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Emigrantų atrankos 
klausimas

Mūsų pirmieji emigrantai jau (si- 
jkūrė užjūriuose. Apie juos girdėjo
me įvairių atsiliepimų. Bevelk visur 
jie buvo šiltai sutikti, puikiai priimti 
!lr pirmieji atsiliepimai apie juos bu- 
Vo palankūs. Jis pradėjo dirbti, tvar- 
;kytis, o tų kraštų gyventojai juos ati- 

, ;džiai stebi. Kas tie DP per žmonės? 
Apie juos spaudoje girdėjo visiškai 

■' priešingų nuomonių. Vieni juos gina, 
llžtaria, o kiti, ypač Rytų tarnai, juos 
Išmelžta ir piešia tamsiausiomis spal
vomis.

Kultūringasis pasaulis nori mums 
padėti, bet jis ir bijo, kad neįsileistų

- pavojingo, nepageidaujamo elemento.
- Pietų Amerikoje „draugai“ jau spėjo 

surežisuoti stambią provokaciją. Aiš-
- ku, kad tuo siekiama mus sukompro

mituoti, užkirsti kelią mūsų imigra
cija'.

I Australiją nuvyko pirmas žy-
- mesnis mūsų tautiečių transportas.
■ Juos pasitiko spaudos, valdžios ir vi

suomenės atstovai. Susidomėjimas 
buvo be galo didelis. Jie tiki, kad 
»nes, bolševikų aukos, esame geri ir

- vertingi žmonės. Bet jie kartu ir ste
bi, ar mes to jų pasitikėjimo verti, 
ar mes norime ir sugebame prisitai
kinti krašto papročiams ir tvarkai.

Netrukus iš tos pačios Australijos,
- kur tremtiniai buvę be galo palankiai 
sutikti, jau atėjo žinia, kad keli mū
sų tautiečiai spėjo pasireikšti iš nei
giamosios pusės — pasigėrė, susimu
šė ir sutraukė žiūrovų būrius, spau
dos atstovus. Kitą dieną tie patys 
Australijos laikraščiai, kurie neseniai 
buvo mūsų tautiečius taip šiltai su
tikę, pateikė savo skaitytojams an
trąją medalio pusę. — Visi žino, kad 
kiekvienoje bendruomenėje yra gerų

■ žmonių, bet nestinga ir tamsaus ele
mento. Tačiau šiuo atveju susidaro 
įspūdis, kad mūsų nelaime sudominti 
raudonieji agentai surengė provoka
ciją mums diskrediduoti pasaulio 
akyse. Tatai patvirtina faktas, kad 
dviejuose kontinentuose provokacijos 
įvyko bevelk vienu ir tuo pačiu metu.

Mos turime būti budrūs, nes nei- 
giar.ii mūsų tautiečių pasireiškimai 
sunkina įsikūrimo galimybes mums 
priimtinuose ir palankiuose kraštuo
se. Kas Jau įvyko, to nebepanaikin- 
Sime. Bet turime stengtis tokių pro
vokacijų išvengti pasauliui, jeigu su
naikinti pasiryžusieji Rytų samdiniai 
mus persekioja net iki tolimiausių 
fcont'nentų. Galimas dalykas, kad ir

Čekoslovakijos, Korėjos, Graiki
jos, Kinijos įvykiai bei Sovietų Są
jungos raud. kariuomenės 30 metų 
šventės proga išleisti dienos įsaky
mai bei pasakytos Berlyne ir Vie
noje atsakingų sovietinių karinių 
vadų kalbos yra ne kas kita, kaip 
nepaprastai rimtas įspėjimas Vakarų 
demokratijoms, kurios vis dar nepra
randa aliuzijos i bendros kalbos ke
lią prie taikos. Korėja padalyta pu
siau ir įkurta „liaudies respublika" 
su 200.000 kariuomenės, gerai apgin
kluotos sovietų ginklais ir aprūpintos 
reikiama amunicija. Kinijoje raudo
nieji, remiami Sovietų, slenka iš 
Siaurės pietų link. Graikija nesusi
tvarko su „partizanais“, kurie taip 
pat gyvybės šaltinį gauna iš kaimynų.

Dar liūdnesnis ir dar labiau ryš-

Praslinko 30 m, kaip Estijos tary
ba paskelbė kraštą nepriklausomu. 
Ir tuomet buvo dangus niūrūs, neti
krumas siaubė, o pralieto nekalto 
kraujo tvaikas vertė susimąstyti, ku
ria kaina įgyvendinami tautiniai 
idealai.

Ir Estija kėlėsi skausme, kaip ir 
Lietuva. Ir estai įrodė turį plačius

anie nenaudėliai yra jų agentai, nors 
ir išvyko iš mūsų tarpo.

Dėl- to ir kyla atrankos klausimas. 
Mums be galo svarbu, kaip mus už- 
rekomenduos į kitus kontinentus iš
vyką tautiečiai. Kas nesusivaldo čia, 
stovykloje gyvendamas, arba linksta 
pasitarnauti priešams, tas netinka 
būti mūsų avangardu ar reprezentan
tu. Tautiniai komitetai pažįsta tokius 
nedrausmingus arba raudonėj ančius 
savo gyventojus ir turėtų jų neiš
leisti. Iš kitos pusės komitetai galėtų 
ir turėtų atkreipti didesnį dėmesį į 
išvykstančius, jiems išaiškinti jų 
svarbų uždavinį ir įpareigoti savo 
tautą garbingai atstovauti.

Mums padėti norintieji užsienie
čiai irgi pataria išleidžiant emigran
tus padaryti atranką, kad kitiems ne
susidarytų sunkumų. Tą jų patarimą 
verta svarstyti ir ta linkme daryti, 
kas tik galima. J. Gr.

Vz.’ 'lai iš I ’•craiOros preinifų (teikimo iškilmių Felibache š. m. vasario 15 d.: 1) viduryje aukštai — iškilmingojo posėdžio prezidiumas prof. J. Brazaičio paskaitos metu. Už st: > 
—“įTR Dr-’os pirm. St. Santvaras ir literai premijų mecenatai bei jų atstovai Abiejuose stalo šonuose — šiemetiniai laureatai; 2) viduryje žemai premijuotieji kūriniai; 3) mon
tažo šonuose_ šiemetiniai laureatai: 1) Faustas Kirša (kairėjė aukštai), 2) Vincas Ramonas (dešinėje aukštai), 3) Pulgis Andriušis ir 4) Jurgis Jankus (kairėje žemai), 5) Kazys

Bradūnas ir 6) Liudas Dovydėnas (dešinėje žemai). Foto montažas Barjero

Rimta TSRS grėsmė Vakarams
Praktikuojamos kontra priemonės nėra pakankamos

kesnls faktas vyksta Čekoslovakijoje. 
Čia jau demokratinė ar humanistinė 
laisvė pakeičiama smurtu, jėgos ir 
brutalumų laisve. Valdiniai pastatai 
apsupti komunistinės policijos, krašte 
antrosios didumu Benešo partijos 
būstinė jau iškrėsta. Vadai suiminė
jami. Raudonieji smogikai užaliar- 
muoti paruošties būklėje. Išvykimas 
iš Čekijos uždraustas be vidaus rei
kalų minlsterio ypatingo leidimo.

Slavų kraštų sakalai suskrido prie 
laisvosios Čekoslovakijos pakasynų. 
Sunku tikėti, kad Čekoslovakijos tau
ta pajėgs apsaugoti savo laisvę, nes 
spaudimas yra per daug didelis.

Sovietų gynybos ministeris marš. 
Bulganin išleido dienos įsakymą pa
brėždamas, jog kol pasaulyje vieš
pataus kapitalizmas, tol raud. armi- 

Musų šiaurės kaimynas Estija
polėkius, kaip ir lietuviai. Ir jie klai
džiojo tarptautinės politikos atošlai- 
tėse, kaip ir mes. Veik ištisą pasta
rąjį dešimtmetį abi tautos palaips
niui griuždinamos, pavergiamos, karo 
ir okupacijos siaubiamos. Tautos 
grandine surakinamos, tremtiniai 
kenčia netikrumą ir panieką. O tuo 
metu, kai kančia vagoja širdį ir kak
tą, mes suprantame džiaugsmo metus, 
nelemti, pavergimą ir tas viltis, ku
rias puoselėja Jie ir mes. Viltis ir 
nepalaužiama valia mus grąžins į tė
vynes! 'Kelsis iš tgriu'jesių šalys, nuš
vis dangus ir nuaidės dangų skro
džiąs balsas: kelkitės pavergtieji ir 
būkite laisvi.

NEPRIKLAUSOMYBES KOVOS
Užsienyje veikią estai politikai 

1918 m. gegužės mėn. iškovoja D.Bri- 
tanijos, Prancūzijos ir Italijos pripa
žinimą de facto. Santarvininkų pa
galba vokiečiai išstumiami iš krašto. 
Bet netrukus rusai užima Narvą ir 
*/» Estijos su bolševikais kovos tę
siasi iki 1919 m. vasario mėn. Tose 
kovose nemažai padėjo britų karo 
laivynas, švedų-danų savanoriai, bet 
daugiausia nulėmė patys estai, ką tik 
sukurta jų kariuomenė. 1919 m. ru
deniop vokiški Landeswehr daliniai 
užpuola Estiją ir užima eilę miestų. 
19’0 m. sausio mėn. tuos dalinius iš

jos stiprinimas yra būtinas, nes už
puolimo pavojus iš kapitalistinių 
kraštų nėra praėjęs.

Berlyne ir Vienoje kalbėję sovietų 
kar. vadai Kotikovas ir Kurasovas 
taip pat kaltino vakarų demokrati
nius kraštus. —

Trečiųjų pokario metų pamoka 
yra vaizdinga ir, reikia tikėtis, ji Va
karuose išsklaidys visus miražus apie 
taikingus ir demokratinius komuni
stinio pasaulio norus. Ši pamoka tu
rėtų būti paskutinė, nes raudonasis 
volas, jei nebus pastatytas atitinka
mas barjeras, riedės toliau, triuškin
damas pasitaikiusius grumstelius, kad 
sėjos metui galėtų paruošti puikią 
dirvą.

Prie minėtų įvykių pridėję ne
seniai paskelbtus slaptuosius doku- 

veja į Latviją. Estiją išlaisvinus nuo 
priešų, prasideda politinė kova. Tai
kos konferencijoje estai nieko nelai
mėjo. Bet jų politinė padėtis buvo 
žymiai lengvesnė už lietuvių, kurie 
turėjo eilę politinių klausimų.

1920 m. birželio 15 d. išrenkamas 
steigiamasis seimas. Jis paskelbia 
Estiją demokratine, parlamentarine 
respublika, kurioje tauta turi tiesio
ginę įtaką į įstatymų leidimą. Vyk
domoji galia priklauso valstybės gal
vai ir ministerių kabinetui.

Vienas stambesnių uždavinių — 
žemės reforma, kurios metu nusa
vinta baronų žemė. Ji apėmė 58% 
krašto žemės ir sukurė 50.000 nauja
kurių. Gana originali valstybės or
ganizacija vėliau buvo pertvarkyta. 
Estus vertė tuo klausimu susirūpinti 
1924. XII. 1 d. organizuotas bolševikų 
sukilimas. Politinis persiorganizavi
mas, pradėtas 1927 m., tvėrė veik de
šimtmetį, 1936 m. tautai pritarus, pa
skelbiama nauja konstitucija, o 1938 
m. pagal ją išrenkamas pirmasis pre
zidentas.

Estija — 45.549 km’, plotu ma
žesnė už Lietuvą, turėjo 1,1 mil. gy
ventojų. Kraštas retai apgyventas — 
23 žm, km’. Mažumos sudarė nepil
nus 12 %. Daugiausia buvo rusų, ypač 
Narvos srityje. Kitos mažumos — 

(Pabaiga 7 pusi.) 

mentus apie TSRS ir vokiškųjų na
cių bendradarbiavimą, gausime pil
nutinį vaizdą, kuris privalo nušviesti 
Vakarams, kur jie turi keliauti.

Vakarai pradeda vertinti padėtį 
kiek rimčiau, nors dar nepakanka
mai. Prasidėjusi Londone trijų di
džiųjų ir trijų mažųjų konferencija 
turi tikslą pirmiausia atstatyti Vo
kietiją, kuri, būdama Europos širdy
je, pajėgtų išsilaikyti pati ir padėtų 
savo kaimynams atsikurti Tai pir
masis bandymas kurti, nors ir nedi
delį, pylimėlį, nedidelę užtvarą prieš 
Rytų kolosą.

JAV aviacijos viršininkas gen. 
Įeit. G. E. Stratemeyer „Flying“ žur
nale Tašo, kad karinė žvalgyba yra 
apskaičiavusi, jog Sovietų Sąjunga 
turinti šiandien 14.000 pirmos eilės 
kovos lėktuvų, jie esą nusikopijavę 
amerikiečių oro tvirtovės B-29 tipą. 
Atominė bomba būsianti tol efekty
viu JAV ginklu, kol jos nepasiga
mins rusai. Generolas rašo: „Mes ži
nome, kad viena tauta, su kuria mes 
dažniausiai susikertame prie konfe
rencijų stalo, yra galinga, pasiruošusi 
ir, kariniu požiūriu, gudri“.

Po tokių pareiškimų, JAV aviaci
jos viršininkas siūlo paruošti JAV 
6.869 lėktuvus su 400.000 karių ir 
159.000 civilių asmenų operacijoms 
atlikti. Be to, jis nurodo reikalą tau
tos sargyboje turėti dar 3.360 lėktuvų 
su 48.000 asmenų.

Britų vyriausybė taip pat yri įsi
tikinusi, jog padėtis yra rimta. Štai 
Daily Mail rašo, kad „Britanijos vy
riausybė yra nusprendusi, jog, ka
dangi Jungtinės Tautos nepajėgian
čios taikos įgyvendinti, geriausias 
būdas yra palaikyti pakankamam ly
gyje savo pajėgas, nes Britanija ne
gali išvengti galimo agresoriaus at
kalbinėjimų keliu“.

1948 metų baltojoje gynybos kny
goje, kurią britai išleido, nurodoma, 
kad geriausias būdas nuo karo apsi
saugoti yra sugebėjimas užpuolimą 
atmušti.

Šie pareiškimai, rodo, Jog Vakarų 
demokratiniai kraštai politinės padė
ties rimtumą bus įvertinę, ypač po 
Čekoslovakijos ir Korėjos įvykių. Jei 
iš tų įvykių bus padarytos atitinka
mos išvados, tai raudonasis volas tu
rės kol kas susilaikyti nuo slinkimo 
toliau. J. A.
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Lietuviais esame mes gimę...
ĮSPŪDINGOS IŠKILMĖS MUENCHENE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 30-MEČIO SUKAKČIAI

PAMINĖTI

nykstantis žuvusiųjų atminimas, ver
tesnis už gėles, kurias sudėdavome 
prie didvyrių ka o.

Apleidžiant universiteto aulą, pri-

„Lietuviais esame mes gimę...“ 
gaivalingai Čiurlionio ansamblis bai
gė Muencheno universiteto auloje 
L.T.B. Muencheno apygardos komi
teto surengtą vasario 16 d. 30-mečio 
paminėjimo iškilmingąjį aktą. S į lie
tuvių credo šauksmą Muencheno ra
dijas eterio bangomis net du kartu 
perdavė pasauliui, visiems laisviems 
ir pavergtiems lietuviams, draugams 
ir priešams... Priminė, kad ir po 
pasaulį išblaškytas lietuvis, tremties 
vargo prislėgtas, yra gyvas, gyvas 
savajai tėvynei ir ryžtingai pasiruo
šęs pažvelgti į patekančios laisvės 
rytą...

Musų valstybinės laisvės 20-meti 
švęsdami dar nė nepagalvojome, kad 
sekantis dešimtmetis mūsų tautai bus 
toks žiaurus, toks tragiškas ir kad 
jis bus švenčiamas tik lietuvių, esan
čių už Lietuvos ribų; ne Tėvynėje, 
ne sostinėje, kur toji laisvė buvo 
paskelbta, bet svetur, šiuo atveju Ba
varijos sostinėje, garsiajame Muen- 
chene. Tai tragizmas be pavyzdžio, 
kuris duoda toną ir šios brangiosios 
dienos iškilmėms bei atkreipia sve
timtaučių palankų dėmesį.

Muenchene šventės nuotaika. Vi
sur sutiksi lietuvį. Jie juda, skuba. 
Iš ryto 10 vai. pamaldos Sv. Jono 
bažnyčioje ir Freimano stovyklos 
gražiai atremontuotoje koplyčioje. 
Visus jungia vienas tikslas: „Apsau
gok Aukščiausias tą mylimą šalį...“ 
Baisaus vargo išspausta ašara byloja 
seno ir jauno, suaugusio ir vaiko vei
de, ko jis prašo iš Visagalio, ko jis 
meldžia... Laisvės pavergtai ir -bai
siai kenčiančiai tėvynei... laisvės! 

• Ir ko masės lietuvių apleido savo 
kraštą, jei ne tiesos ir laisvės ieškoti 
pasaulyje savo kraštui. Tam reika
linga Dangaus palaima, kurios lau
kia daug milijonų pavergtųjų ir krei
pia akis J Tiesą, tikėdami, kad ji pa- 
'galiau nužengs ant išniekintos že- 
jmės, užbaigdama negirdėto melo ir 
klastos laikotarpį.

Po pietų visais miesto tramvajais 
ir autobusais lietuviai pradėjo rinktis 
į garsiąją Muencheno universiteto 
aulą, kurioje 16 vai. įvyko iškilmin
gasis nepriklausomybės paskelbimo 
30-mečio paminėjimo aktas. Kadai
se į šią aulą patekdavo tik vienas 
kitas čia studijavęs lietuvis ir tai 
tk iškilmingais momentais. Šian
dien, priešingai, čia rodos susirinko 
visa Lietuva, kaip Kaune ar Vilniu
je. Šventiška nuotaika užsikrėtė ir 
kitataučiai tremtiniai bei vietos vo
kiečiai. 1500 asmenų talpinanti aula, 
trumpam, bet svarbiam momentui 
priglaudė įvairiakalbę masę, kuri už
pildė visas vietas. Čia galėjai pama
tyti, be pačių lietuvių, atvykusių ne 
tik iš Muencheno, bet ir iš tolimes
nių vietų, ir karinės valdžios, vokie
čių mokslo, kultūros bei spaudos at
stovus. Taip pat gausiai dalyvavo 
įvairių tautų tremtinių atstovai ir 
mūsų spaudos bendradarbiai.

Iškilmingąjį posėdį pradėdamas, 
LTB Muencheno apygardos pirmi
ninkas p. Ant Kalvaitis į garbės pre- 

, zidiumą pakvietė: karinės valdžios 
atstovus pulk. Decker Ir pulk. 
B u r k e e, Muencheno universiteto 
rektorių prof. Albert, ukrainie
čių atst 1 n ž. I a š k o , latvių atst. 
A m t m a n į, estų atst. D r. K u s s,

lenkų atst. konsulą D r. G ra
bi n s k į, gudų atst. inž. T o m a - 
š e k , slovėnų atst. D r. Pautič, 
kazokų atst. inž. GI a t k o v, Tur
kestanu atst. D r. H a i r ir šiuos lie
tuvių veikėjus: D r. Jasaitį, D r. 
Brazaitį, pro k. Zaikauską, 
liet, polit. kalinių atst. Alksninį 
ir Freimano stovyklos lietuvių ko
miteto pirm. pulk. K. Prano
ko n į.

Salėje įsiviešpatavo gili tyla. Da
lyviai susikaupė. Prasidėjo esminė 
iškilmingojo akto dalis — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo atmi
nimas ir pagerbimas visų tų, kurie 
prisidėjo prie šio nepamirštamo akto 
įgyvendinimo. Iškilmių organizato
rius LTB Muencheno apygardos pir
mininkas Ant. Kalvaitis pasakė kal
bą lietuviškai, angiškai ir vokiškai. 
Jis, padaręs trumpą ekskursiją į 
praeitį, deklaravo lietuvių tautos nu
sistatymą besąlygiškai kovoti už lais
vą demokratinę Lietuvą, visų lietu
vių vlenlntėlį tikslą, tol, kol Tėvynė 
bus išvaduota iš dabartinės balsios 
vergijos. Baigdamas kalbą pakvietė 
susirinkusius atsistojimu pagerbti 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Šia iškilminga proga nuoširdžius 
sveikinimus ir geriausius linkėjimus 
Lietuvos ateičiai perdavė šių tautų 
atstovai: Ukrainiečių — inž. Ivaško, 
slovėnų — Dr. Pautič, kazokų — inž. 
Glatkov, gudų — inž. Tomašek, tur- 
kestanų Dr. Hair, latvių — Amtma- 
nis, estų Dr. Kuss, lenkų — kons. 
Grabinski ir ukrainiečių laisvės ko
votojų (UPA) atstovas. Sveikinimus 
ir linkėjimus lydėjo triukšmingos 
ovacijos, reikšdamos padėką ir visų

pavergtų tautų vieningumą bendroje 
nelaimėje ir bendroje kovoje. Tau
tos Himno garsai, ugningai išsiveržę 
iš tūkstantinės minios, baigė šio isto
rinio akto pirmąją dalį.

Garbės prezidiumo vietą scenoje 
užėmė margaspalvis Čiurlionio an
samblis, diriguojamas A. Mikulskio. 
Jis pasirodė viešajame Muencheno 
forume su specialiai šiai iškilmių 
dienai pritaikyta programa, kurią 
tiesiog priėmė Muencheno radiofo
nas, įamžindamas istorinį 30-mečio 
laisvės paminėjimą tremtyje. Pasta
bus klausytojas, kad ir nesuprasda
mas kalbos, aiškiai jautė lietuvių 
pergyventą tragizmą svetimųjų ver
gijoje ir nepalaužiamą tikėjimą bei 
ryžtą kovoje už laisvę, už savo ir bu
simųjų kartų garbę. Kaip filmoje 
prabėgo mūsų tautos juodos ir švie
sios dienos, išreikštos jautrioje dai
noje, subtilioje meliodijoje... Lyg iš 
užu geležinės uždangos prabilo skau
smo pilni dainos garsai „kai mus 
vežė iš namų“, „Balnok, tėveli...“ 
ir 1.1. Tik šį svajonių sapną nutrau
kė ir grąžino į tikrovę baigiamieji ir 
pritrenkiantieji „Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt" dai
nos garsai, nežiūrint, kur bebūtume, 
kokį skurdą ir nelaimes bekęstūme. 
Tai mūsų, kaip tremtinių, paskirtis 
ir gyvenimo prasmė.

