iš 17 kitų. (AP)
• AP pranešimu iš Maskvos, Kas
pijos jūra vis slenkianti gilyn, kraš
tas keičia savo pavidalą, Hasan Kuli 
įlanka džiūsta.
• Čilė sulaikė 25—30 rusų atstovy
bės asmenų už tai, kad rusų vyriau
sybė neleido išvykti vienai rusei, ku
ri ištekėjo už Čilės diplomato sūnaus. 
Laukiama, kad Čilė šį reikalą per
duos JT tarptautiniam teismui Haa- 
goje.
• Belgijoje, maitinimo ministerio 
pranešimu, nuo š. m. vasario 1 d. 
panaikinimas normavimas mėsai ir 
tepaliekamas tik riebalams, duonai, 
cukrui ir pieno produktams.
O JAV prestižas Kinijoje, kaip rašo 
Christopher Rand, krinta dėl didelės 
komunistų propagandbs ir dėl ameri
kiečių silpnos kontratakos.
• Italijos socialistų partija 500.000 
balsų prieš 230.000 pasisakė už arti
mą bendradarbiavimą su komunistais 
ir išstatymą bendro sąrašo per rinki
mus. -E-
• BBC žiniomis iš britų zonos nuo 
karo pabaigos išvyko apie 2.000.000 
DP., kurių 101.000 pripažinti darbin
gais. 69.000 iš jų dirba. 20.000 dirba 
vokiečių įmonėse. -E-

SOVIETŲ ŽURNALISTAI VAKA
RINĖSE ZONOSE

AP žiniomis, 11 rusų žurnalistų, 
kurie dabar važinėja po amerikiečių 
zoną, neleista atsilankyti DP stovy
klose. Tą savo žygį amerikiečių ka
rinė vyriausybė motyvuoja tuo, kad 
300.000 stovyklose gyvenančių DP 
jau ne kartą pareiškė savo tvirtą nu
sistatymą negrįžti į savo tėvynes, ku
riose viešpatauja bolševikinis reži
mas. Sovietų žurnalistai, jei jie no
rės, galės aplankyti tik repatriacines 
stovyklas Stuttgarte, Ansbache ir 
Fuldoje, kur gyvena repatrijuoti už
sirašę DP.

Stuttgarte atsilankę sovietų žur
nalistai atsisakę kalbėtis su vokie
čių žurnalistais. Jie kalbėjosi su vo
kiečių pareigūnais, tačiau atsisakė 
atsakinėti į jų klausimus. Vokiečiai 
tegalėjo atsakyti į jiems pastatytus 
klausimus. Sovietai tarp kitko labai 
domėjosi DP būkle. „Denos“ kores
pondentui, nepaisant draudimo, pa
vyko paklausti „Izvestijų“ korespon
dentą, kodėl daugelis patekę į sovie
tų nelaisvę vokiečių nieko nerašo. 
Jam buvo paaiškinta, kad „ne visi 
vienodai yra palinkę į laiškų rašy
mą“. -E-

ĮTARTINAS NORVEGIJOS ŽEMĖ
LAPIŲ SUPIRKINĖJIMAS

Kaip pranešama iš Oslo, vienoi 
užsienio pasiuntinybės nariai pradė
jo Oslo parduotuvėse gausiai supir
kinėti Norvegijos sausumos ir pa
krančių žemėlapius. Vieno knygyno 
savininkas pareiškė, kad vien jo par
duotuvėje nupirkta 500 tokių žemė
lapių. Iki šiolei oficialiai dar nepa
skelbta, kuri užsienio pasiuntinybė 
tai daranti. Nepasisakė dėl to dar ir 
pati Norvegijos vyriausybė. (NdF/s)
NIEKAIS PASIBAIGĖ DERYBOS , 

DĖL TRIESTO GUBERNATORIAUS
POSTO

Jungtinėms Tautoms nutarus pa
skelbti Triesto sritį nepriklausoma 
valstybėle, sunkiausias dalykas — tai 
gubernatoriaus jai parinkimas. Jo 
kandidatūra turėjo būti priimtina ir 
Italijai ir Jugoslavijai. Po ilgėlesnių 
derybų, kurių metu viena šalis at
metinėjo antrosios nurodytus kandi
datus ir priešingai, šiomis dienomia > 
painformuota Saugumo Taryba, kad 
šios derybos pasibaigė nesusitarimu , 
dėl gubernatoriaus kandidatūros ir 
kad tolimesnis jų tęsimas būtų ne
tikslingas. Nepasisekus tiesioginėms 
deryboms, sprendimą turės daryti 
Jungt. Tautos, (z)

SOVIETINIAI PRIEKAIŠTAI 
WASHINGTONUI

Naujasis Sovietų Sąjungos pasiun- I 
tinys Washingtone, Paniuškin, pa
reiškė, kad JAV atsimetimo priemo
nėmis trukdančios JAV-Sovietų Są
jungos prekybą. Paniuškin ypatin
gai užsipuolė JAV prekybos ministe
riją ir prie savo puolimų pridūrė rei
kalavimą, kad norint pagerinti di
plomatinius santykius, pirmoje eilėje 
turėtų būti pastebimai išplėsta abiejų 
kraštų tarpusavio prekyba, (z)
KOMUNISTŲ INVAZIJOS ITALI

JON PLANAS
Dešiniosios pakraipos mėnesinis 

„La Penna“ skelbia komunistinį pro
tokolą, numatintį komunistinę’ inva
ziją į Italiją ir Vak. Europą. Proto
kolas duoda atsakymą į Italijos ko- 
munistų diskusijas, neš jie turėtų- ' 
agresorius paremti. Politiniai sluoks
niai Romoje šio protokolo paskelbi
mą sieja su taip pat neseniai ati
dengtu planu „M“, kuris, kaip žino
ma, numatė sabotažo veiksmus Ruh- 
ro srityje, (z)

Vertimas nebereikalingas
ŠIŲ DIENŲ DIPLOMATIJOS KURIOZAI

Viena tarptautinio diplomatijos 
santykiavimo taisyklių yra formalu
sis mandagumas, dėl kurio senosios 
diplomatinės mokyklos atstovai ypa
tingai jaudinasi, jeigu tarp beside- 
rinčių partnerių atsiranda principi
nių nuomonių skirtumų. Tačiau pa
mažu priprantama prie to, kad so
vietiniai atstovai nebe tiek reikšmės 
skiria tradicinėms formoms, klek 
svarbiausia savo nuomonei išryš
kinti.