Tiesa, šį kartą toli nuo tėvynės 
būdami, negirdėjome laisvės varpo, 
nepadėjome gėlių puokštės ant neži
nomojo kareivio kapo Karo Muzie
jaus sodelyje. Ne. Bet ausyse skam
bėjo tėvynėje girdėti laisvės varpo 
garsai, kad „laisvės nevertas, kas ne
gina jos“..., o mintyse glūdėjo ne-

siminė prieš kokį 100 metų Olandiją 
ištikusi nelaimė, kada Kalėdų išva
karėse siautusi audra pralaužusi 
svarbų pylimą ir įsiveržęs jūros van
duo nusiaubė didelę Olandijos dalį. 
Ir dabar žmpnės pasakoja, kad Ka
lėdų naktį, girdi skambant nusken
dusius bažnyčių varpus, primenan
čius aną nelaimę. Panaši nelaimė 
šio karo eigoj ištiko ir mūsų mylimą 
šalį; ją nusiaubė ir pavergė, o mes 
palikome kaip varpai, nuolat skelbią 
ir primeną pasauliui tą baisiąją ne
laimę ... ■

Primenant pasauliui pavergtą tė
vynę, laukiančią išvadavimo, buvo 
pasiųsti sveikinimai kenčiantiems 
lietuviams tėvynėje, Amerikos lietu
viams, JAV prezidentui Trumanui, 
užs. reik, ministr. Marshalliui, JAV 
senato pirm. Vandenbergui, p. Roo- 
seveltienei, D. Britanijos min. pirm. 
Attlee, pranc. prezidentui Auriol ir 
kitiems asmenims bei organizacijoms.

Vąkare „Bayerischer Hof“ vieš
bučio veidrodžių salėje įvyko jaukus 
pobūvis, į kurį atsilankė iškilmin
game akte dalyvavę karinės valdžios 
atstovai, Muencheno univ. rektorius, 
radijoforfo direktorius, vokiečių spau
dos atstovai, daugelio tautų tremti
nių atstovai ir lietuviškosios visuo
menės veikėjai, spaudos darbininkai, 
Čiurlionio ansamblio dirigentas ir ki
ti dalyviai. Nuoširdūs pasikalbėjimai 
prie kuklaus stalo truko iki vidur
nakčio.

Be to, Freimano stovykla, kurioje 
gyvena didesnis lietuvių skaičius, iš
vakarėse surengė gražų nepriklauso- 
.mybės 30-mečio paminėjimą. Iškil
mingasis aktas pradėtas bendra Ma
rijos giesme. Atitinkamą kalbą pa-

LTB Mūncheno Apygardos Pinn-kaa 
p. Ant. Kalvaitis, Lietuvos Nepri
klausomybės 30-čio iškilmių Milu* 

chene vyr. organizatorius

Amerikos beieškant
Šių metų vasario mėn. 6 d. į JAV nuvyko žinomas visuo

menininkas ir žurnalistas Vincas Rastenis. Nuvykęs tuoj 
įsijungė į lietuvių organizacinę veiklą. Redakcijai malonu, kad 
jis sutiko su „Mūsų Kelio“ skaitytojais pasidalinti patirtais 
įspūdžiais. Čia ir pradedame pirmuosius laiškus. Red.

Kaž kur Atlante, 1948 m. vasario 2 d.
Kažin ar braškėjo ir girgždėjo 

taip Kolumbo laivai, kaip girgžda, 
braška, dreba ir milžiniško tuščio 
skardinio boso garsu dunksi nuo ban
gų smūgių mūsų „ERNIE PYLE“, 
vargais negalais rėpliodamas per At
lanto vandeninius kalnus Amerikos 
link... Rėplioja tas „ERNIE PYLE“ 
su puspenkto šimto naujų Amerikos“ 
ieškotojų, kurių tarpe maišomės ir 
mes — šio laivo lietuviškoji kolo
nija, tesusidedanti iš keturių asme
nų. Po septynių dienų ir naktų visų 
mūsų nuomonė yra vienoda: šiuo 
metų laiku 17.000 tonų laivas kelio
nei yra mažokas... Nors dar ir nėra 
audros tikra to žodžio prasme, vis 
dėlto apie 150 metrų ilgio laivas ant 
bangų atrodo gana panašiai į bai
darę Palangos pakrantėje audringą 
dieną. Nors jo viršutinis denis yra 
apie 10 metrų nuo vandens pavir
šiaus, bet ko ne kas minutę pasitaiko, 
kad už artimiausios bangos viršūnės 
nuo denio nebematyti vandenyno nei 
J vieną, nei į kitą pusę... Atlanto 
paviršius primena Aukštaitijos laukų 
kalnelius, tik tuo skirtumu, kad šie 
kalneliai yra arčiau vienas prie kito 
ir nuolatos keičia savo pavidalą. Lai
vas, lipdamas nuo vieno tokio kal
nelio ant kito, nardo kaip antis, o

persiversdamas per viršūnes būtinai 
dar ir į abi puses pasvyruoja. Mums 
iš to susidaro toks rezultatas, kad 
grindys po kojomis kilnojasi ir svy
ruoja įvairiausiais diapazonais ir ne- 
tikėčiausiomis kryptimis, nesilaiky- 
damos jokių taisyklių... Bandant 
eiti, staiga, pavyzdžiui, pasijunti 
lengvas, kaip dvasia, sakytum, prie 
rankų ir kojų po porą sparnų kas 
būtų pritaisęs, bet po trejeto sekun
džių, jeigu neparkris!, tai ta pačia 
kryptimi jau vos ne vos, visu kūnu, 
į priekį lenkdamasis begali pajudėti, 
lyg būtum švino maišu pavirtęs... 
Ir taip 7 dienas ir 7 naktis be per
traukos.

Mūsų mažoji lietuviškoji kolonija, 
nors ji 75 % ir moteriška, visą tą 
bandymą tvirtai atlaikė ir nepasi
davė žinomiems pavojams! Bet besi
dalindami įspūdžiais konstatuojame, 
jog dažnai atrodo, kad arba smege
nys galvoje susivartys,- arba galva 
nuo pečių atsišriubuos... Naktimis 
teko įprasti snausti įsitvėrus guolio 
krašto. Nemaža buvo atsitikimų, kad 
krito nuo guolio ne tik vaikai, bet ir 
suaugę žmonės. O ką jau bekalbėti 
apie indus, kurių kiekvieno valgymo 
metu lėkė nuo stalų Ir triukšmingai 
dužo tiesiog masės... Tur būt arti

Štai šitokiose aplinkybėse ryžtuo
si pradėti dalintis su gerbiamaisiais 
Mūsų Kelio skaitytojais įspūdžiais 
apie Ameriką. Lyg ir per anksti dar 
būtų. Bet juk pastaraisiais laikais 
mes visi, nors iš tolo, jau turime su
sidarę visą eilę įspūdžių apie Ameri
ką. Visi diena iš dienos po truputį 
atradinėjame Ameriką. Ir, kaip Ko
lumbui tas atradimas buvo netikė
tumas, — juk ne to jis ieškojo, ką 
atrodo, — taip ir dabar, kaip ir per 
ištisus puspenkto šimto metų, Ame
rika vis dar tebeatrandama, ji vis 
dar tebėra netikėtų naujenybių šal
tinis ...

Prieš šį karą daugumas iš mūsų 
buvome gana abejingi Amerikos at
žvilgiu. Amerika buvo sau, mes sau, 
nes turėjome savo gyvenimą, pilną 
interesų ir įdomumo. Daug kas turė
jome ten giminių — ir su tais dau
geliu atvejų ryšiai buvo silpni arba 
ir visai nutrūkę. Pagaliau, visi žino
jome ir dažnai apgailestaudami ar 
pasididžiuodami kartodavome, jog 
trečdalis mūsų tautos tenai, bet tas 
faktas taip pat atrodė tolimas nuo 
mūsų realios aplinkos ir į jo prasmę 
retas kas labiau teįsigilindavome.

Bet kai ir mes patys asmeniškai 
ir visa mūsų tėvynė tapo priblokšta 
tokios nelaimės, nuo kurios nebeliko 
arčiau jokios pagalbos, tada net ir 
labai Ameriką užmiršusių sąmonėje 
atgijo tas vardas, vienintelis, kuris 
dar žadino viltį... Štai kada gyvai 
pajutome, ką tai reiškia tas faktas,

sakė glm. mkt Kazlauskas. Lat
vių, estų ir ukrainiečių atstovai savo 
tautinių grupių vardu perdavė svei
kinimus ir linkėjimus. Aktui vado
vavo vietos komiteto pirm. pulk. K. 
Pranckonis. Aktas papildytas dekla
macijomis ir gimnazijos mokinių 
choro keliomis padainuotomis daino
mis.

Vėliau vakare gimnazijos moki
niai suvaidino „Aušros sūnus“. Re
žisavo mkt. J. Ignatonis.

Vasario 17 ir 18 d. Čiurlionio an
samblis savo koncertais nepamiršta
mai įspūdingai pratęsė ir apvaini
kavo visą šio jubiliejaus minėjimo 
programą. Jam visa Muencheno lie
tuvių bendruomenė reiškia gilią pa
dėką ir pagarbą. B. Miškys

IRO generalinis 
sekretorius Muenchene

Vasario 13 d. iš Ženevos netikėtai 
atvyko į Muencheną IRO gen. sekre
torius Mr. Tuck. Be kita ko, jis ap
lankė Freimano stovyklą ir susipa
žino su tremtinių sunkiomis gyveni
mo sąlygomis didelėje mišrioje sto
vykloje. Dėl laiko stokos čia jis neil
gai svečiavosi. Apžiūrėjęs stovyklom 
įrengimus ir kai kuriuos gyvenamuo
sius kambarius tautinių grupių atsto
vams pareiškė: Tremtinių problemai 
spręsti laikas yra atėjęs. Iki šiol vy
ravęs kalbų ir pasitarimų laikotarpis 
pasibaigė. Netrukus bus pradėtas 
konkretus šio klausimo sprendimas, 
IRO daro ir darys visa, kad tremti
niai greičiau būtų įkurdinti. Tam 
tikslui IRO parūpins didesnį kieki 
reikalingų transporto priemonių. 
Baigdamas Mr. Tuck kvietė tremti
nius nenusiminti, nes jie nebūsią ap
leisti. B. Miškys

10.500 RM. VLIK-ui
Lietuvių inžinlerijos-statybos Da

riaus-Girėno vardo kuopa, savo vl»- 
nerių darbo tarnybos ir Lietuvos Ne
priklausomybės 30-ties metų proga, 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
paaukojo 10.500 markių.

Speciaiiniai kursai baigė darbą
Mūnchenas. — Šiomis dienomis 

Freimano stovykloje sėkmingai baigė 
darbą specialinlai kursai, trukę 3 mė
nesius. Juos lankė ir baigė 70 as
menų, būtent. 1) siuvimo kursus — 
18 moterų, 2) kambarių dažymo ir 
dekoravimo — 18 vyrų, 3) auto me
chanikų — 22 vyrai ir 4) radijo tech
nikų — 12 vyrų. Patikrinimo egza
minų komisijoje dalyvavo ir IRO 
profesijų nustatymo komisijos atsto
vai. Tokiu būdu kursus baigusiems 
buvo pripažinta atitinkama specialy
bė, įgyta stovykloje. Siuvimo kur
sams vadovavo čižauskienė, Šmuik- 
štienė ir Ditkuvienė, kambarių da
žymo ir dekoravimo — dali. V. Vai
tiekūnas, auto mechanikų — inž. Ne- 
manis ir radijo technikų — inž. Sma- 
linskas. Daug prisidėjo ir kiti spe
cialistai. Lietuvišku papročiu buvo 
suruoštos kuklios kursų baigtuvės.

Stovyklos gyventojai labai apgai
lestauja, kad Area 7 vadovybė nebe
leido šių kursų pratęsti kitoms lai
doms. Sunkiai įgytos reikalingos prie
monės ir inventorius dabar bus neiš
naudota. šios Area's administracija

visus kursus koncentruoja Ingolstadte 
ir siūlo ten registruotis tiems, kurie 
nori išmokti naujo amato. Tai didelė 
kliūtis, užkertanti kelią pasiruošti 
naujai profesijai. Juo labiau nesu
prantamas minėtų kursų uždarymas, 
kad jie pasirodė labai gerai organi
zuoti, tvarkingi ir produktyvūs.

Dažymo kursų klausytojai gražiai 
užsirekomendavo savo praktiniais 
darbais. Jie skoningai išdažė ir iš- 
dekoravb stovyklos katalikų koply
čią, prie jos esantį koridorių ir atliko 
kitų su dekoravimu susijusių darbų.

REGISTRACIJA BAIGTA
Mūnchenas. — Vadinamoji IRO 

registracija, arba skryningas, Frei-, 
mano stovykloje baigėsi per 5 dienas. 
Turint galvoj, kad stovykloje gyvena 
per 5.000 asmenų, registracija įvyk
dyta rekordiniu greičiu. Visą darbą 
atliko tos pačios stovyklos komitetų 
parinkti asmens. Jokios trinties ar 
nesusipratimų nebuvo. Kokie bus ga
lutiniai registracijos rezultatai, tuo 
tarpu niekas negali pasakyti.

B. Miškys

70 °/« bendrakeleivių krito tikra to 
žodžio prasme ir, ypač pirmomis die
nomis, atsilaikiusiems taip pat sun
ku buvo pajudėti nenukentėjus nuo 
„ožiavimo“ pėdsakų, kurių nestigo 
kiekvienoje vietoje. Dar ir šiandien, 
kada bangos, palyginti, jau visai 
aprimo ir šviečia saulė, visi išėjimai 
į denį tebėra užkimšti pusgyvių Iz
raelio dukterų, kurios tik iš tolo, 
kaip žuvys ant ledo, gaudo orą, ne- 
drįsdamos Išeiti į denį... O koks 
dejavimas ir vaitojimas kilo atitin
kamuose (gausinguose!) sluoksniuose, 
kai buvo patirta, jog pereitą naktį 
vienas prekinis laivas netoliese šau
kėsi pagalbos ir mūsų laivąs pasuko 
jo link — įgulos gelbėti... Bet vė
liau paaiškėjo, kad kiti laivai buvo 
arčiau ir jie suteikė pagalbą, taigi 
mūsiškis vėl pasuko savu keliu. Bet 
ne kaip ir mūsiškiam iki šiol sekėsi 
plaukti. Per pirmas aštuonias die
nas jam net Atlanto vidurio nepavy
ko pasiektu o buvo viena para, per 
kurią jis vos apie 55 mylias (apie 
100 klm) tepasistūmė.. . Jeigu ban
gos nebūtų nurimusios, tai kažin ar 
pavyktų nuplaukti 'greičiau už Ko
lumbą... Dabar vis dėlto manoma, 
kad kelionė bus atlikta per 13 dienų, 
vietoje devynių.

kad mes turime dar daug tautiečių 
tenai, kurie, gal būt, dar gali padėti 
ir visai mūsų tėvynei, ar bent paski
riems iš mūsų... Ach, klek apgai
lestavimų sukilo, kodėl savo laiku 
buvo apsileista, kodėl mažokai ar vi
sai nesusirašinėta su ten esančiais 
giminėmis, pažįstamais, kodėl anks
čiau nepalaikytas gyvesnis ryšis, ko
dėl tada daugiau nepasistengta da
lintis mūsų anų laikų džiaugsmais ir

(Nukelta į 6 pusi.)

Šiuo savo kukliu įnašu ir mes no
rime prisidėti prie to didžiulio darbo, 
kiurį tęsia VLIK-as, be jokių ištekličį, 
turėdamas dideles išlaidas, nenuilsta
mai keliant ir vis gvildenant demo
kratinio pasaulio opinijoj Lietuvos 
laisvės ir Nepriklausomybės bylą.

Kiekvienas kuopos narys, noriai 
aukodamas po 50 markių, linki 
VLIK-ui atsiekti gražių rezultatų, 
siekiamajame Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo darbe. — (j)

Priartinkite teisybės triušis!
Tais žodžiais baigia Bonnos, Koel- 

no ir Dūsseldorfo universitetų lietu
viai studentai savo atsišaukimą į pa
saulio studentiją š. m. vasario 16-sios 
proga. Bendrais bruožais pavaizda
vus dabar svetimųjų priespaudoje 
lietuvių tautos išgyvenamą tragedi
ją, atsišaukimu mūsų studentai ape
liuoja į pasaulio studentiją, prašy
dami moraliai pasmerkti šią netei
sybę ir tolimesnį jos toleravimą. 
„Reikia paskubinti Lietuvos tragiš
kos būklės iškėlimą į viešąjį pasau
lio forumą, sakoma studentų atsišau
kime: Lietuvos tolimesnis naikinimas 
turi būti sustabdytas! Pavergtoji

tauta ir pasaulyj išblaškyti j -as 
ir dukros, remdamiesi šventąja tautų 
apsisprendimo teise ir kitomis poli
tinių vadovų ne kartą iškilmingai 
deklaruotomis tautos ir žmonių lais
vėmis, reikalauja kad Lietuvai būtų 
grąžinta tai, kas iš josios smurtu bu
vo pagrobta, būtent — Laisvė ir Ne
priklausomybė. Collegos ir Collegėsl 
Paremkite mus šiame šventai teisė
tame reikalavime!“

Atsišaukimas, pasirašytas visų 
trijų universitetų atstovų, per įvai
rias tarptautines studentų organiza
cijas išsiuntinėtas akademiniam de
mokratinių kraštų jaunimui, (z)
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Vyrai, kurie vairuoja Jungtines Tautas
Generalinis sekretorius Trygve Lie ir jo artimieji bendradarbiai

Jungtinės Tautos UNO jau žengia 
j -trečiuosius savo veikimo metus ir 
vis dar neturi nuolatinės savo būsti

nės, tačiau jų administracinis apara
tas, kurio viršūnėje stovi norvegas 
Trygve Lie ir kurio štabas turi per 
3.000 asmenų, yra įsidirbęs jau visai 
gerai. įvairumas klausimų, su ku
riais dieną iš dienos susiduria UNO 
ne tik Lake Success ir Flushing Mea
dows prie New Yorko, bet ir visame 
pasaulyje, kur veikia jų komisijos ir 
atstovai, iškelia aukščiausius reika
lavimus administraciniam štabui — 
organizacinių talentų, prisitaikinimo 
dovanos ir darbingumo.

Trygve Lie, Oslo miesto dailydės 
Sūnus, dabar yra 50 mt. amžiaus. Jis 
buvo pradžioje teisinis profesinių są
jungų patarėjas, vėliau Norvegijos 
teisingumo ir aprūpinimo ministeris. 

'Karo metu jis stovėjo užsienio rei
kalų ministeriu ekzilinės norvegų vy- 

'riausybės Londone priešakyje, kur jis 
užmezgė glaudesnius santykius su 
Antony Eden ir Clement Attlee. Kaip 
tikras pasaulio pilietis, jis visuomet 
pasisakydavo už nuomonių išlygini
mą ir išsiaiškinimą, o tai atnešė jam 
ne tik daugelio atsakingų valstybės 
vyrų pasitikėjimą, bet ir vienbalsi 
Išrinkimą UNO generaliniu sekreto
riumi, 1946 m. San Franciske susi
rinkus pirmajai pilnačiai. Nuo to lai
ko jis nepailsdamas ir visiškai sėk
mingai dirba kuriant pasaulinę orga
nizaciją, kuri turi atstatyti ir išlai
kyti taiką pasaulyje. Kad UNO šian- 
diep, nežiūrint nuolatinių krizių ir jų 
telesnę egzistenciją pakirsti gresian
čių srovių, dar vis tebesilaiko ir vis 
labiau nugali jai atitenkančius už- 
davinius, — daugiausia yra tai rū
pestis Trygve Lie, kurio pagarba ir 
nuopelnai po to dar labiau padidėja. 
Net ir trumpas žvilgsnis j jo sukurtą
administracijos aparatą pas.ako pa
kankamai, kad būtų galima suvokti 
UNO veiklos ir darbo sritims apimtį 
ir ’vertinti tai, kas jau padrayta.

Trygve Lie turi savo parankėje aš
tuonis general, vice-sekretorius, ku
rių kiekvienas vadovauja po vieną 
administracini skyrių. Šių aukštųjų 
pareigūnų asmenyse atstovaujamos 
šios valstybės: Prancūzija, Anglija, 
JAV, Sov. Sąjunga, Olandija, Kinija, 
Čekoslovakija ir Čilė.

Rusas A. A. Sobolev yra genera
linis vice-sekretorius Saugumo Tary
bos reikalams ir stovi viršūnėje sky
riaus, kuris susideda iš 81 asm. Jų 
Uždaviniai yra beveik išimtinai poli
tinio pobūdžio. Jfs aprūpina saugu
mo tarybą ir jai subordinuotus ato
minės energijos tyrimo, nusiginklavi
mo ir kt. komitetus faktine medžiaga 
ir tyrimų duomenimis, kurie tačiau 
didžiąja dalimi niekados neišvysta 
Viešumos. Griežtas paslapties laiky
mas ir yra priežastis, kad šis sky
rius beveik nė nepastebimas, o nuo
šaliau stovintiems sluoksniams jis net 
visai nežinomas.