Tatai labai gražiai pavaizduoja 
vienas nuotykis kontrolinės tarybos 
posėdyje praeitais metais lapkričio 
mėn. Posėdį atidarė gen. Konig, pa
sveikindamas gen. Sir Brian Robert

son jo pakėlimo proga ir išreikšda
mas geriausius linkėjimus princesei 
EMzabetai sąryšy su jos sutuoktuvė
mis. Prie šių linkėjimų prisijungė 
ir gen. Clay. Marš. Sokolovski, vi
siškai nekreipdamas dėmesio į tra
dicinį madagumo pareiškimą, pakilo 
ir beveik valandą užtrukusioje kal
boje griežtai puolė vakariečius. Iš
vertus jo kalbą angliškai, gen. K6- 
nig pareiškė, kad prancūziškasis ver
timas jam esps nebereikalingas. Jis 
pakankamai supratęs, kad sužinotų,- 
jog visi nusikaltimai esą daromi tik 
vakarinėse zonose, o rytinės zonos 
administravimas esąs be priekaišto. 
(„Der Ruf“/z)
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Winstonas Churchillis buvo numatęs
(Pradžia 3 psl.)

Ir kominforminio raugo politi
kams aišku, kad jų ekspansijos pla
nuose tenka au susidurti ne vien su 
nusilpusiais ir savęs nesurandančiais 
Vak. Europos likučiais, bet su jėga, 
kuri baigia įsisąmoninti savo pašau
kimą ir jo apimt} ne tik Europos, bet 
ir viso pasaulio gyvenime. Kas kart, 
kad ir lėtai, ryškėjant JAV politikai 
komunistinių kėslų atžvilgiu, auga ir 
Rytų politikos vadovų pyktis, nepa
liaujamai trykštąs ir purkštaująs 
Washingtono adresu. Simptomai, ly
dintieji piktuš Rytų politikos vadovų 
žodžius, verčia ties jais sustoti, nes, 
kaip patarlė sako, nėra dūmų be ug
nies.

Nėra reikalo įrodinėti, kad vienas 
iš smarkiausių kominformo politikos 
ruporų šiuo metu, be Dimitrovo, yra 
Jugoslavijos „vadas“ maršalas Tito. 
(Ne veltui jo sostinėje Belgrade ir 
jsikūrę perkrikštytas kominterno 
centras.) Taigi, tas pats Tito, vado
vaująs valstybei, pasirašiusiai JT 
Chartą, kurioje yra įtraukti „Roose- 
velto „keturių laisvių“ principai (pe
rėję Atlanto Chartos krikštą ir, pa
galiau, „įlopšinti“ JT Chartoje) iš
reikšti žodžiais, jog Jungtinės Tautos 
„yra įsitikinusios, kad galutinis prie
šo nugalėjimas yra reikalingas gy
venimui, laisvei, nepriklausomybei ir 
tikėjimo laisvei apginti bei žmonių 
tesėms ir teisingumui išlaikyti“, — 
šiandien tas pats Tito antrojo Jugo
slavijos „liaudies fronto" kongreso 
metu jau šneka kiek kitaip. Jo žo
džiais. „savaime aišku, galime būti 
tikri,kad tarptautinė ręakcija šauks — 
tai vienos partijos sistemą, tai prieš
tarauja t. v. amerikietiškiems ketu
rių laisvių principams! „Ir kai vals
tybės galva dar ta proga priduria, 
jog tie principai yra ne kas kita, kaip 
„gemalas amerikinių reakcionierių“, 
darosi aišku, kokios vertės beturi tos 
valstybės parašas po JT Charta...

Ir sovietai, matyt, gerai jausdami, 
kokie pavojai gali grėsti Rytų Euro
pos „demokratijoms“, leido sau gar
siojo rašytojo ir publicisto Iljos 
Ehrenburgo žodžiais laikraštyje 
„Trud“ pasisakyti vertomis dėmesio 
mintimis.

Mat, Prezidento Roosevelto, kurį 
Stalinas Yaltos konferencijos metu 
pavadino „vyriausiu kalviu instru
mento, įgalinusio mobilizuoti visą 
pasaulį prieš Hitlerį“, nebėra gyvųjų 
tarpe. Karo metu amerikiniais kon
servais ir ginklais maitinamos bur
nos įgavo drąsos pakeisti toną savo 
buv. maitintojų ir apginkluotojų 
adresu ir šiandien, anot I. Ehren
burgo, amerikiečiai stoję karan tik 
tada, kai wehrmachtas buvęs jau 
raudonosios armijos sumaltas į ši
pulius ...

Savisauggs dėsnis- kova
(Pradžia 1 pusi.)

kova, nesiekiant kitiems skriaudos, 
bet ieškant tiesos prado ir ginant sa
vo asmens bei tautinius reikalus, yra 
garbinga. Kova įgimtos teisės nor
mose yra garbingas ir būtinas veiks
nys. Kaš šio gamtos teisingo prado 
atsisako, tas netenka teisės į lygia
teisius, tas nustoja būti normalia
gamtos būtybe.

Jei pirmasis pokarinių tremtinių 
gyvenimas ėjo išsilaisvinimo džiaug
smo apraiškoje, tai ši antroji mūsų 
gyvenimo fazė, siejama su mūsų 
tremtinių ir tautos išsilaikymo pro
blema, turi būti nukreipta kita vaga 
— į kovą Kaip kiekvienas asmuo 
kovoja dėl savo gyvybės ir egzisten
cijos, taip ir visa bendruomenė, visa 
tremtinių jungtinė esybė, turi būti 
pajungta kovai.

Kovą suprantame humanistinę, be 
skriaudos kitiems, ne fizinių veiksmų 
kovą, bet teisės ir humanizmo rė
muose įjungtą kovą. Šioji kova ar 
organizuota nenuilstamų siekimų bei 
ryžto veikla yra mūsų visos ben
druomenės išsilaikymo ir žmogaus 
teisių atgavimo — garbės kova.

Neneigdami to darbo ir tų pastan
gų, kurios buvo atliktos bendruome
nės labui, turime pastebėti, kad tiek 
pavieniai asmenis, tiek žurnalistai, 
bei vadovaujantieji tremtinių veiks
niai nepakankamai panaudojo savo 
energijos mūsų egzistencijai ir hu
manistinėms teisėms ginti. Prisimin
kime tik pereinamąsias stovyklas, 
vokiečių nepagrįstus puldinėjimus, 
nežmonišką IRO emigracijos organi
zacinį darbą, mitybą apskritai ir vai
kų specialiai. Neminėdami, kaip ir 
ką turi daryti, turime reikalauti 
iš mūsų rinktinių asmenų daugiau 
ryžtumo, daugiau pasiaukojimo ir 
nenuilstamos teisingos kovos dėl mū
sų visų Mlvto. t. Aras

Aišku savaime, stoję karan „pasi
pelnymo ir Europos išnaudojimo su
metimais ...“ I. Ehrenburgo pyktis 
suprantams ir išaiškinamas jo paties 
dėstomais faktais — pusė JAV biu
džeto skiriama ginklavimosi reika
lams, laivynas stacionuoja Vidurže
mio jūroje, kišamasi į Graikijos rei
kalus, eventualiai ir į Italijos, paga
liau — Marshallio planas ir pan.

Maža to, I. Ehrenburgas randa, 
kad ne kieno kito, o amerikiečių iš
radimas esąs t. v. „šaltasis karas“, su 
tikslu paveikti Sov. Sąjungą. Bet gi, 
anot jo, „ši (šaltojo karo. Mšk.) idė- 
ja tiek negudri, kad daugių daugiau- jant, daug kur laukiama ir veiksmų,
šia ją galima būtų priskirti kvailų 
mokyklos berniukų galvoms, o ne 
senatoriams, — tai yra amerikinio 
intelekto mastas. Jei tie ponai iš 
Wall-Streeto nors kiek norėtų pa
sukti galvas apie tai, kaip rusų tauta 
atsispyrė vokiečių kariuomenei, jie 
greit prieitų išvadą, kad jokios par
lamentų kalbos, laikraščių straips
niai tai tautai nedaro jokio įspūdžio. 
Uolūs pašto ženkliukų, degtukų dė
žučių, liemenių sagučių kolekcionie
riai galės netrukus pradėti rinkimą 
oficialiųjų notų, kurias siuntinėja 
Washingtonas naujosioms demokra
tijoms."

Nestebintų, žinoma, Ehrenburgo 
ironija, jei jo išvedžiojimai nesibaig-
tų kažkuo pagrįstais optimistiniais 
spėliojimais apie kaž kokius laukti
nus komunizmo laimėjimus pavasarį. 
Tie laimėjimai būsią atsiekti, neat-

Mr. E. Bevinui atvirai prabilus
(Pradžia 1 pusk) 

spauda gerai daro juos fiksuodama, 
nes kas domisi mūsų krašto likimu, 
tas supras, kad tos politikos svarsty
klėse svyruoja ir mūsų tautos liki
mas. Kad ir iš lėto istorijos ratui 
sukantis, bet teoretiniuose politikos 
samprotavimuose galime jau ir mes 
laimėjimu užskaityti D. Britanijos 
vyriausybės galvos Attlee žodžius, 
pasakytus tų diskusijų metu, jog, 
esą, gal ir negerai apie karą dabar 
kalbėti, bet gi nedera taip pat prieš 
konflikto galimybę ak's užmerkti...

D. Britanija, kaip beprivalėdama 
atsižvelgti į savo Imperijos kolonia- 
linių tautų savarankiškumo siekius, 
negali lengvai atsisakyti šimtmečiais 
išlaikytų ryšių vaisiaus. Mažų ma
žiausia, svarbu išlaikyti bent būtinos 
ūkinės pirmenybės, kurias ji iki šiol 
tebeturi Indijoje, Burmoje, Malajų 
ir kt. salose, su jų neišsemiamais ža
liavų šaltiniais, būtinais britų ūkinei 
gyvybei išlaikyti. Anot šveicarų „Ga
zette de Lausanne“, „dar veda kelias 
į Indiją, dar jis turi tą pačią reikš
mę D. Britanijai, ir jis tą reikšmę 
turės, kol Australija, N. Zelandija 
priklauso Commonwealthui, kol Bur
ma ir Malajai kuriais nors saitais 
siejasi su Imperija ir kol yra vilties, 
kad ir Indija liks tos Imperijos glė
byje. Štai kur glūdi priežastis, kodėl 
D. Britanija šiandien dar privalo pa
brėžti savo buvimą Viduržemio jū
roje.“

Sis kelias, vedą Viduržemio jūra,

Pranešimas
PRANEŠIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 

VADOVAMS
Visų rūšių mokyklos per šiuos 

trejis mokslo metus nudirbo svarbų 
ir didelį darbą. Daug sudėjo nuošir
daus darbo. Sunkiose sąlygose dirbo. 
Daug parodė pasišventimo. Daug 
vargo išvargo.

Kad apie šį sunkų ir didelį darbą 
liktų žinios ateinančioms kartoms, 
Švietimo Valdyba renka tremtinių 
švietimo įstaigų veikimo istorinę me
džiagą.

Švietimo Valdybai pavedus, pra
šau visų rūšių mokyklų vadovus: 
gimnazijų ir progimnazijų Direkto
rius, pradžios mokyklų Inspektorius, 
spedalinių mokyklų Direktorius bei 
kursų Vedėjus paruošti plačias ir iš
samias istorijas — apyskaitas (api
mančias nuo įsikūrimo iki šių mokslo 
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sižvelginat to, kad „sovietai neveda 
jokio šaltojo -karo, mes nebandome 
įsigyti jokių karinių bazių, bet mes 
žinome, kad kiekvienas laboratorijai, 
dirbtuvei, raštinei ar arimui mūsų 
reikale laimėtas vyras reiškia laimė
jimą prieš Wall-Streeto ponus. 
Sprendimas ateis, komunistinis 
pavasaris jau nebetoli...“

Nors James F. Byrnes ir pataria 
„neleisti savęs suvilioti tuščiais gra
sinimais“, linkstama manyti, jog pa
staruoju metu gausėją grąsinimai 
„made in Moscou“, verti daugiau dė
mesio todėl, kad tikrai, pavasarė

jei dar tais veiksmais nen-'rima pri
pažinti kovas Graikijoje ar streikų 
bangas Vak. Europoje.