Byron Price, amerikietis, yra UNO 
finansų galiūnas, kurio žinioje yra 
personalo skyrimas ir atleidimas. Jis 
valdo Jungtinių Tautų biudžetą, kuris 
1948 m. priimtas 34,8 milijonų dole- 

Irių sumoje. Vykdydamas jam uždė
tas taupymo pareigas, kurių su ypa
tingu būtinumu reikalauja visi JT 
nariai-valstybės, jis turėjo dabar at
leisti 850 tarnautojų. Tarnautojų su- 
verbavimas yra dažnai su dideliais 
sunkumais surištas uždavinys, ka
dangi pagal Trygve Lie pageidavimą 
visi nariai-valstybės pagal savo gy
ventojų skaičių proporcingai turi bū
ti atstovaujami tarnautojų štabe ir 
šis principas dėl tinkamų kvalifika
cijų žmonių stokos dažnai būna sun
kiai {vykdomas. Taip, pvz., skaičiu
mi gausiausios tautos, kaip rusai, ki
nai ar indai, dar vis nepakankamai 
atstovaujami. Nors visame pasaulyje 
viešpatauja dolerių trūkumas, tačiau 
Byron Price vis dėlto pasisekė jau 
inkasuoti kuone visus narių įnašus, 
išskyrus 3 milijonus dolerių. Dar ne
išspręstas finansinis klausimas yra 
65 mil. dolerių paskola UNO būstinei 
flew Yorke Įrengti. Kongresas šios 
paskolos dar ir nėra patvirtinęs, ta
čiau jau dabar vyksta būstinės sta
tybos paruošiamieji darbai.

David Owen, ūkio skyriaus gen. 
vice-sekretorius, yra anglas ir jo 
darbo sritis gali būti traktuojama 
kaip plačiausia, kadangi apima visą 
pasauli. Jis yra atsakingas už. UNO 
iniciatyva šaukiamų ūkio konferen
cijų planavimą ir vykdamą, todėl jam 
tenka labai daug keliauti. Kaip So
bolev dirba saugumo tarybai, taip 
David Owen ir jo skyrius — UNO 
ūkinei ir socialinei tarybai, o jo pa
tarnavimais naudojasi įvairiausi ūki
niai komitetai. Iš visų pasaulio kam

Komunizmo pavojus kyla
„Manchester Guardian“ korespondento įspūdžiai Maskvoje

Visi keliai veda | komunizmą, pa
sakė Molotovas savo 1947. XI. 6 d. 
kalboje. Jis, begi, nenurodė kada ko
munizmas triumfavo visur, bet prof. 
Varga tvirtina, kad kapitalistiniam 
pasauly pilna neatpainiojamų prieš
taravimų, neišvengiamos ekonominės 
krizės ir milžiniškas kolonijų pasau
lis kyląs prieš imperialistų jungą.

Pasaulis, pagal Sovietų termino
logiją, esąs padalytas tarp imperia
listų ir antiimperlalistų. Antiimpe- 
rialistai turi didelę pirmenybę gy
venti pagal racionalius ekonominius 
dėsnius ir planus. Dar daugiau, po
litinis ir ekonominis susivienijimas 
reiškia, kad tam tikrose antiimperia- 
listinėse pasaulio dalyse, pvz., Bal
kanuose, taikos šąnsai yra nepapra
stai padidėję. Ten, ypačiai Jugosla
vijoj ir Bulgarijoj, yra tarptautinės 
intrygos sritis. Taika dabar viešpa
taujanti visame ruože nuo Graikijos 
iki Baltijos.

Tegu reikia, sako rusai, tų kraštų 
buvę didieji žemvaldžiai, netekę savo 
žemės. Jų riksmas reikalo nepakei- 
siąs.

Kapitalistinis Rusijos apsupimas 
esąs nustumtas gana toli nuo jos eu
ropinių sienų, pasienio valstybėse da

bar esančios tikrosios demokratijos, 
kurios, nors ir būdamos skirtingos 
nuo sovietų sistemos, pritaiko savo 
ypatingą nacionalini temperamentą 
ir tokiomis paliks dar kai kuri laiką.

Sovietai mano, kad Marshallio 
planas sudaro Vakarų Europai pa
vergimo pavojų. Vakarų Europa ne
turinti, esą, kito pasirinkimo, kaip 
kairėn. Jos pavergimas su Marshal
lio plano pagalba š| procesą gali tik 
kiek sulaikyti. Prie to prisideda ir 
laikina reakcionieriškų vyriausybių 
konsolidacija. Su tam tikru pasiten
kinimu rusai konstatuoja, kad gyve
nimo sąlygos Vakarų Europoje žen
giančios nuo blogų prie blogesnių, o 
Marshallio plano pagalba jai būsianti 
nežymi.

Kai, pvz., Prancūzijoje sudaryta 
reakcionieriška vyriausybė, Rusija iš 
savo pusės nedės skubių pastangų 
jai padėtL Tegu Amerika, jei kon
gresas jai leis ir jei ji pajėgs, rūpi
nasi mityba. Vieninteliai tikri pran
cūzė demokratai — jų komunistai 
bei jų sąjungininkai C. G. T. Blumas 
ir De Gaulle esą paukščiai su tokio
mis pat plunksnomis. Antikomuni
stinių <ir antisovietinių nuotaikų Įsi
galiojimas Prancūzijoje sovietų spau

dos buvo pasitiktas smarkiu antpuo
liu. Visas procesas atvaizduotas kaip 
200 šeimų desperatiškas bandymas 
bet kuriomis priemonėmis atgauti 
jėgą. Kairiųjų laimėjimas Prancūzi
joje laikomas tikru, nes darbininkija 
ten visada turėjusi ir dabar tebetu
rinti sunkiausias gyvenimo sąlygas.

S| procesą, sako rusai, pagreitins 
greito sugrįžimo prie normalių gy
venimo sąlygų ir gerbūvio Rytų Eu
ropoje pavyzdys.

Reikšminga yra tai, jog rusai lai
ko „karo kurstytojus“ nustojus pa
grindo. Po minėtos Molotovo kalbos, 
kurioje jis pasakė, kad atomo suvar
žymas esąs lygiai tiek pat naudingas 
kitoms tautoms, kiek ir rusams, ato
minė bomba daugiau nebeatrodanti 
baisiu ginklu ir niekas daugiau ne- 
bedr|siąs jos panaudoti.

Didžiausias dėmesys dabar krei
piamas ne tiek į „karo kurstytojus“, 
kiek | vakariečių sujungtas pastan
gas Vakarų Europą (su Vokietija) at
kurti kaip „kapitalizmo tvirtovę".

Rusijoje plačiai paplito įspūdis, 
kad Trumano doktrina ir Marshallio 
planas buvo iššūkis Sovietų Sąjun
gai, bet Amerika delsianti (47. XII.)

(Nukelta | 7 pusi.)

pų suplaukia pas j| prašymai patarti 
ūkiniais reikalais ir padėti nugalėti 
ūkinius trūkumus, ūkinė ir socialinė 
taryba neseniai šiam UNO skyriui 
pavedė sudaryti viso pasaulio ūkio 
apžvalgą, kuri vasario mėn. jau turi 
būti pateikta minėtai UNO tarybai. 
Toksai pranešimas turi apžvelgti pa
saulio ūk| infliacijos, gamybos, pre
kybos, darbo rinkos ir kt. požiūriais. 
Tuo pačiu metu turi būti glaudžiai ir 
nuolat bendraujama su visais ketu
riais pagrindiniais ir trimis šaluti
niais ūkinės ir socialinės tarybos ko
mitetais, o taip pat ir su pasaulio 
banku, tarptautiniu darbo biuru ir p. 
institucijomis. David Owen kaip tik 
pasižymi tokiam sudėtingam darbui 
reikalingomis ir būtinomis kvalifika
cijomis. Jo didžiulis patyrimas yra 
tai išdava dešimtmečiais užtrukusio 
darbo ūkiniuose anglų sluoksniuose. 
1942 m. jis kaip ūkinis patarėjas ly
dėjo Sir Stafford Crips J Indiją.

Žmogaus teisių skyrius vadovau
jamas prancūzo Dr. Laugier. Praė
jusiais metais Ženevoje žmogaus tei
sių komisija buvo sudariusi projektą 
pasaulinės konvencijos apie pagrin
dines žmogaus laisvės teises. Šių 
metų kovo 28 d. turi susirinkti spe
ciali konferencija aptarti būdų ir ke
lių, kuriais būtų galima netrukdomai 
pasikeisti žiniomis ir informacijomis. 
Paruošamieji darbai šiems labai svar
biems nutarimams formuluoti, kurie 
daugiausia remiasi abstrakčiais sie
kimais, yra Dr. Lauglers rankose, ku
ris savo ilga praktika Prancūzijos tei
singumo ir auklėjimo ministerijoje

yra pakankamai įsigijęs šiam darbui 
reikalingo patyrimo.

Viktor Hoo, kinietis, yra gen. vi
ce-sekretorius mandatinių sričių sky
riui. Su savo 104 tarnautojais ir šis 
skyrius dirba ypatingai toli numaty
damas. Jo darbas liečia maždaug 200 
milijonų žmonių, kuriems pamažu ir 
pagal jų tinkamumą teks nauda iš 
pasaulinės administracijos. UNO pa
tikėtinių taryba yra, savaime supran
tama, aukštesnė institucija, kuriai 
tiesioginiai priklauso Viktor Hoo su 
savo vadovaujamu skyriumi. Be ki
tų dalykų, jo žinioje yra auklėjimas 
ir paruošimas atstovų toms tautoms, 
kurioms savivalda pirmiausia atiteks. 
Tuo tarpu politiniam apsisprendimui 
teruošiama tik 15 milijonų žmonių, 
tačiau nepailstąs gen. vice-sekreto
rius tikisi greit išplėsti savo skyriaus 
veikimo apimti ir tai jau per keleris 
ateinančius metus, žinoma, su viena 
sąlyga — jeigu pasiseks išlaikyti tai
ką ir UNO reikšmę dar daugiau su
stiprinti.

Konferencijų ir bendrosios tarny
bos skyrius, vadovaujamas olando 
Adrian Pelt, su savo 1.800 tarnautojų 
personalu yra, aišku, visų plačiausias. 
Jo uždaviniai yra praktiški ir mo
mentinės rūšies. Sklandžiu labai 
komplikuoto UNO konferencijų apa
rato funkcionavimu ne tik Lake Suc
cess ir Flushing Meadows, bet ir vi
sur ten, kur susirenka bet kuri tarp
tautinė konferencija, turi pasirūpinti 
Adrian Pelt ir gausūs jo padėdėjai. 
Bibliotekos, spaustuvės, žinių ir sau
gumo tarnyba, maitinimas, susisieki
mas, patalpos — visa tai tėra tik kė-

lėtas šio skyriaus sudėtingų funkcijų. 
Daugelio ir visose pasaulio dalyse 
važinėjančių UNO komitetų globoji
mas yra taip pat viena Adrian Pelt 
pareigų.

Cekas Iwan Kerno yra juridinio 
skyriaus gen. vice-sekretorius. Kaip 
Balkanų komisijos narys šiuo metu 
jis būvoja Graikijoje. J j pavaduo
damas amerikietis Abraham H. Feller 
tvarko tuos dalykus, kurie liečia gry
nai teisinius reikalus: reparacijų ieš
kinius, sutartis, ginčus ir 1.1. Juri
dinio skyriaus bendradabių skaičius 
nuostabiai mažas — vos 16 teisės spe- _■ 
cialistų, tuo tarpu vien New Yorko ( 
miesto savivaldybės juridiniame sky- j 
riuje dirba net 235 advokatų štabas. '

Aštuntasis generalinis vice-sekre
torius yra čilietis Benjamin A. Cohen, 
kuriam pavestas UNO propagandos 
skyrius. Siame skyriuje priskaičiuo- • 
jama 300 tarnautojų, kurie dirba tiek 
centre, tiek skyriuose: Ženevoje, Ko
penhagoje, Mexiko, Neu Delhi, Pa
ryžiuje, Rio de Janeiro, Sanghajuje, 
Washingtone, Varšuvoje ir Pragoję. 
1948 m. numatyta įsteigti dar 5 nau- . 
ji skyriai, jų vienas Maskvoje. 16 
įvairių kalbų radijo pagalba skyrius 
perduoda žinias visoms pasaulio da
lims. Greta to 118 radijo siųstuvų 
vien Jungtinėse Valstybėse dieną iš 
dienos pranešinėja apie UNO veiklą. 
Propagandinis UNO veikimas toliau 
reiškiasi laikraščiais, kalbomis, fil
mais, visokios rūšies propagandiniais 
leidiniais visame pasaulyje ir dideliu 
maštabu. Jis nuolatos plečiamas ir 
stiprinamas.

Be šių nuolatinių aštuonių skyrių 
vedėjų, Trygve Lie turi dar tris spe
cialius savo padėjėjus, kuriuos galė
tume prilyginti ministeriams be port
felių. Tai yra amerikiečiai Andrew 
W. Cordier ir William H. Stoneman 
bei anglas Martin Hill. Pirmasis yra 
atsakingas už UNO pilnaties vykdy
mą ir todėl suvažiavimų metu sėdi 
salėje ant prezidiumo podiumo, greta 
pirmininkaujančiojo. Martin Hill yra, 
taip sakant, „Madchen fūr alles“: ji* 
atsiranda visur ten, kur kas nors ne
tvarkoje. William Stoneman stovi 
asmeniškai arčiausiai generalinio se
kretoriaus Trygve Lie. Jis redaguoja 
jo kalbas, lydi j| kelionėse ir yra vy
riausias jo patikėtinis. į

Visi šie vyrai tarptautiniuose rei- • 
kalųose turi didžiausią patyrimą, Įgy
tą daugelio metų darbu arba diplo
matinėje savo krašto tarnyboje, arba 
Tautų Sąjungoje, arba kitose pasau
linio masto sąjungose. Nors jie tem
peramentu ir individualiais charak
terio bruožais vienas nuo kito griež
tai skiriasi, tačiau jie visi turi aukšto 
rango diplomatinius gebėjimus, šaltą 
kraują, kantrybę, taikingumą, bet vi
sų svarbiausia — nepalaužiamą įsi
tikinimą, kad UNO yra vienintėlė 
žmonijos dispozicijoje esanti priemo
nė kurios pagalba galima atstatyti 
ir Išlaikyti pasaulyje taiką ir teisin
gumą.

Pagal John G. Rogers 
straipsnių seriją laikraštyje 
NYHT ir NdF paruošė M. 
Zubrys.

<2> M.MMITKUS

Užėjo keisti laikai. Pastabusis Cirikšas tai greitai pajuto.
Užplūdo miestą kažin kokie katinveidžiai, priplotomis 

nosimis, primerktomis kreivomis akimis stačiaeiviai ketur
kojai, užsivilkę džiovinto šieno spalvos maišiukus, persijuosę 
odiniais diržais, paišini, dulkini, apibrizgę, tokiomis pat ap
šepusiomis patelėmis ir vaikais vedini.

Juokias Linksmaplautis: jie elgias taip pat, kaip ir jo 
broliai: užgrobia svetimus šnekučių ar kregždžių lizdus, o 
šiuos išmeta lauk. Ir nusitęsė gatvėmis vežimai, prikrauti 
visokių baldų, iš vieno namo į kitą, iš ten dar ( kitą — rods, 
visas miestas suskato danginėtis. Stebi Cirikšas ir stebis: 
kam tatai? Į šiltuosius kraštus skristi dar per anksti. O juk, 
beje, keturkojai — tai dar ne paukščiai.

Skraido Linksmapiautis po didžiąsias gatves ir stebis, kad 
prie krautuvių, kur būdavo pardavinėjami valgomieji daiktai, 
dabar stovi eilių eilės ilgokais maišeliais apsivilkusių sta- 
čiaeivių, kur vadinasi moterys. Ilgai — ilgai stovi jos tenai, 
iki Įpykusios ima bartis ir keiktis. OI šitos rūšies pašnekesį 
Cirikšas gerai moka atskirti nuo paprasto. „Pagaliau, juk ir 
mes, žvirbliai, gebame susierzinę pasibart ir pasikoliot, netgi 
pasipe-f. Ir kaip tik, ana, viena moterėlė, nebesurasdama rei- 
kiĄpaai stipraus žodelio, pavartoja paprastesnę priemonę — 

kimba priešininkei Į plaukus — ir jiedvi pradeda kutuotis, jog 
net rūksta. O kitos, pritardamos vienai ar antrai, kad klega, 
kad klega. „Kaip žąsys gagena“, — palygino „Cirikšas. Smal
siai žiūri jisai, ir širdis jam džiaugias: šiaip jau buvo nuo
bodu, o čia vis įvairumėlis. Tad ir pats jis, pasitūpęs ant na
mo atbrailos, guviai čirikšuoja, kurstydamas mušeikas... Bet 
niekas į jį dėmesio nekreipia. Ir jam truputi pikta. Bet tuš
čia jųl Vistiek linksma.

Nors žvirblis ne ką tenusimano apie žmonių ekonomiką, 
vis dėlto Linksmapiautis pastebėjo, kad, nors žmonės ir taip 
labai dabar yra susirūpinę įsigyti maisto, o to maisto turi 
kas kartą mažiau. Kur čia nepastebėsi, kad ir pats mažiau 
iš tų kerėplų begauni išmestų skanskonių. Patys, bjaurybės, 
ką tik galima, sudoroja... Na, tegu sau! Linksmasis pada
rėlis dėl to per daug nesisieloja. Dabar pilna visur gyvos ir 
skraidančios, ir šliaužiojančios mėsytės. Apsieisim ir be ke
turkojų malonės! Cirikš-čirikš!

Bet ką čia žiūrėsi saviškių, kad kaip skėrių užtvino tų 
naujųjų nepažįstamųjų keturkojų, kur atsibaladojo geleži
niais vežimais. Įdomi permaina, kurios negalėjo nepastebėti 
akylasis Linksmapiautis. O pastebėjo štai ką: kada tie ke
turkojai čion atsibastė su savo patelėmis ir paderme, jie pa
lyginti su čiabuviais stačiaeiviais, buvo vien murzos, brizgiai 
ir skaruliai; kaip jie droviai žvalgydavos į čiabuvius, kur 
tokie derlūs, švarūs, puošnūs; bet štai ėmė jie būriais verž
tis i krautuves ir glėbiais neštis iš ten visokių gėrybių; ir 
keista: jiems nereikėjo stovėti eilėj ir-ilgai laukti, kaip čia
buviams. Ir štai atmitę atkuto ir padoriai apsidarę įsidrą
sino, ir ėmė riesti nosį ir iš aukšto per petį žiūrėti į mūsiškius, 
ir pro dantis košti: barbarai, laukiniai! Pirmiau Cirikšas bū
tų jų nesupratęs, bet dabar jis jau šiek-tiek jų kalbos 
pramoko: nebūtų miestelėnasl Girdėdamas tokius paniekos 
žodžius, Linksmapiautis tiesiog pasipiktino:, kaip jie drįsta 

juoktis iš mūsiškių, patys ką tik buvę luzgial, o dabar — 
balnotos karvės.

Žiūrėk, žiūrėk, kaip viskas jų išgverę bei Išklerę! Ką 
geriausia turėjo, tai pirmiausia parodė — geležinius vežimus, 
— kad mus nustebintų. Bet Cirikšo jeibkuo nenustebinsi 
Atsidėjęs žvalgos jisai, neva tatai tuščiai čirkšnoja, o viską 
pastebi. Štai ir dabar — tos baisiosios geležinės mašinos besan
čios ne tokios jau galingos: aure, pačioj Laisvės Alėjoj (dabar 
jau Stalino prospekte), žymiausiose vietose stūkso tos pabai
sos, sugedusios, sustojusios, bejėgės. Kitose gatvėse bei aik
štėse irgi. Linksmapiautis jų visai nebijo ir tam įrodyti pa- 
kčliui nutupia ant pat galvos, pačirškia savo panieka ir ją 
užantspauduoja amžinuoju visų gyvųjų padarų paniekos ant
spaudu.

Tie vadinamieji bolševikai turi ne vien geležinių vežimų, 
turi ir paprastų, kaip kad visiems padoriems stačiaeiviams 
pridera. Tie vežimai būtų visai įmanomi, tik jau tie kniūps- 
čiaeiviai keturkojai, kur į juos įkinkyti, — tai vien gaila 
žiūrėti, tokie badmiriai! vieni’ kaulai ir oda, vos paslvelka; 
rods, tuoj subyrės — vien dulkės pakils. Mūsiškių stačlaei- 
vių tai bent kinkomi keturkojai! pilvai — štai kokie! kaulo 
nė neapčiuopsi; žengia — žemė linksi žvengia — dūšia džiau
gias!

Čia Linksmapiautis ūmai surimtėjo ir susimąstė. Bet ir 
iš viso — kodėl tie keturkojai kinkos! kitus keturkojus ir 
verčia juos sunkybes traukti, o patys ne tik nepadeda, bet 
dar įsisėda j vežimą — ir juos dar trauk? Katinas žino, ko
dėl tie kniūpsčiaeiviai taip pasiduoda ujami? Juk jie, atrodo, 
daug stipresni už stačiaeivius... Kodėl štai mes, žvirbliukai 
mažučiukai netarnaujame jokiems keturkojams? ką ten ke
turkojams! netgi sparnuočiams, dargi tokiems galiūn- nst 
kaip vanagai?... Na, užtat mes — sparnuočiai ir dar —• 
žvirbliai laisvėmyliail O-o!
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„Mokyklos draugai"
Naujos Augsburgo Teatro premjeros proga

Gyveno keturi geri mokslo drau
gai: Kablys, Stepsells, Kamštis ir Ze
fyras. Gimnazijos suolas ir bendri 
įvaikystės pergyvenimai juos taip ar
timai surišo, kad ir dvidešimties me
tų laikas, per kuri Kablys tapo žy
miu daktaru Bruno Martens, Štepse- 
Jis garsiu muzikos kritiku Philipp 
'Winkler, Kamštis — dailininku Heinz 
Hagentom ir Zefyras — inžinierium 
Waldemar Scholz, nepajėgė nutrauk
ti jų kasdieninės draugystės. Jie vi
sus tuos dvidešimt metų diena iš die
nos susieidavo savo „dvasios vado“ 
dr. Bruno prabangingai įrengtame 
bute ir čia prie alaus bokalo malo
niai praleisdavo savo laisvalaikius. 
Kiek šis butas slėpė malonių valan
dėlių, intymiausių draugų akimirkų, 
galėtų tik vienas ištikimasis tarnas 
Stephan papasakoti, nes jam vienam 
buvo patikimos visos draugų paslap
tys. Tame pačiame bute keturi moks
lo draugai sudarė viengungių sąjun
gą ir tvirtai vienas kitam pasižadėjo 
niekada brangios bičiulystės neiš
mainyti į šeimyninį gyvenimą.

Tačiau lygiai po dvidešimties me
tų nuo šios sąjungos įkūrimo, trijų 
draugų širdys palūžo ir jie nebeišlai
kė duotojo žodžio ir vieną ir tą pa
čią dieną jie pareiškė savo „dvasios 
vadui“ Bruno, apie savo sužadėtu
ves. Sunkiai pergyveno šį baisų smū
gį užkietėjęs viengungis Bruno Mar
tens, tačiau jis, nors ir likęs vienas, 
tvirtai nusprendė ir toliau tęsti vien
gungio gyvenimą ir nesiduoti palau
žiamas jokiai moteriai. Savo sąjun
gai netikėtai rado jis naują narį — 
Btenografistę Dorą Lenz, kuri irgi 
Iggiai taip pat tvirtai nutarė nepra
rasti savo asmens savarankiškumo ir 
geriau sunkiu darbu užsitikrinti pra- 
gj*venimo egzistenciją, negu vedybo
mis bandyti susikurti patogų gyve
nime.

Visi keturi draugai, nežiūrint tri
jų draugų palūžimo, ir toliau nutarė 
tęsti savo draugystę, net dar ją pla
čiau praplėsti, įtraukiant į savo būrį 
Ir žmonas. Tačiau tos visos gražios 
viltys žuvo neįgyvendintos. Iš pirmo 
susitikimo pas tą patį Bruno, nežiū
rint jo gražaus priėmimo ir parody
tos tikrai geros širdies, moterys, ku- 
yių nerišo gimnazijos prisiminimai, 
kurios atėjo iš įvairių skirtingų pa
saulių, negalėjo darniai įsilieti į mo
kyklos draugų draugiją, o jų tuštu
mas ir „saloninis moteriškumas“ bei 
pletkeliai net tik jas savo tarpe su

pykdė, bet taip pat buvo jau bepa- 
želdžią ir dvidešimt metų išsilaikiu
sią suolo draugų nuoširdžią vienybę. 
Tačiau draugai laiku susiprato ir nu
tarė ateityje tęsti savo bičiulystę, pa
likdami laikas nuo laiko moteris na
mie ir vėl sueidami Bruno įprastame 
bute. Tačiau vėl nauja nelaimė su
trukdė planus... Bruno Martens ne
beišlaikė viengungio apžadų ir nu
tarė vesti Dorą Lenz. Tuo būdu ir 
jo butas nebetiko draugų susiėjimui, 
nes draugų vietą užėmė moteris... 
Gerasis ištikimasis Stephan taip pat 
apsivedė su virėja. Mokyklos drau
gai po dvidešimt metų išsiskirstė į 
keturias šeimas. Ar po to jie dar 
galėjo turėti ką nors bendro, ar iš
siskyrimas buvo galutinas, palieka
ma spręsti skaitytojui ir žiūrovui.

Šitokį labai paprastą ir nekom
plikuotą siužetą vokiečių dramatur
gas Ludwig Fulda parinko savo „Mo
kyklos draugų" komedijai, kurios 
premjerą Augsburgo lietuvių teatras 
tremtyje š. m. vasario 9 d. parodė 
pilnutėlei žiūrovų pereinamosios sto
vyklos Infanterie Kaserne salei. Nors 
komedijos siužetas yra labai papras
tas, tačiau autorius sukūrė ją taip 
gabiai ir komiškas situacijas sureizgė 
taip įdomiai ir veiksmingai, kad vi
sas vekalas sudaro geriausias sąly
gas režisieriui padaryti įdomų ir 
tiesiog žavų spektaklį. „Mokyklos 
draugų“ komedija dėl savo scenlš- 
kumo ir nepaprasto lengvumo yra 
priskaitoma prie geriausių vokiečių 
klasinių komedijų. Ši komedija di
deliu pasisekimu yra ėjusi daugelio 
didžiųjų Vokietijos teatrų scenose, 
kol hitlerinis režimas rasistiniais su
metimais iš teatrų repertuarų išėmė 
visus Fuldo veikalus, o Vokietijos 
bibliotekose esantieji šio autoriaus 
tomai buvo pasmerkti laužui. L. Ful
do „Mokyklos Draugų" komedija yra 
išversta į daugelį svetimų kalbų ir 
yra ėjusi daugelyje užsienio teatrų. 
Savo laiku ypatingai ši komedija tu
rėjo daug pasisekimo Skandinavų 
šalyse.

Lietuvos teatre „Mokyklos draugai“ 
išvydo rampos šviesą, berods, apie 
1942 metus K. Glinskio pastatyme 
Kauno teatre. Komediją dideliu pa
sisekimu išsilaikė repertuare ištisą 
eilę sezonų. Šiame pastatyme daly
vavo ir žinomas mūsų dramos teatro 
veteranas Henrikas Kačinskas, kuris, 
tur būt, viliojamas gerų prisiminimų 
apie veikalo pasisekimą kauniškėje 

publikoje, ryžosi pakartoti ir čia, 
tremtyje. Tenka pasakyti, kad, su
darant eilinį tremtinių dramos re
pertuarą, šis pasirinkimas yra visai 
vykęs. Keturi natūraliai komiški 
„Mokyklos draugų“ veiksmai teikia 
žiūrovams apie 2,5 vai. vientiso ska
naus juoko ir tuo prablaivina niūrią 
nūdienę benamių tremtinių nuotaiką. 
Paprasti ir nekomplikuoti techniški 
veikalo sceniniai reikalavimai ir 
tremtyje teatro scenoje sudaro sąly
gas veikalui žmoniškai apipavidalinti. 
Nors ir kareivinių salės scenojė, ne
galint pasigaminti išeiginių rūbų, pa
vyko sukurti skoningą spektaklį ir 
išlaikyti reikiamą meno lygį.

Vertinant iš šio pastatymo H. Ka
činsko kaip režisieriaus dar
bą, tenka atvirai pripažinti, kad pa
statymas nėra originalus. H. Ka
činskas atnaujino kauniškį spektaklį, 
kuris jam yra labai gerai žinomas, 
savas ir pažįstamas. Sukurti tie pa
tys charakteriai ir panaudotos dau
giausia tos pačios vaidybinės prie

Scena iš komedijos „ŽMONĖS KAIP IR MES“ Augsburgo L.T. Dramos Teatre
Paskutinioji šio Teatro premjera - akt H. Kačinsko režisuota Ludwig Fulda komedija „Mokyklos draugai**

teatrinio darbo metų Lietuvoje nie
kada nesigriebė režisieriaus bandy
mų. Mes jį pažįstame kaip nepaly
ginamo lygio ir didelio talento akto
rių. Keli jo padaryti atnaujinimai 
Vilniaus teatre taip pat neleido 
mums patirti H. Kačinsko režisie
riaus gabumų. Tuo būdu šis pasta
tymas yra lyg H. Kačinsko režisūri
nio darbo debiutas, tačiau labai gai
la, kad tai yra irgi tik pakartojimas 
jau anksčiau statyto veikalo, o pa
galiau ir pats veikalas yra perdaug 
paprastas, kad iš šio pastatymo būtų 
galima daryti bent kokias išvadas. 
„Mokyklos draugų“ pastatymas tik 
parodė, kad H. Kačinskas ir režisuo
damas negaili precizinio darbo ir 
kruopštumo, kaip jis to viso negaili 
sukurdamas savo vaidmenis. Be to, 
H. Kačinskas šiuo pastatymu įrodė, 
kad jis moka organizuoti spektaklį 
ir labai gerai pažįsta tiek Aktoriaus, 
tiek ir žiūrovo psichologiją.

Dailininkas K. Jezerskis su
kūrė akiai malonias dekoracijas ir 
puikiai išsprendė scenos išplanavi
mą. Nežiūrint kuklių šiandieninių 
išteklių, scenovaizdis pilnai derinosi 
veikalo nuotaikai ir įtikinamai vaiz
davo pasiturinčio miestiečio butų. 
Kiek liūdniau su aktorių rūbais. Jel-

monės. Bereikalingas būtų darbas 
lyginti abiejų šių pastatymų vertę 
arba teigti vieno ar kito pranašumą, 
nes juos abu skiria didokas laiko tar
pas, jie abu kurti skirtingose darbo 
sąlygose, o pagaliau tam nėra net 
jokio reikalo.

H. Kačinskas, organizuodamas pa
statymą, parodė labai daug kruop
štumo ir pagrindinai išbaigė visas 
plonąsias veikalo vietas bei atskirų 
scenų perėjimus. Komedijos veik
smas daugelyje vietų reikalauja ne
mažų scenos ploto išmierų. Todėl 
režisieriui teko išspręsti daug sunkių 
situacinių uždavinių, kad galėtų, pa
lygini, ankštoje scenoje sudaryti 
sąlygas pilnai išoriniai pasireikšti 
veikėjų temperamentui bei tinkamai 
suderinti grupines scenas. Ir, reikia 
pripažinti, kad tik dėka H. Kačinsko 
rūpestingumo, didelio patyrimo ir 
subtilaus veikalo atskirų dalių išna
grinėjimo bei gero scenos pažinimo 
buvo išvengta scenoje grumdymosi ir 
pavyko išlaikyti reikiamas veikėjų, 
sakyčiau, elegantiškumas. Ypatingai 
šis režisieriaus kruopštumas buvo 
pastebimas antrajam veiksme, kur 
ištisai scenoje veikia visi septyni 
veikalo asmens.

H. Kačinskas per daugelį savo

Nepriklausomybės išvakarėse
Vasario 16-sios akto dalyvio prisiminimai / Dr. J. Šaulys

(Pabaiga iš praėjusio Nr.)
Ir reichskancleris, atsiliepdamas J V. Tarybos pirmininko 

raštus, liečiančius Lietuvos valstybės atstatymo planus, pasi
tenkino bendrais pažadų posakiais, rekomenduodamas kartu 
siųsti jam ateityje raštus vien pro okupacinės vyriausybės 
rankas (!).

Visa tai darėsi, kada jau ėmė padėtis frontuose traškėti 
ir artinosi galutinis Vokietijos karo frontų pairimasl...

Negana to. Netikėtai teko mums Vilniuje pro vieną mūsų 
Bimpattką okupacinėje administracijoje gauti nuorašą telegra
mos, Ludendorfo iš vyriausiojo štabo atsiųstos vyriausiam 
rytų fronto karo vadui. Iš tos telegramos patyrėme, kad tarp 
Jo atstovo ir Varšuvos Regentų Tarybos atstovo gr. Ronik'c- 
rio vedamos yra derybos dėl Vilniaus užleidimo Lenkams už 
tam tikras Lenkų nuolaidas Poznanės klausimu.

Tos telegramos nuorašą aš paskui, išmetęs vieną kitą 
vietą, kuria galėtų būti kompromituotas mūsų tarpininkas, 
įdaviau netrukus V. Kapsukui, kai šis buvo atvykęs, Sovietų 
siunčiamas, Vilniun Sovietų sienos reguliavimo reikalu. Jis 
tą telegramą išspausdino Maskvos „Pravdoje“, ir tokiu būdu 
ji tapo plačiau žinoma. Vėliau ir A. Smetona, grįžęs iš Švei
carijos Berlynan, buvo užprotestavęs prieš tuos mūsų nenau
dai ir už mūsų nugaros varytus konšachtus savo spalių 8 d. 
raštu Vokietijos reichskancleriui.

A. Smetona subuvo su savo palydovais Šveicarijoje apie 
2 savaites. Konferencija, kur, be V. Tarybos atstovų, daly
vavo Šveicarijos lietuvių įstaigų atstovai: Šveicarų Lietuvių 
Tarybos žmonės: Kun. Kan. K. Olšauskis, Kun. Dr. Bartuška, 
Daumantas, Lietuvių Informacijos Biuro vedėjas J. Gabrys, 
Komiteto „Lituania" pirmininkas Kun. A. Steponaitis, kiek 
vėliau atvyko dar Ir delegatai iš Amerikos: Kun. Dabužins- 
kis, Adv. Mastauskas ir K. Pakštas.

Buvo pasikalbėta Ir pasitarta, dar daugiau prisiginčyta, 
bet ypatingų teigiamų rezultatų ta konferencija nebedavė, 
įvyko aiškus skilimas tarp J. Gabrio ir V. Tarybos atstovų. 
Nuo to laiko reikia laikyti ir J. Gabrio atsiskyrimas nuo 
bendro su V. Taryba darbo, kaip Ir apskritai nuo bendro 
valstybės kūrybos darbo.

Grįžusi Berlynan 1918 m. spalių pradžioje, V. Tarybos 
delegacija su A. Smetona priešakyje rado ten visai pasikei
tusią padėtį. Fronte brendo katastrofa. Hertling’as turėjo 
pasitraukti ir užleisti reichskanclerio vietą princui Max von 

Baden. Užs. reikalų minlsteriu tapo Dr. Solf’as. Prasidėjo 
pasikeitimas notomis tarp Reicho vyriausybės ir Amerikos 
prezidento Wilson'o dėl karo paliaubų.

V. Tarybos pirmininkas A. Smetona pradėjo todėl, sėdė
damas Berlyne su savo patarėjais Prof. A. Voldemaru ir M. 
Yču, bombarduoti naują reichskanclerį įvairiais Lietuvos vals
tybės organizavimo reikalais.

įvykiai ėmė bręsti greitesniu tempu. Apie tp.m. spalių 
vidurį buvome iššaukti Berlynan likusieji V. Tarybos prezi
diumo nariai: be manęs (1-mo vicepirm.), dar Kun. J. Stau
gaitis (2-as vicepirm.) ir J. Šėmas (gen. sekt.). Spalių 20 d. 
reichskancleris princas M. von Baden priėmė V. Tarybos pre
zidiumą iškilmingoje audiencijoje ir paskaitė jam pareiškimą 
šitokio turinio:

Vokietijos Reichas, kaip pareikšta esą jau reichstage, pa
lieka Lietuvių tautai pačiai nustatyti savo konstituciją ir savo 
santykius su kaimynais.

V. Tarybos dalykas bus sudaryti provizorinę savo vy
riausybę. Tos vyriausybės dalykas bus taip pat sudaryti pla
čiais pamatais paremtą Tautos atstovybę. Dabartinė krašto 
militarinė vyriausybė bus pakeista netrukus civiline vyriau
sybe, kuri tolei kraštą valdys, kol Lietuvos vyriausybė, suor
ganizavusi savo administracijos organus, galės perimti krašto 
administraciją į savo rankas.

Nors Reicho vyriausybė norėtų, esą, kiek galima greičiai! 
atitraukti iš Lietuvos savo kariuomenę, ji betgi, nusileisdama 
daugeliui iš krašto ateinančių prašymų, yra pasiryžusi kol 
kas palikti dar savo kariuomenę ir susisiekimo priemones 
krašte. Provizorinės Lietuvos vyriausybės dalykas bus orga
nizuoti savo milicijos ir policijos kadrus.

Paskaitęs tą pareiškimą, reichskancleris tuoj atsisveikino 
su mumis ir išėjo.

Tolesni mūsų darytini žygiai buvo tuoj provizoriškai V. 
Tarybos prezidiumo aptarti kartu su esamais Berlyne V. Ta
rybos nariais. Buvo tame pasitarime numatytas Prof. A. Vol
demaras ministeriu pirmininku, o aš — Lietuvos pasiuntiniu 
Berlyne.

Reicho vyriausybės buvo tuoj, Erzbergerio pasiūlymu, 
paskirtas Lietuvon Vokiečių civilinės okupacinės vyriausybės 
šefu Reicho komisaras Zimmerle (Centro žmogus). Tasai po
nas, atvykęs Vilniun vos lapkričio 9 d„ prieš pat Vokiečių 
revoliuciją, iš pradžių rodęs mums simpatijų, Vilniuje pateko 

greit Vokiečių militaristų įtakon ir greit ėmė uostytis su lėto
kais, kurių militarinėms organizacijoms jis pagaliau, arti
nantis Sovietų kariuomenei, ir patį Vilnių perleido.

Grįžus iš Berlyno V. Tarybos nariams, V. Taryboje pra
sidėjo karštas darbas. Pirmiausia buvo spalių 28 d. priimta 
provizorinė Lietuvos konstitucija, turėjusi veikti, ligi Stei
giamasis Seimas ją pakels pastovia Lietuvos konstitucija. Ta 
provizorine konstitucija einant, V. Tarybos prezidiumui būva 
pavesta eiti Valstybės Prezidentūros pareigas.

Dar prieš susidarant provizorinei vyriausybei, lapkričio 
1 d. V. Taryba, atsižvelgdama į naują konjunktūrą, nutarė, 
kad V. Tarybos liepos 11 d. pravestieji karaliaus rinkimai 
turi likti nevykdomi ir kad tas klausimas paliekamas spręsti 
Steigiamajam Seimui.

Lapkričio 5 d. Valstybės Tarybos Prezidiumo buvo ofi
cialiai pavesta Prof. A. Voldemarui sudaryti ministeriu kabi
netą iš 6 narių.

Tuo tarpu Vilniuje aplink V. Tarybą buvo pasidarę labai 
judru. Krašte prasidėjus gana chaotiniams santykiams, žmo
nės būriais ėmė plaukti Vilniun, lankytis V. Tarybon ir tei
rautis ten patarimų, kaip gintis nuo chaoso ir imti tvarkyti 
kraštą. V. Tarybos nariai po kelis kartus per dieną susirin
kusiems V. Tarybos posėdžių salėje žmonėms davinėjo infor
macijų, teikė nurodymų ir patarimų.

Tuo tarpu lapkričio 10 d., jei neklystu, persimetė Vokie
čių revoliucija ir Vilniun, susidarė Vokiečių kareivių taryba.

Šitokiai padėčiai esant, susidarė pagaliau ir pirmasis mū
sų provizorinės vyriausybės ministeriu kabinetas. Taigi ga
lėjo jau prasidėti tikras Valstybės kūrybos darbas. Buvo jau 
tam paskutinis laikas.

Sunkūs buvo laikai. Krašte vyko didelis pairimas: Vo
kiečių rekvizicijos, {gaunančios dažnai tikro grobimo formas, 
ėjo toliau, banditizmas ne mažėjo, o didėjo, artinosi vis ar
čiau Lietuvos sienų. Vokiečių kareiviams sprunkant nuo fron
to namo, Rusų ginkluotos bolševikų gaujos, lenkų legijonistal, 
kurstomi iš Varšuvos, pradėjo kelti vis drąsiau galvas...

Paskirtas lapkričio 20 d. Lietuvos pasiuntiniu Berlynan, 
apleidau Lietuvą tuoj kitą dieną su savo personalu: Pasiunti
nybės patarėju Dr. J. Purickiu, P-bės sekretorium Pr. Pen- 
kaičiu, p-le J. Chodakauskaite ir dipt kurjeriu P. Grajausku

Nelengva širdim važiavome iš Lietuvos, matydami prasi
dėjusią suirutę; visų mūsų mintys buvo užimtos klausimu: 
kaip pasiseks nugalėti taip iš visų pusių tykančias sunkeny
bes?

Pamažu ačiū Dievui pasisekė, ačiū krašto pasiaukojimui 
ir finansinei Amerikos lietuvių pagalbai, kaip lygiai Vakarų 
demokratijų palankamui. —
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gu moterys iš „unrinių“ ar „kryži
nių“ išteklių dar šiaip taip sukom- 
bir^vo veikalo nuotaikai deramus 
aprėdus, tai vyrai rengėsi tuo, ką tik 
kas turėjo, todėl ir bendras vaizdas 
gavosi kiekmargokas. Tačiau čia vi
siems aišku, kad tai gyvenimo sąly
gų, o ne dailininko ar režisieriaus 
kaltė.

Vertinant aktorių kūrybą, tenka 
pasakyti, kad vaidmenys visų be 
išimties buvo sukurti nuoširdžiai ir 
(tikinamai. Tiek vyrų ketveriukė — 
A. Škėma, A. Brinką, V. Žu
kauskas, P. Šimkus, tiek mo
terys — K. ir N. Dauguviety
tės, Z. Kevalaitytė, B. Pu
lt e lev ič iū t ė — gabiai ir nuošir- 
dfgai Įsijautė j savo vaidmenis ir su
kūrė pilnus, išbaigtus charakterius. 
Visi keturi mokyklos draugai, nors, 
vesdami vienodą gyvenimą, buvo 
skirtingi savo vidujiniais pergyveni
mai ir išoriniu reagavimu j gyveni
mo aplinkos reiškinius.

Ypatingai maloniai ir nuoširdžiai 
Bruno Hartens suvaidino A. Škėma. 
Jo aktoriška kultūra ir dvasinė šilu
ma bei darnus judesių valdymas ti- 
ksai atkreipė kiekvieno žiūrovo dė
mesį ir paliko malonų aukštos kul
tūros aktoriaus prisiminimą. Gero
kai vaidybiniai paaugęs šiame vei
kale pasirodė A. Brinką, vaidinda
mas Philipp Winkler. Siame vaid
menyje iš jo dvelkia malonus vidu
jinis nuoširdumas, ko daugeliu atve
ju anksčiau A. Brinkai trūkdavo. 
Taip pat ir P. Šimkus buvo geras ir 
ramus dailininkas Heinz Hagendorn.

Savotiškai temperamentingas ir 
choleriško charakterio buvo Walde- 
mar Scholz — V. Žukauskas. Jeigu 
jo puiki vaidyba ir nepaprastas gy
vumas visam spektakliui suteikė di
namiškumo ir ekspresijos, tai vieto
mis pertemptas blaškymasis, net iki 
histerijos, vargino žiūrovą ir buvo 
visai nereikalingas. Tačiau sunku 
pasakyti, ar tai aktoriaus ar režisie
riaus kaltė. Viena tenka pripažinti, 
kad V.' Žukauskas turi savyje daug 
temperamento, kuris šiam vaidme
niui yra būtinas ir kuri H. Kačinskas 
mokėjo surasti bei sugebėjo iššaukti.