Nerimą skleisti — nedėkingas 
darbas, tačiau vargu mus benura- 
mins tokių sirenų balsai, kaip Lipp- 
mano ar buv. Graikijos užsienių rei
kalų ministerio Sofianuopulio, dar 
vis galvojančių, jog, pvz.. aitri Grai
kijos problema aiškiai išsirutuliojusi 
toli už Graikijos ribų, galima išsprę
sti — vėl naujoje konferencijoje, dar 
kartą bandant derinti JAV ir Sov. 
Sąjungos pažiūrų skirtumus. Darosi 
kartais nebeaišku, kieno naudai dir
ba laikas ir kas laimėtų, sugaištant 
dar vienoje konferencijoje... Grai
kijos problema... O ar ateis laikas, 
pvz., Balkanų problemai spręsti, jei 
tai iš viso dar — problema... Tatai 
Winstonas Churchillis ir buvo nu
matęs ... J. Meškuitis

lieka kaip buvęs D. Britanijos gyvy
biniu nervu. To kelio status quo iš
laikymui ir skiriamas didžiausias D. 
Britanijos dėmesys. Ne veltui tat 
krašto apsaugos ministerio Alexan
ders ir buvo neseniai pabrėžta, kad 
negali būti kalbos, jog Anglija iš
leistų iš akių savo karines problemas 
ir atsisakytų savo gausių sausumos, 
jūros ir oro tvirtovių.

Paskutinioji sutartis su Iraku, 
kiek bebūtų atsižvelgta į to krašto 
suvereniteto neliečiamybę, apima 
tam tikrą dalį karimo..pobūdžio pir^. 
meriybių D. Britanijai/ Kokios bebū
tų to krašto reakcijos tos sutarties 
atžvilgiu, kiek ministerių pirmininku 
beieškotų apsaugos nuo demonstran
tų egzilin, to pobūdžio sutartis nu
matyta laikyti pavyzdine numato
moms deryboms su kitais arabų 
kraštų valdovais.

Čia ir glūdi priežastis britų šaltos 
bei neutralios laikysenos Palestinos 
dalinimo klausime, nes į arabų pa
saulį jie žiūri, kaip į nedalomą part
nerį deryboms savo gyvybinių inte
resų apsaugai. Dar neįkąstas Egipto 
riešutas, dar neaiškus Italijos kolo
nijų likimas, tačiau tikimasi, kad aU 
sargi ir toli pramatanti britų politika 
arabų kraštuose pasieks norimų re
zultatų.

• * *
Kitoks jau vaizdas gaunasi Vi

duržemio jūros europinėje pakrantė
je. „Mes stovime Sov. Sąjungos pa
stangų akivaizdoje, graikų pusiasalį 
įtraukti sovietų įtakos sferon. Tai 

metų pabaigos), pridėti nuotraukų ir 
visą medžiagą siųsti šiuo adresu: 
Vincentas Liulevičius, (13a) Eich- 
statt, DP Camp Rebdorf.

Kurie pirmųjų mokslo metų isto
rijas — apyskaitas jau anksčiau at
siuntė, tuos prašau siųsti tik antrųjų 
ir trečiųjų mokslo metų.

Vincentas Liulevičius,
Aukštesniųjų Mokyklų Inspektorius

Mirus mano vyrui
a. a. Antanui GAJAUSKUI, 

ypatingai daug padėjusiems p. Zu- 
morams, p. Fledžinskams — už di
delę materialę paramą, LRK Miin- 
cheno sk. — už sutvarkymą laido
jimo išlaidų ir visiems tautiečiams, 
palydėjusiems mirusįjį į amžino poil
sio vietą, — nuoširdžiai dėkoju.

Vėlionies žmona

SPORTO ŽINIOS
Iš Pabaltijo Tarybos veiklos

Sausio 23 d. Geislingene įvy
ko Babaltijo Tarybos pasėdis, ku
riame lietuviams atstovams Ed. Ven- 
gianskas. Šiame posėdyje pirmoje 
eilėje buvo priimtas ir patvirtintas 
Pabaltijo Tarybos statutas. Be to, 
nutarta:

1) Vasario 27—29 d. d. suruošti 
1948 metų Pabaltijo bokso varžybas 
Wuerzberge.

2) Pabaltijo krepšinio ir tinklinio 
varžybos ruošiamos balandžio 23—25 
d. d. Luebecke. Į programą įtraukta 
vyrų ir moterų tinklinis, o krep- 
šlnyje tesivaržys tik vyrai.

3) Jaunių (bem.) Pabaltijo var
žybos. Į varžybų programą įtraukta 
tik krepšinis ir tinklinis. Atskirų 
tautybių susitikimai numatyti tokie: 
Kovo 29 d. Wurzburge — Latvija- 
Estija, balandžio 4 d. Kemptene Lie
tuva-Latvija ir balandžio 19 d. 
Scheinfelde ar Kemptene (dar nenu- 
sistatyta) Lietuva-Estija. Kadangi 
beveik visi jauniai lanko gimnazijas, 
tai, kad nesusitrukdytų mokslas, var
žybos vykdomos per tris sekmadie
nius. Girtinas PT užsimojimas, kad 
susirūpinta' ir besportuojančiu jau
nimu — sportininkų priaugliū.

4) Balandžio 10—11 d. d. Geislin
gene ruošiamos Pabaltijo stalo teniso 
varžybos (moterų'ir vyrų grupėse, 
individualinės). Kiekvienai tautybei 
atstovauti gali iki 10 asmenų.

5) Nutarta kreiptis į Londone ruo
šiamų olimpinių žaidimų Vyr. Komi
tetą, kad jis įminimą olimpijadą su
tiktų įsileisti po keletą atstovų — 
stebėtojų iš kiekvienos tautybės. (O 

yra pavojinga situacija, sako E. Be- 
vinas. Taigi, sovietams lipant ant 
britų Achilo kulnies, Bevino kalbos 
besiklausant, atrodo, lyg kalbėtų 
Churchillis Fultone...’

Per Baltijos kraštus, per Lenkiją 
ir Berlyną iki Elbės, per Balkanus 
Viduržemio jūros papėdėn turėjo 
pereiti žvarbūs Sov. Sąjungos vėjai, 
kad savo laiku atrodę kantrūs anglo
saksų politiniai vadovai prieitų pa
galiau išvadą — „jei viena didžiųjų 
galybių tiesioginiai ar netiesioginiai 
siekia Europos užvaldymo politikos, 
mes esamė. priversti daryti išvadą, 
kad toji politika neišvengiamai veda 
į tretįjį pasaulinį karą. Britų vy
riausybė nebegali sutikti su bendra
darbiavimu keturių didžiųjų valsty
bių, jei viena jų nepaliauja savo po
litinę ir ūkinę sistemą primesti ma
žesnėms valstybėms.“