Visos moterys Savo neperdaug 
komplikuotus vaidmenis atliko ga
nėtinai gerai ir pilnai derinosi viso 
veikalo nuotaikai bei spektaklio vien
tisumui. G a t a u t i s savo ramiu ir 
šaltu būdu buvo puikus aristokratiš
kas tarnas Stephan.

Šia premjera augsburgiečiai dra
mos aktoriai sukūrė dar vieną malo
nų pastatymą ir (rašė tremties teatro 
Istorijon dar vieną nemažą savo dar
bo puslapi. Šiuo pastatymu tiek re
žisūra, tiek vaidybine galia pilnai 
yra išlaikytas Lietuvos teatro lygis 
ir parodytas aukštas mūsų aktorių 
pajėgumas. Tačiau lauktina, kada 
Lietuvos dramos kūrėjai tiek savo 
rępertuaro parinkimu, tiek jo paruo
šimu pademonstruos savo kūrybinę 
pažangą ir progresą. Jon. Da. I

Husų dailininkai svetimom kalbom
NAUJA A. RANNITO KNYGA APIE V. KASIULI

Po Aleksio Rannito monografijų 
apie estų grafiką Wiraltą ir mūsų 
V. K. Jonyną, praėjusių metų pabai
goje pasirodė knygų rinkoje trečioji 
to paties autoriaus knyga — šį kartą 
apie jaunosios mūsų tapytojų kartos 
at:»ovą Vytautą Kasiulį.

Malonu pastebėti, kad A. Ranni- 
tas, pats būdamas rašytojas, gyvai 
domisi tapyba apskritai ir lietuvių 
tapyba ypačiai. To susidomėjimo re
zultatas yra jo recenzijos vokiečių 
spaudoje apie lietuvių meno parodas 
ir ypač veikalai apie mūsų dailinin
kus. Po puikios monografijos apie 
V K. Jonyną, kaip pastebėjau, pasi
rodė knyga apie V. Kasiulį, o šiuo 
metu jis ruošia monografiją apie dail. 
Galdiką. Savo knygose A. Rannitas 
duoda dailininkų kūrybos kruopščią 
ir kompctetingos plunksnos parašytą 
analizę, antroji dalis skiriama repro
dukcijoms. Tuo būdu skaitytojas ga
li susidaryti pilną aptariamojo meni
ninko kūrybos vaizdą.

Reikia ypač pabrėžti tai, kad A. 
Rannito knygos skiriamos ne tiek lie
tuviui skaitytojui, klek tarptaut’nei 
publikai. Jo analizės duodamos tri
mis pagrindinėmis kalbomis: prancū
ziškai, angliškai ir vokiškai. Tuo 
būdu knygai rinką, praktiškai pasi
daro neberibota. Nė kiek nebus per
dėta pasakius, kad per A. Rannito 
plunksną daugelio tautų skaitytojai 
pirmą kartą patirs apie lietuvių ta
pybą ir tuo pačiu apie mūsų kultūrą. 
Mes dažnai skundžiamės propagan
dos stoka apie Lietuvą svetimomis 
kalbomis ir nervindamiesl ieškome to 
nemalonaus reiškinio kaltininkų, o

t4) Didžios poetės didi tragedija
Neramios ekspansyvios, aistringai 

prie beribės laisvės besiveržiančios 
sielos poetei Salomėjai Neriai sunku 
buvo tilpti ją išugdžiuosioje katali
kiškoje konfesinėje pasaulėžiūroje. 
Gyvenime ir kūryboje mažesnis ar 
didesnis nukrypimas nuo tos pasau
lėžiūros nieko nebūtų stebinęs. Kū
rėjas — ieškanti, klystanti ir kenčianti 
asmenybė. Tačiau Salomėjos Neries 
nukrypimas j kairę buvo netikėtai 
nelauktas ir nenatūralus.*Kas ją pa
skatino tuo keliu pasukti? Siam klau
simui Salomėjos Neries biografas A. 
Venclova duoda visą skyrių, įvardin
tą „Persilaužimas“. Tačiau ir jame 
nėra objektyviai nušviestų priežas
čių, kurios Salomėją NerĮ paskatino 
stoti j „Trečiąjį Frontą" o vėliau ir 
dar labiau nutolti nuo savo tautos 
idealų. Iš A. Venclovos parašytos 
Salomėjos Neries biografijos mums 
išaiškėja vienas labai svarbus ir 
reikšmingas faktas, būtent, kad Salo
mėja Neris 1931 gegužės mėn. „Tre
čio Fronto" 5-jame Nr. savo „istori
ni" pareiškimą išspausdino ne savo 
laisvu noru, bet trečiafrontininkų 
verčiama. Štai tas jos „istorinis pa
reiškimas“:

„Visos kalbos apie tai, kad menas 
yra tik grožis, jog jis nepriklauso
mas, niekam netarnauja ir kad jo 
uždavinys tik žmonių jausmus daryti 
kilnesnius — yra tušti žodžiai, o daž
nai ir sąmoningas melas.'

„Ar poezija ir apskritai menas tu
ri tarnauti siauram buržuazijos 
sluoksniui, reikšti tik jo interesus ir 
migdyti sąmonę tų, kuriuos per šimt
mečius buržuazija ir kapitalistai en
gia ir išnaudoja?

„Aš manau, kad gyvenimą turi 
tvarkyti tie, kurie viską padirba, bet 
didžiausią savo menko uždarbio dalj 
turi atiduoti savo prispaudėjams ir 
išnaudotojams.

„Nuo šio laiko sąmoningai stoju 
prieš darbo klasės Išnaudotojus ir 
savo darbą stehgsiuos sujungti su iš
naudojamųjų. masių veikimu, kad 
mano ateities poezija būtų jų kovos 
Įrankiu ir reikštų jų norus ir kovos 
tikslus“.

Jei Salomėja Neris savo kūryboje 
būtų laikiusius šio pareiškimo, tai ji 
mūsų literatūrai būtų mirusi ne 1940
m. vasarą, bet dar 1931 m. pavasarį. 
Kad taip nebuvo, mums rodo po to 
pareiškimo dar išleisti du jos eilėraš
čių rinkiniai, iš kurių už paskutinįjį, 
jau minėta, laimėjo net valstybinę 
literatūros premiją.

Kad Salomėja Neris savo kūry
boje nesilaikė „Trečiajame Fronte" 
paskelbto pareiškimo gairių, mes ma
tome ir iš antriesiems Vainikams 
1936. VIII. 7 parašytos jos autobio
grafijos, kur ji, be kita ko, sako:

„Gyvenimas yra ieškojimas, leš- 

tuo tarpu matome, kaip vieno žmo
gaus iniciatyva be jokio triukšmo iš
sprendžia visas tas painias propa
gandos problemas.

Kaip ir kiti A. Rannito - veikalai, 
knyga apie V. Kasiulį išleista sko
ningai. Dailininko kūrybos apibūdi
nimas parašytas trimis kalbomis: 
prancūziškai, angliškai ir vokiškai. 
Manau, kad knyga nebūtų nukentė
jusi, jei būtų buvęs įdėtas ir lietu
viškas tekstas, nes tada ji būtų bu
vusi suprantama ir lietuviui skaity
tojui. Juo labiau, kad lietuvių pla
tesnė visuomenė su to dailininko 
darbais nėra jau taip gerai susipaži
nusi, nors V. Kasiulio vardas jau ir 
Lietuvoje buvo žinomas tiems sluoks
niams, kurie iš arčiau seka mūsų ta
pybos raidą.

Antroje knygos dalyje sudėtos 
svarbesniųjų Kasiulio darbų, repro
dukcijos. Galima būtų tik viena ap
gailestauti, kad nė vienos reproduk
cijos nėra spalvotos; bet šiandien, 
kada spaudos darbas toks sunkus, 
daryti dėl to priekaištų knygos au
toriui bei leidėjams būtų netikslu.

Štai keletas minčių, kaip A. Ran
nitas charakterizuoja Kasiulio kūry
bą. „Savo energinga ranka, rašo Jis, 
dailininkas valdo spalvų ir formos 
techniką. Menininkas nesistengia iš
reikšti savo darbuose individualinės 
psichologijos, kūno sudvasinimo arba 
dvasios sumedžiaginimo. Ne, jam la
biau patinka juoktis. Jis šypsosi, ir 
jo juokas išreiškia ironiją, o kartais 
jis būna santūrus. Labiausiai jis 
mėgsta juokt’s pats iš savęs, kaip tai 
galima pastebėti jo autoportretuose.

A. GIRKANTAS 

kojimas — kūryba. Kas gi tie ne
mirtingieji meno kūriniai? Tai yra 
šauksmas, žadinimas žmogaus, kuris 
turi ateiti, turi nubusti. Ilgesys tei
singo, stipraus, tobulo žmogaus išsi
gimėlių nuvargintam pasauliui.

Kūryba — pavojingas kalnų takas 
{ ateitį, kuriuo tegali pereiti blaivios 
galvos ir plieninės valios.

Kūrėjas, man rodos, turi sukurti 
ir savąjį kelią — bedugnės pakraš
čiu“ (Antrieji Vainikai, 1936 m. 239 
psl.).

Šias savo mintis Salomėja Neris 
dėsto ir savo, straipsnyje „Žodis Lin
dės Dobilo kuopai“. Sis straipshis 
skirtas 1934 m. gruodžio 2 d. Pane
vėžyje mirusiam žymiam mūsų rašy
tojui ir meno kritikui kun. Lindei- 
Dobilui atminti. Salomėja Neris bu
vo didelė jo gerbėja ir jo mirtis pa
darė jai gilų įspūdį.

„Šiandien mes laime kvėpuojame, 
bet mums trošku, — ji rašo minėta
me savo straipsnyje.

„Mes ilgimės padangių, plačių ho
rizontų.

„Didelis, gražus pasaulis apsupa 
mus. Šimtmečių kultūra stebina kiek
vieną. O širdį liūdesys apniaukia: 
nematyt mano tėvynės, iš plačiojo 
pasaulio žiūrint. Nenušviečia jos di
džios kultūros iliuminacija. Pilka 
mano tėviškė ir tokia mažutė savo 
pilkume. Knygnešių takeliais vargas 
tebevaikšto.

„Bet kodėl tas pilkas kąsnelis taip 
neatplėšiamai mano širdį prie savęs 
riša?

„O mes — kuo puošime savo tė
vynę? Ką paliksime jai, kad mūsų 
nepamirštų? Kokiais žiburiais iliu- 
minuosim savo kampelį, kad ir di
dysis pasaulis juo nustebtų?

„Kokius darbus nudirbsim, su ko
kiais slibinais kovosim, kad mūsų 
broliams vargo lūšnose šviesiau 
būtų?

„Jaunystė! Išskrisk viršum že
mės ir saulės žvilgsniu apglėbk visą 
pasaulį — nuo krašto Iki krašto. Vi
sų laimė — mūsų tikslas. (Mūsų Do
bilas". Panevėžys. 1936 m. 44—45 
psL) .

Ir to meto Salomėjos Neries kū
ryboje stiprus didingų žygių ilgesys. 
Gilų jai įspūdį padarė Dariaus ir Gi

Gyvenant svetimame krašte ypač 
svarbu to krašto gyventojus supa
žindinti su mūsų kultūriniu lobynu. 
Tą reikalingumą supratome ir jau 
padarėme pirmus žingsnius. Dėl to 
verta pasižiūrėti, kaip mums pavyko 
tie pirmieji žingsniai.

Vienas iš pirmųjų literatūros vei

Daugelyje savo kūrinių Kasiulis pa
sireiškia kaip puikus fizionomistas; 
tapydamas svarbiuosius veido bruo
žus, jis nueina iki karikatūros, ir 
naujoje išraiškoje, kurią suteikia 
veidui, jis palieka esminį elementą 
jį perdėdamas, tačiau nenutoldamas 
nuo tikrovės.“ Ir kiek toliau: „Ka
siulis jaučia taip pat kas yra teatra
liška ir lyriška. Jo paveiksluose in
tensyviai atsispindi gyvenimo įvai
rumas.“ Savo rašinį A. Rannitas bai
gia tokia išvada: „Daugelis Kasiulio 
kūrinių, kurie labai skiriasi vienas 
nuo kito, savo spalvų spindesiu ir 
savo koncepcijos originalumu, pri
klauso prie jaunos baltų ir skandi
navų tapybos įdomiausių kūrinių."

Knygoje įdėta apie 20 reproduk
cijų. Daugumas paveikslų tapyta 
1947 metais. Daugelis Kasiulio darbų 
žuvo karo metu. Paveikslai, kuriuos 
matome knygoje, yra tapyti tremtyje. 
Kasiulį reikia priskirti prie produk- 
tingųjų menininkų. Daugelis jo dar
bų lietuvių visuomenei visai nėra 
matyti. Sklaidant Rannito knygą, 
dar kartą tenka pajusti mūsų gyve
nimo sąlygų nenormalumą: negalė
dami lankyti parodų, mes negalime 
sekti mūsų dailininkų kūrybos. Nors 
tai skamba paradoksiškai, bet reikia 
pasakyti, kad svetimtaučiai, skaity
dami Rannito knygas, anksčiau už 
mus susipažins su Kasiulio ir kitų 
mūsų dailininkų kūriniais...

Baigiant šias pastabas, reikia pa
linkėti kol. Rannitui ir toliau sėk
mingai tęsti taip našiai pradėtą dar
bą. Lauksime monografijos apie Gal
diką. Vyt. Alantas

rėno žygis ir ji eilėraščių rinkinį „Per 
lūžtantį ledą" skiria „Žuvusių la
kūnų atminimui“:

Mes ilgimės kovų, 
Nežinomų salų — 
Mes trokštame sparnų- 
Padangių sakalų! (77 psl.) 

„Nusukti vargui sprandą" poetės 
tikslas:

Duokit man sparnus eikliuosius... 
Aš sudrebinsiu erdves 
Vargo debesis nušluosiu —
Tegu saulė žemei švies (79 psl.)
Kieno krūtinė dega kūrybos lieps

na, kas veržias į aukštumas ir platu
mas, tas ilgis amžinybės ir nemir
tingumo. Tas ilgesys buvo nesveti
mas Ir Salomėjai Neriui. „Kad bent 
galėčiau palikti ką nors gražaus, rei
kalingo — amžino... Sau nieko, nie
ko nenoriu... Net meilės atsisaky
čiau... Ir garbės — visko. Tik ne
mirtingumo,“ — rašo Salomėja Ne
ris savo dienoraštyje.

Salomėja Neris savo eilėraščių 
rinkiniuos „Ankstį rytą", „Pėdos 
smėly“, „Per lūžtantį ledą" Ir „Diev- 
medžiu žydėsiu" skaidrios jaunatvės 
poetė, kuriai anksti rytą baltos lau
mės „ir išbūrė ir nelėmė jauna būti 
amžinai“. Ji šviesaus džiaugsmo poe
tė, kurios siela veržias prie saulėtų 
krantų. Jai gyvenimas „amžinas vė- 
sulas“, „pašėlęs elektros lėkimas". 
Jai laisvė ir ’ džiaugsmas už viską 
brangesni. Beethoveno devintosios 
simfonijos sužavėta ji 1935 m. spalių 
12 d. savo dienoraštyje įrašė: „Kas 
gali būti žmogui labiau geidžiama, 
brangu ir pasiilgta, kaip džiaugsmas? 
šio džiaugsmo didybės niekas riebus 
taip giliai išgyvenęs, kaip nelaimin
gas, vargšas Beethovanas, tiek maža 
saulės turėjęs gyvenime. O gal, no
rint apdainuoti džiaugsmą, reikia bū
ti labai nelaimingam, visai džiaugsmo 
neturėti ir begaliniai jo ilgėtis. O, 
nemirtingasis Genijau, koks meni
ninkas gali tau prilygti šiame pasau
lyje? Juk už tavo tą vieną kūrinį 
galima atiduoti gyvenimą. Ką reiš
kia žmogaus gyvenimas prieš džiaug
smo simfoniją visai žmonijai, visiems 
amžiams. Sudedi rankas didžioj ek
stazėj ir meldies džiaugsmui, nepa
siekiamam, tolimam šios ašarų pa
kalnės klajūno tikslui.

Žiūrini į veidrodį
kalų, pasirodęs Vokietijoje vokiečių 
kalba, buvo St. Zobarsko — Das Lied 
der Sensen. Tai apysakų rinkinys. 
Jo pasirodymas mus nudžiugino. Bet 
štai, jau girdisi ir atgarsiai. Ko lei
dėjai nepastebėjo, tai pastebėjo kiti. 
Jie žiūri kritiškai į mūsų pateiktus 
kūrinius ir iš jų daro išvadas, kuria
si vaizdą apie mūsų gyvenimą.

Deja, tenka konstatuoti, kad vaiz- 
delis, kurį pateikėme, yra dėmėtas. 
Tas nereiškia, kad jis būtų iš viso 
smerktinas arba atmestinas. Ne! Tik
būtų naudinga ateityje į tokias, gal 
smulkmenas, atkreipti reikiamą dė
mesį. Paduosiu kelis pavyzdžius.

Minėtos knygos 20 psl. pasakyta: 
Prie miestelio stovėjo namelis su ma
žais langais, kurių stiklai nuo muse
lių užteršimo buvo nebepermatomi. 
— Sakykite, ar ta paskutinioji saki
nio dalis būtinai reikalinga? Be jos 
mintis būtų visiškai aiški, o skaity
tojas liktų be tam tikro kartaus 
prieskonio. Mes žinome, kad tokių 
langų esama labai retai, bet užsie-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

56. Kodėl rašoma tremtinys, o ne 
tremtinis?

Tremtinys šalia tremtinis yra taip 
atsiradęs, kaip gyvojoj kalboj šalia 
dirbtinis, kastinis, leistlnis, rastinis, 
riestinis yra sakoma ir dirbtinys, 
kastinys, leistinys, rastinys (= rasti
nis vaikas, rastinukas), riestinys 
(= audeklo rietimas) ir kt. Tai ga
lėjo atsirasti dėl to, kad šalia droži
nys, mėžinys, plovinys, rietinys, slė
pinys yra vartojama ir baitinys 
„akies baltymas“, gražinys „gražus 
daiktas“, kurtinys „kurčias žmogus; 
didysis tetervinas“, marginys „mar
gas audeklas“, statinys „štakietas" ir 
kt greta augštinis „garalaidė“, mar
ginis „margas audeklas“, palaidinis 
„palaidas švarkas“, šaltinis „versmė", 
tikrinis „barvykas", taip pat lenkti
nis „sulenkiamasis peilis“, paslėpti- 
nis „slapukas", rastinis „rastinukas", 
suktinis „tam tikras šokis“' ir kt.

Stovi man akyse vaizdas, ktot> 
Welmare pasitiko važiuojantį herzo- 
gą didysis Goethe ir dieviškasis 
Beethovenas, Goethė sulinko priešais 
žemišką valdovą, o Beethovenas ne
linko prieš nieką". (LXXV psl.)

Džiaugsmas dažnai apgaulingai 
lyg dykumų miražas. Džiaugsmas 
sunku pavyti, o ir pavijus jis kartais 
vos akimirką tetrunka, ir dingsta, 
lyg žaibas gūdžią naktį, palikdamas 
dar didesnę tamsą ir skausmą. Sti
priausia tos tragiškos žmogaus lenk
tynės su džiaugsmu išreikšta Salo
mėjos Neries eilėraštyje „Per lūžtantį 
lėdą“:

Saulėtų krantų pasigedo
Širdis, nebegaliu.
Ir bėgu per lūžtantį ledą 
Skenduoliu keliu.
Jei žūsiu, — draugai, nesakykit: 
Per greit pailsau ...
Aš troškau vien džiaugsmą pavyti 
Pasauliui ir sau----------

(91 psl.)
Klaidūs šios žemės žmogaus ke

liai. Kas nerimsta, ieško, veržias 
trokšta „džiaugsmą pavyti pasauliui 
ir sau“, tas dažnai ir klysta, to ke
liai eina bedugnės pakrančiais: .

Kas mina kelią slidų 1
Kas vieškeliais plačiais, t
O ji, mačiau, nuklydo,
Bedugnių pakraščiais. 1
Kas valandą ji klysta, 1

Ir klystam vis abi-------t
Vienintėlė, jaunystė 
Kokia tu nuostabi.

(85 psL)
Kas siekia amžinybės, keno keliai; 

vingiuoja bedugnės pakraščiais, tas 
jaučia, koks žmogaus gyvenimas tra
pus, koks žmogus vienišas. Vienu
mos ir liūdesio gaida retkarčiais 
suskamba ir Salomėjos Neries ly
rikoj:

Vasara buvo... Jūra kvatojo. ' 
Buvo saulutė — buvo draugai. 
Dabar tu vienas. Eini, sustoji... 
Tarsi paklydai ar pavargai.
Eini, sustoji... Skundžias alėjos, 
Kaip jos nemėgsta drėgno rudens. 
Klausais: gal meilė pamario vėjuos 
Balta žuvėdra pasivaidens.

(84 psL)
Retkarčiais jos lyrikoj šmėkšteH 

ir mirties nuojauta:
Šiandien man visur vaidenas 
Mirties pranašai
Žiūriu — mūsų laivą genas
Giltinių šimtai (47 psl.) ;

nietis, su panieka žiūrėdamas į mus, 
„rytiečius“, mano, kad mes skęstame 
purve.

Kitas reikalas, tai tos pačios kny
gos iliustracijos. Jos beveik be išim
ties vaizduoja tikrus laukinius žmo
nes. Vaikai nekirptais plaukais, ne
šukuoti, drabužiai nuskarę; taip pat 
ir suaugusieji. Tokių žmonių, kokie 
ten atvaizduoti, man Lietuvoje nete- 
ko matyti. Vaikai labiau panašūs l 
bezdžioniukus, negu į žmones. Gal 
tokių kur esama. Bet argi patį biau-
rlausią reikia pastatyti pavyzdžiu?