Ši E. Bevino žodžiais išreikšta D. 
Britanijos vyriausybės išvada nesi
baigia tik rūsčiu rezonansu Žemųjų 
Rūmų skliautuose. E. Bevinas tvir
tina, jog „sprendimai, kuriuos šlifo 
metu darome, pasaulio taikai turės 
gyvybinės reikšmės. „Apie tų spren- 

.dimų pasėkas mums dar per anksti 
kalbėti. Šiuo atveju galime tik kon- 
stantuoti, jog anglosaksai, James 
Byrnes pavyzdžiu, bent prabilo at
virai. Amerikiečių spaudoje paskel
bus slaptuosius vokiečių - sovietų 
1939—41 m. sudarytų sutarčių doku
mentus, jau ir britų spauda išdrįso 

I pareikšti nuomonę, esą „negalima 
I nuneigti komunistinių ir nacionalso- 

GERB. PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI o

Paskutiniu metu ryškiai jaučia
mas dalies Mūsų Kelio“ prenumera
torių noras sumokėti prenumeratą už 
kuo ilgesnį laiką, net už visus metus 
iš anksto, šiuo pranešama, kad pre
numeratą sumokėti galima tik Ugi 
š. m. balandžio 1 d. Prieš tuos, ku
rie sumokės už ilgesnį laiką, visokių 
galimų netikėtumų atveju laikraščio 
Redakcija ir Administracija šiuo pa
reiškimu atsipalaiduoja nuo įsiparei
gojimų.

Įvairių galimų eventualumų dė
lei šia proga pranešama skolinin
kams, kad jie paskubėtų atsi
teisti tiek už laikraštį tiek už gau
tus Mūsų Kelio leidinius.

MŪSŲ KELIAS

kodėl neklebenti, kad atvertų plačiau 
duris?! Juk pabaltieČiai kai kuriose 
sparto šakose pasirodytų gan puikiai, 
pvz. krepšinyje. L.V.)

PT posėdyje latvių atstovai pra
nešė, kad jie vasario 14—16 d. d. 
Berditesgaden’e ruošia slidžių pir
menybes, kuriose kviečia dalyvauti 
ir lietuvius slidininkus. Lietuviai 
slidininkai, norį minėtose pirmeny
bėse dalyvauti, kreipiasi skubiai raš
tu į latvių žiemos sporto vadovą V. 
Skraistinš, Berchtesgaden, DP Camp, 
„Insula". L. V-kas

MONACO — I’A MARSEILLE — 
37:32 (14:17)

Praėjusių metų gruodžio 14 d. 
Prancūzijos krepšinio meisteris U A. 
Marseille išėjo į kovą prieš' Monaco 
rinktinę, kurios eilėse žaidė mūsų 
tautiečiai Ruzgis ir Varkala. U_A. 
Marseille sudėtyje žaidžia keturi in
ternacionalai — Buffieres, Chocat, 
Busnel, Swidzinski ir centre stovi 
milžinas Nemeth (vengras). Tačiau 
Busnell (šiuo metu jis yra Vaisi 
Prancūzijos krepšinio rinktinės tre
neris) prieš rungtynes su Monaco 
trims savaites anksčiau pasitraukė iš 
U.A.M. ir įstojo į Lyon. Pasak Var- 
kalos, tai buvusi jo gudri politika. 
Rungtynės buvusios monakiečiama 
gana sunkios, bet laimėjimo iš savo 
ranku jie nepaleido. Galutinė “susi
tikimo pasekmė 37:32 (14:17) Monaco 
naudai. Šias rungtynes stebėjo per 
3000 žiūrovų. Tatai duoda progos 
galvoti, kad prancūzai pamažu pa
mėgs krepšinį, lygiai kaip ir futbolą.

L. V.

RUZGIS IŠI EIDŽIA KNYGĄ APIB 
KREPŠINĮ

Netrukus _ Prancūzijoj pasirodys 
knyga prancūzų kalba apie krepšinį. 
Jos autorius — Ruzgis. Tai būsianti 
stamboka knyga su daugybe nuo
traukų bei braižinių.

SLIDININKŲ KURSAI FISCHENE
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto. 

Komitetas vasario 16—29 d. d. Fische- 
ne (netoli nuo Immenstadt’o bei 
Oberstdorf’o) rengia slidininkams 
kursus. ~

BUV. ŠARUNIECIAI PRADEDA 
KRUTĖTI JAU KANADOJE

Bilv. šarūnietis Mackevičius rašo, 
kad Duliūnas, Bagdonas ir jis pats 
dirbą 50—60 mylių į pietvakarius 
nuo didesnio miesto Timmins (35.000 
gyv.). Toliau Mackevičius rašo: 
„,... Pradėjau daryti žygių užmegzti 
sporto santykiams su Timminso spor
to klubais. Krepšinyje, atrodo, gėdos 
nepadarysim...“ Sėkmės jiems.

LR

cialistinių metodų tragiškos giminy
stės.“ (Daily Telegraph)

Po E. Bevino kalbos ir Maskvos 
radijo komentatoriai nebeturi daug 
ką bepasakyti. Lieka jiems tik kon- 
stantuotij kad „ta kalba tik tiek bū
dinga, kie pašalina abejones dėl nau
jo britų užsienio politikos kurso, žen
klinančio D. Britaniją imperialisti
nės Amerikos jaunuoju partneriu.“ .

Trumpame pokario laikotarpyje 
Europos tautos išgyveno ne vieną 
skaudų nusivylimą. Ar lūžis anglo
saksų politikų kalbose ženklina 
priešaušrio pabudimą, parodys jų to
limesni veiksmai. J. Meškuitis

College! /
UŽUPIENEI Aldonai

dėl mylimos dukrelės Aldutės
mirties gilią užuojautą reiškia

Dantų gydytojų sekcija

Visiems, taip nuoširdžiai prisidė- 
jusiems prie mūsų koncerto — va
karo, įvykusio š. m. vasario 1 d. Dil- 
lingene, ypatingai menininkams: dain. 
Elenai Rūkštelienei, smuik. Izidoriui 
Vasyliūnui, komp. Juozui Gaubui, 
pianistai Horta Wieser; skaučių tė- 
vų-rėmėjų kom. pirm. dail. Rukšle
lei, dipt inž. J. Statkevičiui, skautų 
„Sakalų“ skilčiai, — tariame skau
tišką dėkui.

„Laumių“ Tunto ckautės 
ir Vadovės

7
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SA VAITRaSTIS

Kolorado nori įsileisti tremtiniu

Musų užjūrio brolių daina ir muzika
' P. SOFIJA ADOMAITIENE PATEIKIA SAVO PIRMUOSIUS ĮSPŪDŽIUS Iš AMERIKOS

AP iš Denver pranešė, kad Kolo
rado Gubernatorius William L. Knour 
pareiškęs, jog būsią pranešta Kolo
rado valstybės ir žemės ūkio darbo 
planavimo komisijai, kiek Kolorado 
valstybė galėtų absorbuoti tremtinių 
iš Europos.

Tai vėl naujos vilties žiburėlis, 
kuris rodo, kad JAV atskiros valsty
bėlės daro žygius aiškindamos, kiek 
galėtų priimti tremtinių iš Europos.

Iš žemės ūkio pagrindinė kultūra 
yra cukriniai burokai, toliau jau 
kviečiai, kukurūzai, miežiai, liucerna, 
avižos ir bulvės.

Iš žemės gaunama auksas, varis, 
sidabras, anglis, švinas, cinas, mo- 
liodenas. Taip pat gaunama Ir naf
tos. Net radiumas iškasamas.

Nemaža yra ir aukštųjų mokyklų. 
Apskritai, mūsų tremtiniai rastų dar
bo gana pageidaujamose srityse.

Nepriklausomos Lietuvos lietu
viams ir tremtiniams labai gerai ži
noma bei mėgiama operos solistė 
Sofija Adomaitienė dabar 
(jau beveik metai) gyvena Amerikoje 
(1537 Garfield str. Gary, Ind.) ne 
tik dainuoja čia, bet drauge nuolat 
ir nuolat gina bei aiškina Europoje 
likusių tremtinių reikalus ir siunčia 
jiems siuntinius. Praėjusių metų 
gruodžio 11 d. išsiuntė 57-j į siuntinj. 
Nepaisant to, jai užteko laiko pa
teikti „Mūsų Kelio“ atstovui pluoštą 
žinių, kurios tikrai įdomios ne tik 
tos šakos darbuotojams, bet ir vi
siems tremtiniams.

— Amerikos lietuvių tarpe reikia 
skirti dvi grupes, — pradėjo p. Ado
maitienė: — senąją ir jaunąją kartą. 
Senoji karta labai mėgsta klausyti 
senų liaudies dainų; ne retai jie ap
siašaroja išgirdę tokias dainas, kaip 
„Kur bakūžė samanota“, „Ten, kur 
Nemunas banguoja“ ir pan. Chorai 
taip pat yra labai mėgiami. Nema
žas susidomėjimas smuiku ir piano. 
Tačiau jaunimas mažai belanko lie
tuvių rengiamus koncertus.

•— Kokie yra žymesnieji daininkai 
ir muzikai Amerikos lietuvių tarpe?

— Sis klausimas man sunkesnis, 
— sako p. Adomaitienė. — Dar per 
trumpas man buvo laikas — ne vis
ką galėjau pamatyti ir užgirsti. To
dėl galiu pasakyti tik apie tuos, ku
riuos pati esu girdėjusi. Pirmoje ei
lėje, žinoma, tenka suminėti geriau
sias lietuviško kraujo vokalines jė
gas:

Rašo Dr. Kazys Sruoga
Alice Stephens (Steponavičienė) 

vedamą mergaičių chorą, kuris susi
deda tik iš balsą lavinančių. Jis su 
geromis programomis, puikiose kon
certų salėse, labai meniškai pasirodo 
tiek lietuviams, tiek ir nelietuviams 
amerikiečiams.

Gražiai skamba „Birutės" choras 
jau 15 metų (J. Byanskio vedamas) 
ir „Vyčių“ choras, vedamas energin
go Leonardo Šimučio.

Šv. Kazimiero Seserų Akademija 
turi mergaičių chorą ir gerai skam
bantį pilną orkestrą, kur styginiais 
ir pučiamaisiais instrumentais groja 
vien tik mergaitės. Sis orkestras turi 
ir savo įdomią uniformą. Dažnai vy
kusiai jis pasirodo su koncertais ir 
nelietuvių tarpe.

Koncertuose taip pat labai mėgia
mas svečias taį „Ateities“ tautinių 
šokių grupė, vedama Vytauto Bela- 
jaus. Tai nedidelė jaunimo grupė, 
tautiniuose rūbuose. Ji važinėja 
kviečiama po visą Ameriką ir pui
kiai reprezentuoja lietuvių tautinį 
meną amerikiečių akademikų tarpe 
ir kituose tarptautiniuose pasirody
muose.

Tremtiniai menininkai Amerikoje
— Iš Europos dabar yra atvykę 

šie menininkai: Kauno ir Vilniaus 
operų solistai — prof. Vladislava Gri
gaitienė — New Yorke, p. Dičiūtė- 
Trečlokienė — Chicagoje, p. Augusti- 
navičienė — Chicagoje, p. Sofija 
Adomaitienė — Chicagoje — Gary 
Ind., p. Butėnas — New Yorke, jau

nas tenoras Neimonas — Cleveland 
ir p. Rajauskaitė (pianistė) — New 
Yorke.

Šie visi tremtiniai menininkai yra 
įsijungę (vieni daugiau, kiti mažiau) 
į bendrą lietuvių gyvenimą ir savo 
pasirodymais dažnai dalyvauja Balfo 
ir kituose parengimuose. Deja, man 
asmeniškai dar čia neteko išgirsti 
pianistę p. Rajauskaįtę-Šušienę, kuri 
Vokietijoje labai gražiai pasirodydavo 
ir visur entuziastingai būdavo sutin
kama. Tai talentinga ir aukštos kul
tūros menininkė.

— Ciff taip pat dažnai koncertuo
ja jau seniau į šį kraštą atvykusi ir 
dabar didelę pažangą padariusi pia
nistė Birutė Smetonienė.

Bet visi naujai atvykusieji papra
stai susiduria su dideliais materiali
niais sunkumais (butas, darbas) ir 
meną, kaip neduodantį pragyvenimo 
šaltinio, nenoromis tenka atidėti į 
šalį. Jam galima skirti tik nuo darbo 
ir nuovargio laisvas valandas, — bai
gė p. Adomaitienė.