Norėjau tylėti, nekreipti dėmesio 
J tuos faktus, bet kai iš kelių pusių 
girdėjau pastabas, laikau pareiga tai 
pareikšti viešai. Kai man ta knyga 
pateko (rankas, nusiminiau, kodėl 
mes pykstame, kada kiti iš mūsų pa
sijuokia? Ar ne mes patys save dau
giausia išjuokiame?

Jei nesugebame geresnių vaizdų 
apie mus pateikti, vertėtų Visiškai 
susilaikyti nuo mums kenksmingos 
propagandos. J. Grigolaltis

Esant šitokiai mišriai vartosenai, bs 
jokio vargo galėjo atsirasti ir trem
tinys vietoj tremtinis.

Savo daryba tremtinys taip san
tykiauja su tremtinis, kaip pvz. kal- 
tinys su kaltinis, rastinys su rastinis, 
marginys su marginis, skalinys „sko
linė pliauska“ su skaiinis, skarinys 
„rankšluostis“ su skarinis ir 1.1 Tai
gi tremtinys yra visai geras darinys, 
ir jo nebereikėtų vengti. Vartodami 
šį žodį, žmonės galvoja ne tiek siau
romis taisyklėmis, kiek plačiomis po- 
linkinėmis darybos kategorijomis, t. 
y. sakydami kalinys, mokinys, siun
tinys (pasiuntinys), skendinys, tingi
nys ir kt, mes ilgai negalvodami 
ėmėme sakyti ir tremtinys, ne trem
tinis. Ir dabar ši vartosena yra Jan 
plačiai įsigalėjusi, iš esmės neprieš
tarauja kalbos faktams, todėl jos 
siaurais samprotavimais nereikėtų 
varžyti.
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Steigiama emigracinė stovykla
Drąsiai galima išsireikšti, jog 

priartėjo jau toks momentas, kai 
beveik kiekvienas DP, baigiąs pragy
venti trečius metus stovyklose, kur 
gyvenimo sąlygos nuolat ir nuolat 
blogąja, jau yra panūdęs kuo grei
čiau kur nors išemigruoti. Ligi šiol 
išvažiavimo galimybės i kitus kraštus 
buvo labai ribotos. Ar. jos greitoj 
ateity padidės, nežinia, bet aukštes- 

x nieji IRO pareigūnai įvairiomis pro
gomis vis labiau įtikinamai pareiš
kia, jog yra dedamos visos galimos 
pastangos išvietintiesiems iš Vokie
tijos perkeldinti | tokius kraštus, kur 
darbo ir pragyvenimo sąlygos su
teiktų tėvynių netekusiems pasijusti 
vėl pilnateisiais ir kultūringais žmo
nėmis, kokie j’e buvo ir jautėsi savo 
laisvose tėvynėse.

Ar galima tikėti,
‘kad DP perkeldinimas j kitus kraš
tus greitu laiku pasiektų masinio 
pobūdžio? Toks klausimas kol kas, 
žinoma, turi likti be atsakymo. Jei 
išvietintųjų paskirstymas j vienus ar 
kitus kraštus būtų IRO galioje, tai 
emigracija vyktų tikrai sėkmingiau, 
nes šios organizacijos susirūpinimas 
greitesniu DP perkeldinimu yra ti
kras. Bet, deja, išvažiavimas gali
mas tik tuo atveju, kai kuris nors 
kraštas sutinka tam tikrą skaičių pas 
save priimti. Ne kartą IRO pareigū
nai yra viešai pareiškę, jog tariamasi 
su įvairiais kraštais dėl didesnio DP 
skaičiaus įsileidimo, bet ligi šiol kon
kretūs sprendimai vis-dar neparyš- 
kėja. Pagal samdos {statymus, atvy
kusios atitinkamos komisijos įvai
rioms darbams po geroką skaičių DP 
pasirinko ir išsivežė { Kanadą ar 
Australiją, bet tatai buvo vykdoma 
f"’g!au privačia atskirų firmų ini
ciatyva, o ne kraštų vyriausybių nu
tarimu priglausti išvietintuosius ir 

'■ lutelktl jiems naujas tėvynes. Tam 
j tikrų firmų darbo jėgos verbavimas 
’'dar tebevykdomas ir dabar. Bet IRO, 
’ kaip pabėgėlių ir išvietintulų globos
organizacija, turi tikslą

DP problemą išspręsti galutinai
Ir ji tikisi sulaukti {vairių kraštų vy
riausybių šiame reikale konkrečios 
paramos dar šiais metais. Iš anksto 

■“tatai numato ir tam atvejui jau 
.ruošiasi. Masinei emigracijai, jei 
tokios galimybės greitai atsirastų, 
yra būtina padidinti emigracinių — 
perkeldinimo stovyklų skaičius. Tam 
tikslui ir baigiama įruošti perkel- 
dimmo stovykla —

Resettlement Center IRO Area 5 
Augsburge

Ta stoykla bus {ruošta Infanterie Ka
sėme, kur ligi šiol buvo lenkų DP 
Stovykla. Remonto darbai pradėti 
praeitų metų lapkričio mėnesi ir da
bar eina pilnu tempu. Remontas tiek 
pastūmėtas pirmyn, kad kovo mėn. 
pradžioje ši emigracinė stovykla pra
dės, nors pradž’oje dar ribotu mastu, 
savo veikimą. Šios naujosios emigra
cinės stovyklos aukštesnieji pareigū-
nal, vadovaujant Augsburgo srities 
IRO direktoriui John F. Thomas, š. 
m. vasario 20 d. teikė informacijas

pakviestiems laikraštininkams, 
kad tuo būdu būtų painformuoti ir 
išvietintieji asmens apie steigiamo
sios perkeldinimo stovyklos būklę. 
Direktorius J. F. Thomas, atidaręs 
iijjormaclnl posėdi, pirmoje eilėje 
laikraštininkams pristatė tos stovy
klos aukštesniuosius pareigūnas. 
Jais pasirodė esą šie: 1) Mrs. C. Delk, 
perkeldinimo stovyklos Augsburge 
direktorius, 2) Mr. F. Selliger, trans
porto viršininkas, 3) Mr. Erlam, do- 
kumentaciios skyriaus viršininkas, 
4) Mrs. A. Fields, administracijos 
Viršininkas, 5) Mr. A. S. Suski, la
gerio administratorius ir 6) Mr. Kle- 
manis, adm. padėjėjas. Toliau paaiš- 

Ikėjo, kad pagalbinis personalas bū
siąs sukomplektuotas iš pačių DP. 
Ligi šiol, t y. vasario 18 d., yra pa-

Iz. Vasiliūnas koncertavo 
per radijo

Vasario mėn. 24 d. per MUncheno 
radiją girdėjome lietuviškos smuiko 
kūrybos. Buvo atlikta B. Budriūno 
„Rauda“, A. Račiūno „Nesileisk!, sau
lele“, J. Gaidelio „Lietuviškas šokis 
nr. 1“, J. Gruodžio „A la Chopin", 
V. Jakubėno „Melodija“ ir J. Gai- 
lausko „Svajonėlė“. Veikalus atliko 
Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, forte
pijonu palydėjo Paul Sander*,

Augsburge
sisiūlę tarnauti 148 latviai, 110 lenkų, 
67 lietuviai, 67 estai, 45 ukrainiečiai, 
28 žydai, 7 rusai, 3 rumunai ir 1 ven
gras. Pasisiūliusių kvalifikacijoms 
patikrinti bei jų tinkamumui nusta
tyti būsią atsiklausta stovyklų vado
vybių.

Si emigracinė stovykla busianti 
visiškai savarankiška ir turėsianti 
tikslą suskirstyti norinčius emigruoti 
žmones pagal jų specialybes, susirišti 
su įvairių kraštų misijomis ir išaiš
kinti, kurių specialybių žmonės 
jiems reikalingi, pagaliau sutvarkyti 
emigruojančių žmonių dokumentus. 
Iš pradžių ji bus tik pereinamo po
būdžio: — patikrins sveikatą, sutvar
kys dokumentus ir emigruojančius 
perduos Mūnchenan | Funk Kaseme, 
bet nuo balandžio mėnesio galvojama 
pradėti veikti visiškai savarankiškai. 
Stovykla aptarnaus tiek grupinius

Įvairios žinios
• Vienam amerikiečiui, pašto žen
klų kolekcionieriui, buvo neseniai 
pavogtas pašto ženklas, kuris prieš 
kelis metus nupirktas už 50.000 dole
rių. P. Krumbacho pašto ženklų ver
tė siekianti 225.000 dol. ' Pavogtasis 
ženklas buvo vieno britų penny.
• Vidaus reikalų ministeris Jules 
Moch pareiškė, kad artimiausiu laiku 
jokių neramumų Prancūzijoje nelau
kiama. Padėtį švelninančiai paveikė 
amerikiečių pagalba ir šiltas oras. 
Kominternas po nepasisekimo Pran
cūzijoje ir Italijoje šiuo metu nedrį
sta griebtis naujų žygių. Moch išplū
do prancūzų komunistus, kurie klau
so svetimų {sakymų. -E-
• Buv. Italijos kolonijoje Tripoll- 
tanijoje, kurią dabar vaido britai, 
įvyko rimtų riaušių. Oficialiame ko
munikate dėl riaušių sukėlimo kal
tinamos arabų ir italų komunistų 
partijos. -E-
• Sovietų vyr. būstinė Korėjoje 
pranešė, kad Sovietų okupuota Siau
rės Korėjos dalis yra paskelbta jau 
liaudies respublika, kuri turi konsti
tuciją, kariuomenę ir vėliavą. Tai 
Sovietų marionetė. Kariuomenės esą 
200.000. Ji aprūpinta rusų vid. tan
kais, lėktuvais ir kt. moderniais gin
klais. (AP)
• D. Britanijos gydytojai pasisakė 
prieš naują sveikatos reikalų (staty
mą. Naujasis įstatymas visiems D. 
Britanijos piliečiams garantuoja gy
dymą dovanai, o gydytojams numato 
paskirti mėnesines algas. Be to, gy
dytojai už kiekvieną pacijentą turė
tų gauti iš ligonių kasų tam tikrą 
mažą mokesti. Iš 58.000 D. Britani
joje užregistruotų gydytojų balsavi
me dalyvavo 45.550. Iš jų per 41.000 
pasisakė prieš naują tvarką. -E- 

Amerikos beieškant
(Atkelta iš 2 pusi.) 

rūpesčiais. Kaip daugeliui iš mūsų 
teko pergyventi pelnyto sąžinės iš
metinėjimo, kad anuo metu gal ir iš 
mūsų pusės buvo užmirštama atsi
liepti i tėvynės ilgesio pilnus laiškus, 
ir net adresai tų žmonių užsimiršo, 
o dabar reikia tų adresų ie.'kot^per 
konsulatus, per laikraščius, ir reikia 
šauktis pagalbos...

Daugeliui Vakarų Europoje atsi
dūrusių tautiečių su Amerika teko 
susidurti per jos atstovus: kariuome
nę, administraciją ir 1.1. Jau ir čia 
teko ne kartą „atrasti Ameriką“, tai 
yra, pažinti Amerikos žmonių būdą 
ir rasti jame {vairių netikėtų nauje
nybių, daugeliu atvejų nepaprastai 
maloniai, o kartais ir nemaloniai nu
stebinusių ... Bet, aišku, daugiausiai 
mūsų dėmesys krypsta { lietuviškąją 
Ameriką, tai yra, | Amerikoje esan- 
čiąją mūsų tautos dalį: ( organizuo
tąją Amerikos lietuvių visuomenę ir, 
pagaliau, { paskirus mums anksčiau 
žinomus asmenis bei dabar iš tolo 
surastus naujus nepažįstamus drau
gus. Ir čia, gal būt, daugiausiai esa
me „Amerikų atradę". Sutikome vie
ną kitą atveji ir tok|. kur mes esame 
lyg ir baudžiami už savo ar kitų ne
pateisinamą ano meto atšalimą ten 
gyvenančiųjų tautiečių atžvilgiu: kar
tais ir iš ten atsiliepiama šaltu nesi- 
domėj'mu. Bet tai nedidelės išim
tys. Didžiumoje mes atradome lie
tuviškąją Ameriką tokią, kuri sutei
kė mums džiaugsmo ne mažiau, kaip 
Kolumbui. Nes iš ten sutikome tokio 
jautrumo mūsų atžvilgiu, tokios gi

lios ir pasišventimo pilnos tėvynės 
meilės, tokios pasiaukojančios pagal
bos, kokios nedr{some ir gal neturė
jome net ir didelio pamato tikėtis. 
Daugelis radome ten, nors ligi šiol 
ir visai nepažįstamų, bet nepparastai 
nuoširdžių draugų, sutikome ten tik
rą, kad ir nepalankiose sąlygose, 
bet tvirtai išsaugotą lietuvišką susi
pratimą, kuris gali ir turi būti pa
vyzdžiu visiems mums visokiose ap
linkybėse — ir svetur esant ir net 
tėvynėn grįžus. Šito atradimo nie
kad neturėtumėm užmiršti ir giliai 
apgalvoti visas išvadas, kurios iš to 
išplaukia. Mes atradome, kad Ame
rikoje gyvenančiųjų lietuvių, bent 
daugelio iš jų, tautinio solidarumo 
jausmas yra toks stiprus ir tyras, 
kad jie net nesiėmė išmetinėti mums, 
nei bendrai visiems, nei paskiriems 
iš mūsų, kodėl mes savo laiku nebu
vome pakankamai rūpestingi su jais 
ryš{ palaikytu Jie turėjo pamato, 
prieš ištiesdami mums ranką, pasa
kyti po pamokslą, bet daugumoje at
vejų „užmiršo“ tai padaryti. Tad 
juo labiau mes turime {vertinti to jų 
tautinio solidarumo tyrumą ir giliau 
apmąstyti savo praeities klaidas jų 
bei visų tolyn nuo tėvynės nublokš
tųjų atžvilgiu.

Ir to apmąstymo rezultatai netu
rėtų būti nukelti tolimesnei ateičiai, 
tiems laikams, kada vėl būsime grĮžę 
I tėvynę. Nes dabar labiau negu ka
da yra progos ir reikia visomis išga
lėmis plėtoti tautini solidarumą tarp 
mūsų visų, išblaškytų visuose pas
viečiuose. Solidarumo ryšių tinklas

emigrantus, išvykstančius pagal sam
dos sutartis, tiek pavienius, vykstan
čius pagal affidavltus į įvairius kraš
tus, išskyrus USA. Emigravimas | 
Ameriką eis tik per Mūnchena ir 
atskira stovykla būsią {steigta' SS 
kareivinėse. Augsburge steigiamos 
perkeldinimo stovyklos pareigūnai 
yra matę daugeli DP stovyklų, todėl 
šią esą pasiržę (rengti tokią, kad joje 
gyvenantiems teiktų kuo daugiausia 
patogumų.

Toliau informacinius paaiškini
mus teikė Augsburgo emigracinės 
stovyklos direktorius Mrs. Cappy 
Delk. Ji dėkojo Hochfeldo stovykloje 
gyvenantiems (vairių tautybių DP, 
kurie daug padėjo ir padeda, kad ši 
emigracinė stovykla būtų galima 
greičiau ir geriau įrengti. Galutinai 
(rengta stovykla turėsianti vaikų 
darželi, foto atelję ir kitus emigruo-

• AP iš Stockholmo praneša, kad 
pagal paskutinius Švedijos statisti
nius duomenis. Švedijoje yra 1.018 
milijonierių, kurių */> gyvena Stock- 
holme.
• UP iš Chlcagos praneša, kad JAV 
p. Ruth Berbes, 22 metų, pradėjo 
pasninkauti, protestuodama prieš 
aukštas maisto kainas. Ji yra Gan
dhi pasekėja.
• Kai visi keturi sutarė dėl nau
jųjų vokiečių banknotų spausdinimo 
reikalingumo, buvo pradėtas svar
styti spaustuvės klausimas. Tam 
tikslui numatoma Berlyne „Staats- 
druckerei“, esanti amerikiečių zonoje. 
Pinigų spausdinimo metu ją norima 
sutarptautintL Sąjungininkai susita
rė, kad spausdinimas turi būti pra
dėtas tuojau, nors pinigų reformos 
fazės dar nėra visų aptartos Ir priim
tos. Pinigų spausdinimas užtruksiąs 
4—5 mėnesius. (NYHT)
• JAV laivyno vadovybė paskelbė, 
kad Amerika turinti jau užbaigusi 
lėktuvus, kurie lekia 1.000 mylių per 
valandą. (AP)
• Rumunijos teisingumo ministeris 
atleido antrą teisininkų grupę 200 
asm. Laukiama, kad dar bus atleista 
300 aukštų magistrato pareigūnų. 
(UP)
• Prancūzijos ambasadorius Varšu
voje buvo suruošęs priėmimą Lenki
jos ministeriams ir diplomatinių 
misijų šefams, tačiau lenkai mini
sterial neatėjo | pobūvį. Rusai taip 
pat boikotavę. S| reiškinį sieja su 
„nepageidaujama atmosfera“ tarp 
Prancūzijos Ir Lenkijos. (AP)
• Britų ir Amerikos aviacija vykdo 
manevrus ties pietine Anglija. Pra
timuose dalyvauja ir oro tvirtovės 
(B 29), kurios buvo Vokietijoje. (AP)

Jantiems reikalingus patogumus. Sto
vyklos policijos funkcijos bus sten
giamasi pakreipti ta linkme, kad ji
kuo daugiau žmonėms galėtu patar
nauti. Teisingi žmonių pageidavimai 
bus imami dėmesin ir pastebėti ne
tikslumai taisomi.

Iš atsakinėjimų | paklausimus 
paaiškėjo, kad Augsburgo Area’oj su 
gyvenančiais stovyklose ir privačiai 
yra per 40.000 išvietintųjų, kuriems 
ši naujoji emigracinė stovykla ir pa
tarnaus. Privačiai gyvenantieji taip 
pat turi teisę { emigravimą, tik jie 
užsiregistruoti privalo per artimiau- 
siąją stovyklą. Esą galimas dalykas, 
jog i Kanadą išemigruos greitu laiku 
ir daugiau žmonių, nes ji yra davusi 
pažadą, iki š. m. birželio 1 d. priimti 
26.000 išvietintųjų. Transporto prie
monių trūkumas trukdąs pervežimą 
žmonių | Kanadą, Australiją ir Pietų 
Ameriką, | kur emigravimas nesąs 
ypatingais varžtais suvaržytas.

Po informacinio posėdžio išėjome 
pasižvalgyti po busimosios

emigracinės stovyklos blokus
Keleto j blokų atliekami jau paskuti
nieji remonto darbai. Administraci
jos bloke tetrūksta tik reikalingų bal
dų, medicininio apžiūrėjimo bloke 
darbai taip pat jau eina prie galo. 
Vienas iš blokų baigiamas remontuo
ti ir būsimiems gyventojams. Už sa
vaitės esą būsią galima sutalpinti 
apie 500 emigrantų. Apžiūrėjus susi
darė {spūdis, jog šioje stovykloje 
emigrantai turės keleropai geresnes 
sąlygas, negu kad jos yra žinomose 
Funk-Kaseme.

Visur matosi naujai steigiamos 
emigracinės stovyklos pareigūnų kuo 
geriausi norai ir dedamos pastangos, 
kad būsimiems laikiniems gyvento
jams sudarytų kiek galint geresnes 
sąlygas. P. Dovainis

• Kada konservatorių partijos par
lamento atstovas Sir Waldron Smi
thers laišku paprašė minlsterl pirmi
ninką, kad vyriausybė uždraustų ko
munizmą ir nusavintų turtus, tai 
parlamentinis privatus p. Attlee se
kretorius p. A. Moyie pareiškė, jog 
vyriausybė nerandanti priežaščių at
sisakyti nuo tradicijų, kurios leidžia 
visoms politinėms partijoms skelbti 
savo doktrinas, jei jos laikosi (sta
tymų.

„Aš galiu užtikrinti, rašė laiške, 
kad vyriausybė seka kiekvieną vei
klą, kuri būtų nukreipta prieš kon
stituciją, ir kad vyriausybė neatsi
sakysianti jokių priemonių, Jei iš
kiltų pavojus tautiniam saugumui. 
(HTB)
• JAV vyriausybės detektyvai ir 
imigracijos pareigūnai yra suėmę 
Beatričę Johnson, savaitinio „New 
Mases“ laikraščio vedėją, ir išgabeno 
| Ellia salą, iš kur bus išgabentas l 
Lenkiją, kaip komunistas. (UP)
• Daugiau negu 173.000 DP Jau esą 
įkurdinti Britanijoje nuo karo pa
baigos. (AP)

mums reikalingas tarp tų, kurie esa
me toli vieni nuo kitų, ir tarp tų, 
kurie šalimais vieni kitų gyvename. 
Tebūnie tai pirmoji ir svarbiausioji 
išvada iš tų mūsų „Amerikų atradi
mų“, kurių mes jau susilaukėme dar 
toli nuo Amerikos būdami. Ir jei ši 
išvada bus padaryta, bus regimai 
realizuota, tai mūsų tautiečiai Ame
rikoje nesigailės ištiesę mums pagal
bos ranką be pamokslų, be išmetinė
jimų. O jeigu nebus matyti tokios 
išvados, tai mums kris didelė atsa
komybė, to solidarumo pavyzdi pa
rodžiusius apims nusivylimas, kuris 
būtų miltinis pavojus mūsų tautos 
daliai Amerikoje. Vien saldžiais pa
dėkos laiškais asmeniškai mums pa- 
dėjusiems neatsilyginsime už tą visą 
didžiąją materialinę ir ypač moralinę 
Amerikos lietuvių pagalbą, suteiktą 
visiems didžiųjų nelaimių paliestie
siems tautiečiams. Reikia, kad paro- 
dytumėm ne mažiau tautinio solida
rumo ne tik Amerikos link, bet viso
mis linkmėmis, kur tik yra ar bus 
mūsų tautiečių, ne tik toli, bet ir 
arti. Tik tuo, pasakyčiau, totaliniu 
tautiniu solidarumu galime sukurti 
pamata, kuriuo renkantis bet kas pri
pažins, jog nebuvome neverti mums 
parodytojo solidarumo. Pagaliau, 
toks solidarumas bus bene svarbiau
sia ir efektingiausią priemonė išsi
laikyti virš dabartinių pasaulio ban
gų, kuros juk yra žymiai didesnės ir 
pavojingesnės, negu tos, per kurias 
kapstosi mūsų „ERNIE PYLE“...