Iš spaudos pastebėjau, kad p. Ado
maitienė, palyginti, labai dažnai su 
daina pasirodo (vairiuose Amerikos 
lietuvių ir nelietuvių auditorijose. 
Spauda labai gražiai apie ją atsilie
pia. Bet apie save pasakoti ji man 
atsisakė. Esą tai „nesvarbu". Tik 
tiek žinau, kad p. Adomaitienė savo 
koncertų proga tiek lietuviams tiek 
nelietuviams amerikiečiams visada 
stengiasi nušviesti tragišką lietuvių 
tremtinių būklę ir Lietuvos kovą dėl

Dabar porą žodžių apie pačią 
valstybę. Amerikoje ji rašosi Colo
rado, jos sostinė — Denver. Ji uži
ma 104.247 kv. mylių plotą ir turi 
1.123.296 gyventojus.

Gamtos požiūriu labai gražus 
kraštas, kalnuotas. Čia žiemą iškren
ta daugiausia sniego. Miškai sudaro 
20 % ploto, arba 13.500.000 akrų. Juo
se pilna įvairių žvėrių.

Svarbiausias užsiėmimas yra že
mės ūkis, gyvulių ūkis įvairiose ša
kose, pienininkystė, bitininkystė; ša
lia žemės ūkio, veikia kasyklos, miš
kų pramonė ir kt.

J.A.
DP LĖKTUVAIS Į KANADĄ
Kanados prekybos ministeriš Ho

ve pareiškė, kaip AP iš Ottavos pra
neša, kad Kanada kelių mėnesių bū
vyje tikisi sutvarkyti emigrantų per
vežimą lėktuvais iš Britanijos. Nu
matyta kasdien keturi skridimai, ve
žant kaskart po 160 DP. Kanados 
imigracijos biudžete numatyta lėšų 
20.000 DP iki gegužės mėn. pervežti. 
Apie 8.000 jau esą atvykę laivais, 
skaitant miško kirtėjus, kasyklų dar
bininkus, tekstilininkus ir namų ūkio 
pagalbininkus. (DM/m)*

Anna Kaskas — altas, garsios 
„Metropolitain“ operos dainininkė ir 
Polyna Stoška — sopranas (taip pat 
Metropolitain op.). Tai puikūs bal
sai. Jie sudaro didelę garbę visiems
lietuviams, nes patekti į „Metropoli
tain“ operą yra tas pats, kaip papar
čio žiedą rasti. Clevelando operos 
rūmuose teko girdėti p. Drangelienę, 
Moniuškos operoje „Halka“. Ji buvo 
toje operoje stipriausioji jėga. Opera 
ėjo lenki; kalba. Iš. vyrų vokalistų 
pažymėtinas Chicagos operos dainin- 
kas Algirdas Brazys, turįs gražaus 
tembro ir platų baritoną. Gi mėgėjų 
koncertuose’ pasirodo gana daug iš 
vyresniųjų ir jaunesniųjų pajėgų. 
Apskritai, vokalinių jėgų yra apstu 
lietuvių tarpe, ypač Chicagoje.

Iš ko jie pragyvena?
Iš meno, be operos dainininkų, 

.čia niekas nepragyvena. Patekti į 
bendrąjį Amerikos muzikos gyveni
mą yra gana sunku — per didelė 
konkurencija. Praktiškai lietuviai 
menininkai yra priversti ieškoti kito 
pragyvenimo šaltinio, o koncertai — 
tai tik priedas.

— Iš chorų teko girdėti šiuos:

nepriklausomybės atgavimo. Ne vie
nas atsitikimas, kad ir nelietuviškos 
auditorijos dalyviai nesulaikydavo 
ašarų, girdėdami p. Adomaitienės pa
sakojimus apie tremtinių lietuvių, jų 
šeimų ir vaikų vargus.

— O gal galima žinoti Jūsų atei
ties planus — dar mėginau klausti 
gerbiamą dainininkę.

— Ateities planai?... Neaišku. 
Manau dar daryti koncertus, bet to
liau gal ir aš eisiu taip pat pragy
venimo ieškoti, kaip kiti eina. Kol 
kas noriu dar kiek pabūti laisvesnė 
ir tą laiką pašvęsti organizuojant 
tremtiniams į Vokietiją siuntinius. 
Mano vyras man taip pat padeda. 
Jo darbas — rišti. Taigi mudviejų 
vasaros vakarai daugiausia praėjo 
siuntinis belipdant. Bet tai mūsų 
čia atvykusių tremtinių pareiga. Ži
nau, kad ir kiti taip daro. Kurie dar 
neįsijungė į šitą siuntinių darbą, tu-

rėš nedelsdami įsijungti, nes gi gel
bėjimas nuo bado yra mūsų visų 
aukščiausioji pareiga.

Marshallio planas
nuo balandžio 1 d.?

Prieš susirenkant šiai JAV kon
greso sesijai, politiniuose ir diplo
matiniuose sluoksniuose buvo spėlio
jama, kad vienas pagrindinių.šios se
sijos darbotvarkės punktų — Mar
shallio plano svarstymas galįs užsi
tęsti net iki š. m. rugpiūčio mėn. 
Tačiau dabar, kaip informuoja UP, 
senato užsienių reikalų komitete de
batai Marshallio plano reikalu jau 
beveik baigiami. Gerai informuotuo
se sluoksniuose manoma, kad šis pla
nas dar prieš š. m. balandžio 1 d., t. y., 
dar prieš prez. Trumano numatytą ter
miną šiam planui įsigalioti, galįs būti

Radikalizmas Sovietų Sąjungoje
„NEW TIMES“ APIE „SOVIETINIO KULTŪRINIO GYVENIMO APVALYMĄ“

Kaip „New York TimfS" Pary
žiaus korespondentas C. L. Sulzber
ger minėtame laikraštyje praneša, 
Paryžiuje matosi ženklų, kad Sovietų 
Sąjungos komunistų partija yra pa
siryžusi keisti savo programą, tačiau 
iki šiol dar nėra aiškių duomenų, 
kuriuos konkrečius pakeitimus pri
ims centrinis komunistų komitetas.

Savo pranešime Sulzberg nurodo 
tai, kad diplomatiniai prancūzų 
sluoksniai turį gausios įrodančios 
medžiagos, iš kurios aiškėją, kad So
vietų vyriausybė vis labiau linkstan
ti ne tik Sov. Sąjungoje esančius už
sieniečius daugiau izoliuoti bei už
sienio atstovybių darbą pasunkinti, 
bet ir baigti sovietinio kultūrinio gy
venimo valymą nuo buržuazinės įta
kos.

Pirmasis ženklas už tai, kad polit- 
biuras nusprendė, jog dabartinė ko
munistų partijos programa Sov. Są
jungoje yra pasenėjusi, pasirodė mi

nisterio pirm-ko pavad. J. M. Ma- 
lenkovo kalboje, pasakytoje komin- 
formo įsteigimo proga Lenkijoje ir 
pr. metų gruodžio 9 d. paskelbtoje 
Maskvos spaudoje. Toje kalboje bu
vo iškelti organizacijos trūkumai, 
kurie iššaukė reikalą imtis organiza
cinių ir ideologinių reformų. Malen
kovas tuomet nurodė, kad komunistų 
partijos narių skaičius siekiąs 6,3 mi
lijonus, tačiau arti pusės jų esą par- 
tijon įstoję arba karo metu arba po 
jo ir todėl jie nesą iš tikrųjų „senieji 
komunistų ideologijos kovotojai“. 
Jų „politinis išsiauklėjimas“ esąs la
bai žemo lygio, taigi partija dabar 
esanti priversta daugiau rūpintis 
narių bei kandidatų auklėjimu, negu 
naujų narių telkimu.

DOSTOJEVSKIS — REAKCIONIE
RIUS

Malenkovo kalboje daug kartų 
buvo priminta, kad partijos centri-

Llthuanian Care and Relief Club talka, Brooklyne, Europos tremtiniams sušelpti maistu ir drabužiais. Stovi 
H kairės i dešinę: 1) Neris Šimkus, 2) Dr. M. T. Colney — pirm., 3) Mrs. W. M. Pabilonis ir 4) Kaštanas 
Oimikas. Sėdi: 1) Joseph Kazlauskas, 2) Joseph Kazlauskas, jr., 3) Mary Kazlauskas, 4) Mary Anne Bule- 

rich ir 5) Vanda Laureckas.

nis komitetas ketina išdirbti naują 
komunistų programą Sovietų Sąjun
gai motyvuodamas, kad senoji esanti 
atsilikusi nuo gyvenimo. Manonąa, 
kad principiniai pakeitimai tiek ko
munistų partijoje, tiek visoje Sov. 
Sąjungos organizacijoje būsią pada
ryti dar šiais metais. Ne kitais, kaip 
tik šio „valymo“ sumetimais gruo
džio 24 d. „Literaturnaja Gazieta“ 
kritikavo net didįjį rusų rašytojų 
Dostojevskį, apšaukdama jį reakcio
nieriumi, kurio veikalai tarnaują 
„Wall-Streeto literatiniams klapčiu
kams“. (AND/z) ,

VAKAR GARBINTI — ŠIANDIEN
SMERKIAMI

Į nemalonę pateko apie 20 žymių 
sovietų ekonomistų su garsiuoju prof. 
B. Varga priešakyje. „New York Ti
mes“ tvirtina, kad Varga į nemalonę 
patekęs dėl pasisakymo už glaudesnį 
bendradarbiavimą su vad. kapitali
stiniu pasauliu. Sovietų ekonomistai 
taip pat pradėję abejoti, ar tikrai JV 
neišvengiamai laukia ūkinė krizė, ką 
jie anksčiau skelbė. „New York Ti
mes“ žiniomis, esąs panaikintas ir 
prof. Varga vadovaujamas TSRS 
Mokslų Akademijos pasaulinio ūkio 
ir politikos institutas. -E-

abiejų kongreso rūmų priimtas. Šio 
plano administravimo ir vykdymo 
reikalu laukiama kompromisų ta 
prasme, kad būtų paskirtas savaran
kiškai, ministerio' teisėmis veikiąs
šio plano valdytojas, tačiau užsienių 
reikalų ministerija pasilaikytų kon
trolės ir protesto teisę, (z)
FRANCO ĮSPĖJA PASAULĮ DEL 

KOMUNISTINIO PAVOJAUS 
Gen. Franco, Ispanijos valstybės 

šefas, pareiškė, kad „rimtasis metas“, 
kurį dabar gyvena pasaulis, yra ne 
tiek pokarinis, kiek iš tikrųjų prieš
karinis laikotarpis. Padėtis Graiki
joje, jo nuomone, esąs akivaizdus pa
vyzdys, rodąs, kiek toli siekianti So
vietų Sąjunga. Franco ypatingai pa
brėžė antikomunistini, Ispanijos kur
są ir pastebėjo, kad Ispanija turinti 
būti kiekvienu metu pasiruošusi prie
šintis komunistiniam pavojui, (s)

ISPANIJOS — ARGENTINOS 
PAKTAS

Kaip Madrido politiniai sluoksniai 
skelbia, karinio pakto tarp Ispanijos 
ir Argentinos projektas principe esąs 
abiejose sostinėse priimtas. Paktas 
numato koordinuoti abiejų kraštų 
disponuojamas karines pajėgas, jeigu 
bent vienas katras kraštas būtų puo
lamas ar grasinamas užpulti. Greta 
karinės pagalbos paktas apima ir abi
šalį bendravimą visomis kitomis for
momis, būtent: ūkinį, finansinį ir in
dustrinį. (s)

Sunkėja gyvenimo sulytos Amerikoje
JAV GYVENIMAS, PAVAIZDUOTAS SKAIČIAIS

Neseniai JAV prezidentas pateikė 
1948—1949 metų valstybės. Sis biu
džetinis pranešimas sudarė 1534 pus
lapių tomą ir svėrė 6 svarus ir 4 
uncijas. Jame numatyta 44,7 mili
jardai dolerių metinių pajamų ir 39,7 
milijard. dolerių išlaidų.

Ekonominis prezidento praneši
mas sudarė vos 159 puslapius.

Praėjusių metų JAV gamyba bu
vo 125% aukštesnė negu 1929 m. ir 
9% didesnė negu karo mėtų. Pra
monėje dirbo 58.000.000 žmonių.

Ekonominiame pranešime patel
kiami palyginamieji skaičiai, kurie 
nušviečia ūkinį JAV gyvenimą. Štai 
jie:

Dabar dolerio vertė nukritusi iri prekių. Apskritai, gyvenimo sąlygoi 
juo begalima nupirkti tik 60,5% to'Amerikoje yra pasunkėjusios.
kas buvo galima 1939 n). Trūksta | J. A. ,

Metai
Pagaminta 

prekių mili
jardais dol.

Asmeninės 
pajamos mili
jardais dol.

Gamyboje 
dirbo milijonai 

žmonių

Vidut. savai
tinis 

uždarbis doler.

1929 103,8 85,1 46,3 25,03
1939 90,4 72,6 45,9 23.86
1945 213,1 171,6 52,8 44,39
1946 203,7 177,2 55,2 46,39
1947 231,8 197,2 58,0 51,02
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