V. Rastenis

Be tarpt, policijos - 
Jungtinės Taolos bejėgės

Specialus BBC korespondentai 
praneša, apie JTO komisijų veiklą:

1. Balkanų komisija dėl Jugosla
vijos, Albanijos ir Bulgarijos atsisa
kymo su ja bendradarbiauti negali 
siekti savo tikslo — sutaikyti tas ša
lis su Graikija;

2. Korėjos komisijai uždrausta 
(važiuoti l sovietų zoną, todėl ji ne
gali pradėti savo uždavinio — (vyk
dyti tikrai laisvus rinkimus;

3. Palestinos komisija vis dar po
sėdžiauja pačiame Lake Success ir 
negali išbristi iš grynai teoret'nių 
klausimų. Turimomis žiniomis, ko
misija netrukus nuspręs, kad jos už
daviniui — Palestinai padalinti — 
įvykdyti jai reikalinga tarptautinė

į policija, tačiau sudaryti tarpt, poli
ciją leidimą gali duoti tik Saugumo 
Taryba. Ta proga tenka paminėti 
„The Times“ Atėnų korespondento 
pranešimą, kad ir Balkanų komisija 
kaip vienintelę išeiti pasiūlys Grai
kiją visiškai izoliuoti nuo jos Siaurės 
kaimynų. -E-
RUSIJA RUOŠIASI KARUI PRIES 

AMERIKĄ
UP iš Miami praneša, kad Ameri

kos darbininkų Federacijos (AFL) 
vyr. vadai pareiškę, jog Rusija ruo
šiantis karui prieš JAV ir todėl šis 
kraštas turis peržiūrėti savo norma
lią taikos politiką, kad galėtų sutikti 
grėsmę.

AFL vykdomoji taryba išleido 
savo pareiškimą, kuriame nurodoma, 
kad JAV politiką turi būti peržiūrė
ta, siejant su bendru tautiniu apsi
gynimo jausmu. Sąryšyje su šiuo pa
reiškimu, laukiama, jog AFL pakeis 
savo nusistatymą visuotinio karinio 
paruošimo požiūriu. Iki šiol ji vis 
priešinosi.

Pareiškime Taryba sako: „Sovie
tų vyriausybė konven tuoj anti | ga
mybą atominių bombų ir visos jos 
pramonės ekonominiai šaltiniai karšt
ligiškai mobilizuojami naujoms ka
rinėms pajėgoms skatinti.“ (NYHT/m)

BRITŲ ĮNAŠAS DP PADĖTI
HTB praneša iš Londono, kad D 

Britanija nuo karo pabaigos rūpinosi 
563.000 europiečių DP, iš kurių 93.009 
jau (jungti | darbą.

Prieš keletą mėnesių J. Tautos 
buvo užklaususios Įvairius kraštus, 
ką jie yra padarę DP problemai Eu
ropoje išspręstų

Pranešime nurodoma, kad 80.000 
pabėgėlių iš Austrijos, Vokietijos ir 
Čekoslovakijos atsirado Britanijoje 
jau prieš pat karą, 70.000 atvyko ka
rui prasidėjus ir 130.000 lenkų karių 
bei jų šeimų narių buvo globojami 
karo metu. (NYHT/J A)

ANT MARSO YRA GYVYBE
UP praneša, kad Dr. Gerald Knl- 

per, McDonald Observatorijos direk
torius, pareiškęs, jog ant Marso gali 
būti žemos rūšies gyvybė — kerpės. 
Tatai pasisekę nustatyti infra raudo
nu spektografu, kurio teleskopas yra 
84 colių ilgio. Planeta buvus priar
tėjus per 63.000.000 mylių nuo že
mės. Ant Marso temperatūra esanti 
žemiau nulio. (NYHT/m)

NEPAPRASTAS JAPONŲ GAUSĖ
JIMAS — PAVOJUS PASAULINEI

TAIKAI
Aukšto amerikiečių pareigūno 

nuomone iš Tokio, kaip informuoja 
NdF, Japonijos gyventojų problema 
turinti būti išspręsta ne vėliau kaip 
per 20 metų, nes priešingu atveju 
pasaulis įsitikinsiąs, jog nepaprastai 
japonų gausėjimas sudarys rimtą pa
vojų pasaulinei taikai. Mat, japonų 
tautos prieėuglts skaičiuojamas po 1 
milijoną žmonių kasmet, esant da
bartiniam gyventojų skaičiui 80 mi
lijonų. (z)

MACKENZIE KING SMERKIA 
KOMUNISTŲ TIRONIJĄ

Komunizmas esąs už nacizmą nė- 
kiek nemažesnė tironija, siekianti 
dominavimo pasaulyje, pareiškė Ka
nados premjeras Mackenzie King. 
Jo veikimas esąs panašus | nacizmo 
veikimą, tik jis siekiąs daug toliau. 
Ta pačia proga Mackenzie King rei
kalavo sukurti ginkluotą tarptautinę 
pajėgą, kuri veiktų Jungtinių Tautų 
rėmuose ir atneštų pasauliui saugu
mą. Si pajėga galėtų apsaugoti nuo 
sunaikinimo tas tautas, kurios iš ti
krųjų siekiančios geresnio ir norma
laus tarptautinio bendravimo. Savo 
kalboje toliau Mackenzie Kingas pa
stebėjo, jog jis pasitrauksiąs iš Ka
nados liberalų partijos liderių, kad 
galėtų atsiduoti išimtinai va’stybinėf 
politiko!' reikalams. (NdF/g)
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Musų šiaurės kaimynas Estija
(Pradžia 1 pusi.) 

vokiečiai, švedai, latviai ir žydai — 
nereikšmingos.

Verslų požiūriu gyventojai pasi
skirsto; žemės ūkis — 58,8%, pra
monė 17,4 %, prekyba 4,9 %, trans
portas 3,4 %, viešos teisės tarnyba — 
6,5% ir 1.1.

ūkiškas atkutimas nepaprastai 
spartus. Išvežimas nuo 1924 iki 1937 
padidėjo 5 kartus. Žemės ūkio našu
mas kilo pamečiui. 1920—1937 m. lai
kotarpyje grūdų ūkio našumas padi
dėjo 64%, pieno gamyba 2,5 kartų. 
Gyvulių ūkis pralenkė kaimynų — 
Suomijos ir Švedijos.

1937 m. pramonės įmonių skaičius 
siekė 1379, kurios pagamino gėrybių 
už 73 mil. kronų. Svarbesnės Estų 
pramonės šakos yra šios: skalos, fos-

[ Estai ypač dėmesį kreipė J amatų, 
'žemės ūkio ir pramonės specialistų 
paruošimą. Suaugusių švietimas ne
pamirštas.

Estų literatūra skinasi kelią j 
tarptautinį forumą. G. Suits, A. H. 
Tammsaare, M. Metsarnuk, Ą- Gailit 
ir kitų rašytojų veikalai išversti į 
daugelį kalbų.

Ta mažoji estų tauta visose sri
tyse darė milžinišką pažangą. Visa 
tai tebuvo pradžia, bet šviesi, žadi
nanti ir prikelianti. Ji įžiebė estų 
tautai pasitikėjimą. To pasitikėjimo 
neišplėš dabartinės niūrios sutemos, 
audros ir visuotinis naikinimas. Esti
ja kelsis iš priespaudos ir vėl nušvis 
Rytų Europoje. Dar nepriklausomoje 
Estijoje prigijo mintis: „Mes esame 
estai, bet tat nekliudo mums būti eu

foritų, celiulozės, medžio Ir statybos.
Švietimas ir kultūra

Pagal konstituciją 6 metų pradžios
mokslas privalomas. 1'937 m. Estijoje 
buvo 1.224 pradžios mokyklos, kurias 
lankė 107.006 mokiniai. Antrąjį mo
kyklinį laipsnį sudarė progimnazijos 
ir realinės mokyklos, kuriose pra
džioje mokslas tęsėsi 5 metus, vėliau 
sutrumpintas Iki 3 metų. Jų buvo 
86 ir. jose mokėsi 12.808 mokiniai. 
Trečiąjį laipsnį sudarė humanitari
nės ir realinės gimnazijos. Tartu uni
versitete ir Tallinno technikos insti
tute studijavo 3.500. Tartu universi
tetas turėjęs 9 fakultetus, ypač pasi
žymėjo stipriomis mokslinėmis jėgo
mis. '

Komunizmo pavojus kyla
(Pradžia 3 pusi.) 

jį įgyvendinti, matyti savo pačios 
žmonių sulaikoma. Tie, kurie dėjo 
viltis į Trumano doktriną ir Mar- 
shallio planą, dabar jau nusivylę. 
Labiausia būk tai nusivylęs buvęs 
Irano ministeris pirmininkas Qua- 
wamas. Jo neviltį ir gailestį sužė
ri no rusų spaudos ir filmų kampa
nija, taip pat ir aštri atstovo Sadži- 
kovo nota.

Įdomu, tai, kad Quawamą paskel
bus Sovietų Sąjungos priešu, rusų 
spauda iškėlė šacho draugišką laiky
seną Rusijos atžvilgiu. Tik paskuti
niu laiku gudrių senųjų politikų jis 
buvęs išvestas iš kelio.

Atrodo tikra, kad Rusija vėl Iš
kels Šiaurės žibalo koncesijų klau- 
t Imą.

Reliatyviai naują sovietų spaudos 
bruožą sudaro reguliarūs pranešimai 
apie tris nepaskelbtus karus — Grai
kijoje, Indonezijoje, Viet Name, ir 
Kinijoje. Jie laikomi išsilaisvinimo 
karais. Prancūzai ir olandai minimi 
šiurkščiais žodžiais. Prancūzams dar 
primetama, kad jie kovoją prieš Viet 
Namą padedami svetimšalių legiono, 
suverbuoto iš buvusių nacių ir ese
sininkų.

Totalitarinės spaudos esmė
Diktat. iiam režimui nieko nėra 

negalima. Kiekvieną žygį jis patei
sina, nors tai prieštarautų žmogaus 
ir tautų laisvės dėsniams.

Paskelbus naclų-sovietų slaptuo
sius dokumentus, laisvoji spauda 
atidengia pasauliui tų laikų diktatū
rinės spaudos siekimus ir moralę. 
Sudarius 1939 m. nepuolimo paktą 
dviem diktatoriam, Vokietijos pa
siuntinys von Schulenburg pranešė, 
kad „Rusų spauda ne tik nebepuola 
Vokietijos dėl užsienių politikos, bet 
ji remiasi išimtinai vokiečių prane
šimais". Tai ypatingai buvę naudln-

Kinijos vyriausybei primetamas 
savo krašto išpardavimas amerikie
čiams didmenomis ir mažmenomis.

Apie Trumano planuotojus yra 
sakoma, jog jie atkandę daugiau, ne
gu galį sukramtyti.

Smarkiausieji komentarai skiria
mi Graikijos įvykiams. „Literatūros 
laikraštis“ patalpino fotografijas, ro
dančias, kaip šaudomi graikų parti
zanai. Simptomingos yra paraštės po 
šiais stebinančiais „dokumentais“. 
Vienoje kalbama apie anglų-ameri
kiečių gestapininkų žiaurumus Grai
kijoje. Jie užmušą kiekvieną, kas 
nenori būti Wall-Streeto Vergu. Gali 
matyti, kaip graikų patriotai šaudo
mi kareivių su anglų uniformomis. 
Vėl gi, parodytas anglų karininkas, 
pistoletu pribaigiąs kiekvieną, kas 
dar rodė gyvybės žymių.

Bet laisvę mylinti graikų tauta, 
ten sakoma, tuo nebus įbauginta ir 
ateisianti diena, kada anglų-ameri
kiečių ekzekutorius ištiks vokiečių 
geštapininkų likimas. Jie neišveng
sią liaudies keršto.

Netrukus po to, buvo paskelbtas 
graikų „demokratinės“ vyriausybės 
sudarymas, baigia korespondentas.

šv. 

ropiečiais. Praeityje to europinio įsi
jautimo buvo lyg per maža realioje 
politikoje.

Nūnai mes negalime aptarti atei
ties kelių. Šiandieną galima tarti, 
kad ateities Europa turės būti orga
nizuota naujais pagrindais, kurių 
apimties tikroviški bruožai dar neiš- 
ryškėję. Aišku, kad toji organizacija 
apims visus kraštus. Ji turės remtis 
kiekvienos tautos vidiniu susiorgani- 
zavimu, o ne išorės primestomis for
mulėmis.

Estų tautai, šį trumpą nepriklau
somybės tarpsnį minint, tebūnie 
leista palinkėti ištvermės kovoje dėl 
didžiausio turto — nepriklausomy
bės, nes tik ji leidžia subrandintus 
tautos kūrybinius polėkius įgven- 
dlnti. Ged. Galvanauskas 

ga Voketijai, rašė ambasadorius, 
nors „staigus sovietų vyriausybės po
litikos posūkis, po keletos metų nu
kreiptas prieš vokiečių agresijos pro
pagandą, vis dar nėra gyventojų ge
rai suprantamas“.

Šie ir panašūs spaudos „moralės“ 
dėsniai bus naudingi dabar, svarstant 
JT komitetui spaudos laisvės pro
blemą. (m)

LENKIJOS JAUNIMAS APMOKO
MAS KARIŠKAI

Iš Varšuvos pranešama, kad par
lamentas jau priėmęs įstatymą, pa
gal kurį apie 2.000.000 lenkiško jau
nimo (vyrų ir moterų) tarp 16 ir 21 
metų amžiaus bus įjungti į vienintelę 
profesinę fizinio, ideologinio ir mili- 
tarinlo paruošimo jaunimo organiza
ciją.

Mergaitės ir berniukai bus apmo
kami kariškai reguliariosios armijos 
instruktorių. Ši organizacija taip pat 
bus šią vasarą vyriausybės Įtraukta 
į darbo batalljonus krašto atstatymui 
vykdyti ir už darbą nebus apmo
kama.

Paprastos karinės tarnybos laikas 
sieksiąs nuo 6 mėnesių iki 2 metų. 
(NYT/m.)
PAVASARINES NUOTAIKOS APIE 

KARĄ
NYKT bendradarbis J. Tait apra

šo britų nuotaikas. Jis sako, kad bri
tai, kurie lankėsi JAV,, grįžę namo 
nurodo, jog tarp amerikiečių vieš- 
pataūjanti karo psichozė. Jie esą įsi
tikinę antisovietinių jausmų augimu 
Amerikoje, kai patys britai labiau 
esą užsiėmę tautinio ūkio atstatymu. 
Tačiau istorinis procesas pasidaręs 
priešingas. Kartą pūtęs karo vėjelis 
iš rytų Atlanto, dabar jis šiurenąs iš 
Vakarų. Ir tą vėjo bangelę sukėlę 
Britanijos vadovai, įskaitant prem
jerą Attlee, užsienių reikalų ministe- 
rį p. E. Beviną, Darblečių politinį 
strategą Morrisoną. (m)

SPORTO ŽINIOS
Žiemos olimpijadai St. Moritze (Šveicarijoje) pasibai
gus,Olimpijados laimėtoja Kanada ketvirtą kartą tapo 

ledo ritulio meisteriu
Vasario 8 d. 17 vai. įvyko penkto

sios žiemos olimpijados uždarymas. 
Buvo tą valandą nuleista olimpinė ir 
dalyvaujančių valstybių vėliavos ir 
užgesinta olimpinė ugnis.

Šioje žiemos olimpijadoje geriau
siai pasirodė Švedija, susirinkdama 
82 taškus, toliau seka Šveicarija, su
rinkusi 77 taškus. Trečioje vietoje 
eina JAV su 64,25 t, ketvirtoje — 
Norvegija su 69,5 t., penktoje — Au
strija su 51 t., šeštoje — Suomija su 
49 t., septintoje — Prancūzija su 39 
t., o dar toliau iš eilės — Italija (25 
t.), Kanada (24,25 t) Belgija (18 t), 
Anglija (15 t.), Čekoslovakija ir Ven
grija (10 t), Olandija (6 t.) ir Len
kija (1 t.). Vertinama buvo taip: I 
vieta — 6 tašk., II v. — 5 t., III v. — 
4 t. ir 1.1, ir VI vieta — lt.

PIRMŲJŲ TRIJŲ VIETŲ 
LAIMĖTOJAI:

A. Ledo lenktynės — 
L 500 metrų:

1. F. Helgesen (Norv.) 43,1 sek.
(ollmp. rėk.)

2. R. Fitzgerald (JAV) 43,2 sek.
3. K Henry (JAV) 43,3 sek.

1.
2.
3.

II. 1500 metrų:
S. Farstad (Norv.) 2:17,6 min.
A Seyifarth (Šved.) 2:18,1 mln.
O. Lundberg (Norv.) 2:18,9 mln.

III. 5000 metrų:
1. R. Llaklev (Norv.) 8:29,4 min.
2. O. Lundberg (Norv. 8:32,7 min.
3. G. Hedlund (Šved.) 8:34,8 min.

IV. 10.000 metrų:
1. A Seyffarth (šved.) 17:26,3 min.
2. L. Parkkinen (Suom.) 17:36,0 min.
3. P. Lamio (Suom.) 17:42,7 min.

B. Dailusis čiuožimas —
I. Vyrų:

1. R. Button (JAV) 191,177 t.
2. H. Gerschwiler (Šveic.) 181,122 t
3. E. Rada (Austr.) 178,133 t.

II. Moterų:
1. B. A. Scott (Kan.) 163,077 t.
2. E. Pavlik (Austr.) 157,588 t.
3. J. Altweg (Angį.) 156,166 t.

III. Mišrus-porinls:
1. M. Lannoy - P. Baugniet (Belg.)

11,27 t.
2. A. Kekessy-E. Kiraly (Vengr.)

11,108 t.
3. S. Morrow-W. Dlestelmayer (Kan.)

11,00 t
C. Slidžių sportas —
L 18 km lenktynės:

1. M. Lundstroem (Šved.) 1:13:50 vai.
2. N. Oestensson (Šved.) 1:14:22 vai.
3. G. Eriksson (Šved.) 1:16:06 vaL

II. 50 km lenktynės:
1. N. Karlsson (Šved.) 3:43:48 vai.
2. H. Eriksson (Šved.) 3:52:20 vai.
3. B. Vanninen (Suom.) 3:57:28 vaL

III. Šuolis-specialus:
1. P. Hugsted (Norv.) 65/70 m 228,11
2. B. Ruud (Norv.) 64/67 m 226,61.
3. T. Schjelderup (Norv.)

64/64 m 225,11

IV. Šiauriečių kombinacijos:
1. H. Hasu (Suom.) 448,8 t.
2. M. Huhtala (Suom.) 433,65 t
3. S. Israelsson (Šved.) 433,3 t

- V. 4X10 km estafetė:
1. Švedija 2:32:08 vai.
2. Suomija 2:41:06 vaL
3. Norvegija 2:44:33 vaL

VI. Nusileidimas (vyrų):
1. H. Oreiller (Prane.) 2:55,0 min.
2. F. Gabi (Austr.) 2:59,2 min.
3. K. Molitor ir R. Olinger (Šved.)

3:00,6 min.
VII. Slalom-spec. (vyrų):

1. E. Reinalter (Šveic.) 2:10,3 min.
2. J. Couttel (Prane.) 2:10,8 min.
3. H. Oreiller (Prane.) 2:12,8 min.

Vm. Alpių kombinacija (vyrų):
1. H. Oreiller (Prane.) 3,27 t
2. K. Molitor (Šveic.) 6,44 t
3. J. Couttet (Prane.) 6,95 t

IX. Nusileidimas (moterų):' ■ i
1. H. Schlunegger (šveic.) 2:28,6 min.
2. T. Beiser (Austr.) 2:29,2 min.
3. R. Hammerer (Austr.) 2:30,2 mln.

X. Slalom-spec. (moterų):
1. G. Frazer (JAV) 1:57,2 mln. '
2. A Mayer (šveic.) 1:57,7 min.
3. E. Mahringer (Austr.) 1:58,0 min.

XI. Alpių kombinacija (moterų):
1. T. Beiser (Austr.) 6,56 t.
2. G. Frazer (JAV) 6,95 t
3. E. Mahringer (Austr.) 7,04 t

D. Skeletonas —
1. N. Bibbia (Ital.) 323,2 sek.
2. J. Heaton (JAV) 324,4 sek.
3. J. Grammond (Angį.) 325,1 sek.

E. Rogučių sportas 
(„Bob" lenktynės) —

I. Dviejų „Bob“ lenktynės:
1. Šveicarija (Endrich-Wallert)

5:29,2 min.
2. Šveicarija (Felerabend-Eberhafd)

5:30,4 min.
3. JAV (Fortune-Carron) 5:35,5 min.

H. Keturių „Bob“ lenktynėse
1. JAV 5:20,1 min.
2. Belgija 5:20,3 min.
3. JAV 5:21,5 min.

F. Ledo ritulis:
1. Kanada 15 t ir 69:5 įvarė, sant
2. Čekoslovakija 151, ir 80:18 įv. sant
3. Šveicarija 12 t ir 67:21 įv. sant

______ L. V-kas 
KASSELIO „LITUANICA“ — Š. BA

VARIJOS LIETUVIŲ RINKTINE 
2:1 (1:0)

Š. m. sausio 21 d. Seligenstadt* 
įvyko futbolo rungtynės, kuriose su
sitiko Š. Bavarijos rinktinė, sudaryt* 
iš 5 stovyklų žaidėjų, ir žymiausia* i 
tremties futbolo vienetas — Kasselio 
„Lituanica“. Kasseliečial, nors ir 
žaisdami nepilnoje sudėtyje (be Ado- ( 
mavičiaus ir kt.) po gražios kovo* 
laimėjo 2:1 (1:0). Antro kėlinio pra
džioje Burbos ir K. Miškinio įvar
čiais „Lituanica“ vedė 2:0 ir tik rung* 
tynlų pabaigoje iš susigrūdimo rink-' 
tinei pavyko pasekmę sušvelninti.

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

(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

57. Abramowitz Hinda, gim. 1907; 
Abramowitz Leiba, gim. 1898; Audic- 
kaitė Elena, gim. 1923. 9. 8, iš Han
nover; Beresin (Beresinaitė) Schula- 
mite, gim. 1935. 1. 16, iš Kauno; Bir- 
koben Hermann, iš Passau-Regens- 
burg; Berelowitz Chaim Aharon, gim. 
1914, iš Feldafing; Blaževičius Hen
rikas, gim. 1929. 8. 1, iš Horneburg; 
Cerkelius Kęstutis, gim. 1921, iš Kau
no; Chatz Benno, gim. 1885. 1. 30; 
Cuves Cila, gim. 1911, iš St. Gilles; 
Erlitskaitė Rozalija, gim. 1917; Faje- 
baum Anna Lea, gim. 1906. 4. 4, iš 
Damcy; Fridland Julinka, 17 metų, 
Iš Stanislavovo; Gelman Anschil, 70 
metų; Gelumbautzky Helene, gim. 
1925. 5. 5, iš Oelsnitz; Gerschono- 
witsch Moritz, gim. 1891. 10. 10, iš 
Auschwitz; Glatt Lio’la Leib, gim. 
1931. 4. 27, iš Stutthof; Goldblatt 
Berrel, gim 1934, iš Auschwitz; Gold-
blatt Itz'g, gim. 1938, iš Auschwitz; 
Goldblatt Leita, gim. 1936, iš Ausch
witz.

2308. Paieškomas agronomas, ats. 
Itn. Dūda Vincas, apie 45 metų am
žiaus. 1945 m. gegužės pradžioje Itn. 
buvo Kopenhagoje, Danijoje. Turin
tieji apie jį žinių maloniai prašomi 
pranešti: Kaspariūnas Antanas, Bake 
Hostel, Trerulefoot, Saltash, Corn
wall, Great Britain.

2309. Elizabeth Gorb — Elžbieta 
Bendzaitytė, gyv. 2545 W. Marquette 
Rd., Chicago 29, Ill., USA, ieško Zu
zanos Bendzaitytės-Petrauskienės iš 
Gedžių kaimo, Jurbarko parap.

2310. Amerikos lietuvė Mrs. Mag
dalena Žebrauskaitė-Andaik (Andrei- 
kaitė), 525 S. Western Ave., Chicago 
12, Hl., USA, ieško Petro ir Pranciš
kaus Žebrauskų iš Kudirkos Nau
miesčio, Šakių apskr.

2911. U. Wilbas, (Chicago 29, HL 
2434 W. 69 str.) — savo pusbrolio Be
nedikto Valbasio, kilusio iš Šimonių 
vaisė., Jurkštų kaimo.

2912. Žiupka Stasys, (Dillingen/D„ 
Litauisches Lager, I —11) — Alekso 

Llsevičiaus, buv. Belgijoje, nelaisvė
je. Žinantieji prašomi atsiliepti.

2913. Timas Augustas, ([20b] Be
vern, Kr. Holzminden, Baltic Camp 
„Ceriba“) — savo sūnaus Timo Jono.

2914. Ieškomas Baltokas, buvęs 
Liet kariuom. leitenantas. Prašoma 
jis pats atsiliepti arba žinančius apie 
jį pranešti šiuo adresu: (13a) Strau
bing, Steinergasse 11, Litauisches Ro
tes Kreuz.

2915. Prašoma atsiliepti Žalpienė 
Agnieška ar jos sūnus, iš Girdiškės 
parapijos, Skaudvilės valščiuje — 
ieško sesuo iš Amerikos. Rašyti: K. 
St. A, Langwasser D.P. camp, 
(13a) Mohrenbrunn ūber Feucht 
bei Nūmberg.

2916. Vidūnas Petras, (Buenos Ai
res, Calle Famatura Nr. 325) — Vi- 
dūno Jono, gim. apie 1921 m. Veršių 
km. Seinų apskr.

2917. Gervickas Kazys, (Brockton, 
Mass. 6 Arthur str.), kilęs nuo Sta
kliškių, Trakų apskr. — ieško gimi
nių bei pažįstamų.

2918. Dervinis Alfonsas, (90 Cen
tral str., Staughton, Mass.), kilęs iš 
Berčiūnų km. Krinčino vaisė. — gi
minių bei pažįstamų.

2919. Usienė-Skerdžiutė Elzbieta, 
kilusi nuo Subačiaus — brolio bei 
kitų giminių ir pažįstamų.

2920. Šniaukštaitė Aid., (Wurzach, 
Kr. Wangen/Wurtt., DP Camp), Sta- 
nišauskaitės Birutės ir Listanderytės 
Janinos.

2921. Pabiržis Pranas, ([13a] Eich- 
statt-Rebdorf, DP Camp 1041) — An
taninos, Marijonos ir Onos Bindokai- 
čių, kilusių iš Šakių apskr. Ieškoma 
giminių Amerikoje pageidavimu.

2922. Lietuvių atstovybė Frei
burg i. Br., Hildstr. 66, II a 3 kamb. 
(17b) — 1) Radzvicko Petro, 2) Radz- 
vickaitės Liudos, 3) Radzvickaitės 
Aleksandros — visi prieš vokiečių 
kapituliacija gyveno prie Neumūhle 
— ir 4) Blažaičio Vincento, prieš vo
kiečių kapituliaciją gyvenusio prie 
Erfurto.

2923. J. Strazdas ([13b] Kempten, 
Litauisches Lager) — Kulikausko 
Stasio, kilusio iš Tauragės apskr.

2924. Šimkus Antanas, ([13a] 
Scheinfeld, DP Camp) — sūnaus 
Šimkaus Stasio iš Kybartų. Žinan
čius prašoma pranešti.

2925. Aloyzas Kubllnskas, gyv. 
Y.M.C.A Hostel, Mootha Camp Neai

Cockermouth, Cumberland, England, 
ieško Martyno Vaitaičio gim. 1924 m. 
kilusio iš Biržų aps. Turintieji apie 
jų kokių nors žinių, prašomi pranešti 
aukščiau minėtu adresu.

Vienintėlė Liet pakietų persiunti
mo įmonė Amerikoje (U.S.A.) patar
nauja visiems į visas šalis peršauda
ma pakietus, kurie įpakuojami spec, 
nepermirkštamoje medžiagoje. Užsa
kyti galima laiškais:

SEA-GULL Shipping Co., 
560 Grand Street, 

Brooklyn H, N.Y., U.S.A.
PAGALVOKIT, KOL DAR NEVĖLU!

Juk ne visi į Šiaurės Ameriką pa
teksit. Pietų Amerikoje yra varto
jama ispanų kalba. Todėl jau dabar 
pradėkite mokytis ispaniškai, namuo
se, patogiu ir lengvu būdu. Jau pen
ki mėnesiai kaip sėkmingai vyksta 
ispanų kalbos už akių dėstymo kur- 
saL Dar galima gauti ir pirmąsias 
pamokas, kurios siunčiamos apdėtu 
mokesčiu už vieną mėnesį RM 52,-. 
Kursai užtruks apie 6 mėn.

Rašyti: Česlovas Jovaiša, (14a) 
Schwab. Gmūnd, Postfach 49.

2306. Germanavičius Kajetonas, 
(23) Osnabrūck-Haste, am Schellen- 
kamp 9, kilęs iš Alytaus apskr., Sta
kliškių vaisė., ieško giminių ir pa
žįstamųjų.

2307. Mrs. Makoveckienė-Taurai- 
tė Pranciška, gyv. USA Linden, N. 
Jersey, 1814 S Woodave, ieško savo 
(eserų, kilusių iš Dijokiškių kaimo, 
Kruopių parap.: 1) Ribokienės Ur
šulės, 2) Naginevičienės Onos, 3) Tau- • 
raitės Anelės ir 4) Beliauskienė* Ma
rijono*.

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

g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16 x

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a * 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Autho
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ 8AVAITRASTI8

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Detroite

Vasario aštuntoji paliko detroitie- 
čiams malonių prisiminimų. Tą die
ną atšventėme Vasario Sesioliktosios 
dienos minėjimą.

Jau apie ketvirtą valandą rinkosi 
lietuviai j salę, -kad rastų vietos at
sisėsti. Mat, buvo kalbama, jog at
vykusieji tremtiniai kažką parūdy
sią. Žmonių prisirinko pilnutėlė salė, 
o daug liko ir koridoriuje stovėti.

Šeštą valandą atsidaro scena, ku
rioje vietos lietuvių choras gieda 
Amerikos ir Lietuvos himnus. Suda
romas tos dienos minėjimo prezidiu
mas ir po to seka kalbos.

Po prakalbų pasirodo Detroite 
gyvenantieji tremtiniai su Alės Na- 
kaitės sudarytu deklamacijų, dainų 
ir tautinių šokių montažu „Laisva 
Lietuva“. Tremtiniai savo pasiimtus 
vaidmenis atlieka su dideliu Įsijauti
mu bei pareigos supratimu. Salėje 
tylu, visi seka vyksmą su didžiausiu 
atydumu. Patinka detroitiečiams vai
dilutės, kūrenančios šventąją ugnį, 
liūdi kartu su caro pavergta tėvyne, 
džiaugiasi su besilinksminančiu jau
nimu, jau laisvę atgavusioj tėviškėj. 
Bet vėl liūdnas šešėlis perbėga žiū
rovų veidais, ir vėl jų gimtinis kraš
tas užimtas svetimųjų. Tik tada, kai 
kalbama apie artėjančią laisvę ir 
greitą grįžimą tėvynėn, vėl sužiba 
jų akyse viltis ir džiaugsmas.

Pirmą kartą Detroito scenoje šo
kama „Kubilas“ ir „Kalvelis“. Pir
mą kartą skamba čia mūsų gražio
sios dainos „Nurimk, sesut“, „Pajū
riais" ir kitos.

Salėje nenutrūkstami plojimai ro
do, kad Amerikos lietuviai supranta 
Ir atjaučia tėvynės džiaugsmus ir ne
laimes. Džiugu buvo girdėti, kai se
nesnieji kalbėjo: „Parodykite mums 
dažniau ką nors panašaus. Tai buvo 
ęuiku!“

Washingtone vyko gyvos diskusijos, ar įsileisti tremtinius
Lietuvių laikraščiai praneša, kad 

,W shingtone sausio 13 d. vienam iš 
didžiausių viešbučių vyko gyvos dis- 
kusijos, ar reikia įsileisti j JAV 
tremtinius iš Europos. Diskusijų me
tų pasirodė keturi kalbėtojai. Du iš 
jų, neseniai buvę Europoje ir savo 
akimis matę tremtinius, gyvai kal
bėjo už tremtinių įsileidimą. Tie kal
bėtojai tai senatorius J. H. McGrath, 
demokratas iš Rhode Island, dabar 
einąs demokratų tautinio komiteto 
pirmininko pareigas. Antrasis kalbė
tojas Ugo Carusi, anksčiau buvęs 
Imigracijos ir natūralizacijos komi- 
sionierlus. • Jie abu iškėlė būtiną rei
kalą tremtinius įsileisti ir kitiems 
kraštams duoti gerą pavyzdi. Kiti du 
kalbėtojai — kongresmanas Ed. Cos-
set iš Texas (demokratas) ir kongres- 
manas J. M. Robinson (respubliko
nas) iš Kentucky — kalbėjo prieš 
tremtinių įsileidimą. Jie pakartojo 
daug kartų girdėtą teigimą, kad 
tremtinių įsileidimas padidins nedar
bą, kad jie užims butus, kurių trūk
sta ir pagaliau jie atneš komunizmą. 
Paskut’nysis teigimas sukėlė daly
vaujančių lietuvių dėmėsi ir priva- 
tiškai kalbantis buvo paaiškinta, kad 
jis taikomas ne pabaltiečiams. bet 
iš Sovietų Sąjungos atkeliavusiems 
vienos tautybės asmenims. Esą, kai 
išsispręs' Palestinos reikalai, tada ir 
įsileidimo klausimas žymiai paleng
vės.

VINCAS RASTENIS „VIENYBES“ 
REDAKTORIUS

Mus informuoja iš JAV, kad at
vykęs žurnalistas ir visuomenininkas 
Vincas Rastenis tuoj buvo pakviestas 
| „Vienybę“ redaktoriumi. Mes nė 
kiek ^abejojame, kad prityrusių lai
kraštininkų įjungimas i JAV lietuvių 
laikraščių redagavimą, atneš naudos 
bendrajam reikalui ir patiems lai
kraščiams. Naujose pareigose V. Ra- 
Iteniul linkime geriausios sėkmės.

NAUJOS BALF SIUNTOS 
TREMTINIAMS

BALF 1947 metų pačioje pabai
goje i E<:opą tremtiniams pasiuntė 
kelias siuntas (vairių gėrybių. Jose 
yra: 165 dėžės, arba 8.250 svarų, 
Biarg&rino, W maišų ir 21 dėžė var-

Po lietuvių buv. tremtinių pasiro
dymo vietinis choras gražiai padai
navo liaudies dainų ir meninę dali 
baigė Lietuvos himnu.

Pertraukos metu surinkta Ameri
kos Lietuvių Tarybai 800 dolerių 
aukų.

Kitą dieną skambina man viena 
iš veiklesniųjų Amerikos lietuvių 
moterų ir sako: „Jūsų puikus pasi

Lietuvės tremtinės tautiniais drabužiais Amerikoje
Čia dedama nuotrauka tilpo milijoninio tiražo „Detroit News" laikraš
tyje. Pr. Cečkauskienė, J. Dunčienė, A.Arbačiauskienė (iš kairės Į dešinę);

sėdi prof. Br. Kazlauskas

totų drabužių, avalynės ir kitų reik
menų. Ši siunta sveria 9.608 svarus. 
217 dėžių pieno miltelių, 6.510 svarų 
ir 63 dėžių, 3.150 svarų kavos pupe
lių, 225 dėžės, arba 11.150 svarų, kon
densuoto pieno. Tat BALF gruodžio 
mėnesyje tremtiniams pasiuntė ketu
rias siuntas, sudarančias 38.668 sva
rus. Visos tos keturios siuntos įver
tintos 24.265 dolerius.

WATERBURY MIESTO BUR
MISTRO ŽMONA LIETUVAITE
Maloni staigmena visiems lietu

viams tai jaunojo Rockfellerio lietu
viškos vedybos. Įvairūs planuotojai 
ir pasakoriai dabar turi daug darbo, 
įrodinėdami, kad jam vienam nebū-

„Karas butų arti musų, jei..."
JAV KARIUOMENES STABO VIRŠININKO GENEROLO DWIGHT D. EISENHOWERIO 

PASKUTINIO PRANEŠIMO SANTRAUKA ’

Gen. Eisenhoweris, perduodamas 
eitąsias pareigas gen. Bradley, pasa
kė reikšmingą kalbą. Jis nurodė, kad 
JAV grėstų pavojus, jei laisvosios 
tautos būtų paglemžtos. Gal dar 
reikšmingiau pabrėžė generolas dėl 
Viduržemio srities: jei Viduržemio 
srities tautos netektų savo nepriklau
somybės, karas „būtų arti mūsų“.

Generolas pakartotinai įspėjo, kad 
pavojus kyla iš totalitarinių kraštų, 
ir pabrėžė reikalą JAV saugotis ato
minio ir kitokio pobūdžio užpuolimo.

„Mūsų tradiciniai V. Europos 
draugai gyvena susiaurintose apysto- 
vose ir kai kuriems jų gresia pa
smaugimas iš karinės politinės par
tijos, kurios iiškus tikslas yra ska
tinti chaosą ir sukilimą, susietus su 
svetimos ideologijos nauda“.

„Jei tie kraštai atsisakytų kovos 
dėl mūsų bendrai paveldėtos laisvės 
ir taptų totalitarizmo įrankiu, — 
Amerikos saugumas atsidurtų baisia
me pavojuje. Mes atsirastume už 
siauro vandenyno ir arktikos barje
ro, iš kur despotiškas kolosas išsilie
tų per ji... — Mes, aišku, galėtume 
išvengti šio baisaus rutuliojimosi. 
Bet gi tai galėtume padalyti Ūk tuo

rodymas sužavėjo ne tik mus senius 
bet ir mūsų jaunimą. Iš praeito va
karo jie pamatė, kad Lietuvoj buvo 
ir mokyklos ir žmonės tenai mokėjo 
gražiai dainuoti bei šokti, kaip ir vi
same kultūringame pasaulyje“.

Vasario 9-tos dienos milijoninis 
„Detroit News“ patalpino fotografi
jas „tremtinės moterys tautiniuose 
rūbuose“ ir platų aprašymą.

J. Dunčienė

tų sunku visus DP lietuvius pasiimti 
1 JAV. Kaip ten bebūtų, bet reikia 
manyti, kad jis lietuvius atsimins.
Bet štai, ta pačia proga iškasama ir 
kitos lietuvaitės, kurios šiandien da
ro savo vyrams jtakos. „Dirva“ pra
neša, kad Waterbury miesto bur
mistro žmona yra lietuvaitė. Bur
mistras Raymond E. Snyder l tą po
stą buvo išrinktas paskutiniuose rin
kimuose. Iki to laiko Waterbury bu
vo net 27 metus valdomas demokra
tų. Naujasis burmistras esąs respu- 
blil^nas, didelis lietuvių draugas ir 
vedęs lietuvaitę Eleną Vasiliauskai
tę. Jis pilnai supranta lietuvių.rei
kalus ir daugeli lietuvių yra Įjungęs 
i valdines tarnybas.

atveju, jei nugalėtume sąlygas, ku
rios veda prie to. Tokiems galimu
mams sumažinti ir yra mūsų užsie
nių politika nukreipta l kritišką Vi
duržemio sritį. Jei šis seniausias ko
ridorius tarp Rytų ir Vakarų bus per
žengtas, efektas būtų skubus ir ka
tastrofiškas. Tuomet būtų užblokuo
ta tiesiogiai oro ir jūrų keliai i mūsų 
vakarinius kraštus, Į mūsų draugus 
prie strateginės rytų hemisferos šir
dies".

Generolas Eisenhoweris savo pra
nešime, kuri paskelbė kariuomenės 
ministeris K.Royall, pareiškė: „Tarp
tautinė prekyba, ekonominiai pagrin
dai pastovios taikos, būtų sutrukdyti. 
Karas tokiu atveju būtų arti mūsų“.

Kalbėdamas apie tautinės gyny
bos organizavimą, jis nurodė, kad 
karine programa būtų siekiama „su
kurti tokią kariuomenę, kuri pajėgtų 
apginti JĄV kontinentą ir jų perife
rijų bazes nuo užpuolikų; kad galėtų 
tuojau atsilyginti smūgiu ir, jei gali
ma, sunaikinant kriešo puolimo ba
zes bei karinės jėgos šaltinius, priešo 
jėgas sulaikant; tuoj organizuojama 
galia svarbiausioms bažėms dezorga
nizuoti ar labai sunaikinti“.

Lietuvaitė ištekėjo už milijardieriaus
ANGLIAKASIO DUKTĖ TAPO GARSAUS ROCKEFELLERIO ŽMONA

Prieš pat Vasario 16-ją Amerikossijuto joje atradęs savo tikrąją gy- 
lietuviai pergyveno nepaprastą jvykj. venimo draugę. Šių dviejų širdžių
Visi didieji ir mažesnieji Amerikos 
laikraščiai plačiai, net su visomis 
smulkmenomis, pradėjo aprašinėti 
multi-milijonieriaus Winthrop Rocke- 
fellerio vestuves su lietuvaite Ievute 
Paulėkaite. Si sensacija greitai per
simetė ir j lietuviškąją amerikiečių 
spaudą. Mus informuojąs mūsų ben
dradarbis rašo, jog Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo išvakarėse ši 
žinia buvo lyg perkūnas iš giedro 
dangaus. Tiek laikraščiai tiek radi
jas pakartotinai vis skelbė reporta
žus bei pranešimus apie milijonie
riaus vestuves su lietuvaite. Esąs su
sidaręs {spūdis, jog apie šias vestu
ves Amerikoje rašoma ir kalbama 
kur kas daugiau, negu buvo skelbia
ma apie Anglijos karaliaus dukters 
vedybas. Na, ir kaip gi nekalbės: be 
jokios pasogos mergaitė išteka už 
vyro, kurio turtas siekia pusantro bi
lijono dolerių.

W. Rockefelleris dabar turi 36 me
tus amžiaus, taigi nebe pirmosios jau
nystės vyras. Į moteris žiūrėjo vi
sada kritiškai. Kažkada jis yra išsi
reiškęs, jog vesiąs tik tą merginą ar 
moterį, kuri atitiks jo charakteri ir 
jam visapusiškai patiks. Ir štai pa
galiau šio atkaklaus, moterų vilio
nėms nepasiduodančio, multi-milijo
nieriaus širdį pavergė d'deliame 
Amerikos žemės ūkyje užaugusi lie
tuvaitė Ievutė Paulėkaite.

I. Paulėkaitė buvo jau seniau pra
garsėjusi savo grožiu. Jos gi pragar- 
sėjimo istorija štai kokia. 1933 me
tais pasaulinės Čikagoje parodos me
tu buvo numatytos įvairių tautybių 
pasirodymo dienos. Tokiam pasiro
dymui ruošėsi ir lietuviai. Besudari- 
nėjant programą, rengėjams kilo su
manymas išrinkti gražiausią lietuvai
tę. Į kandidates pateko tarp kitų ir 
Ievutė Paulėkaitė. Iš dvylikos buvu
sių šioj jury komisijoj teisėjų dabar
tinė Rockefellerienė surinko 11 bal
sų. Šioje parodoje ji išgarsėjusi kaip 
gražuolė, greitai gavo daugelio rūbų 
pardavimo firmų pasiūlymų paimti 
gerai apmokamas tarnybas. Tais siū
lymais ji pasinaudojo. Nuo to meto 
ji j save atkreipė daugelio vyrų dė
mėsi, todėl neilgai trukus ištekėjo 
už Mr. Sears, kuris dabar yra Ame-
rikos ambasados narys Paryžiuje. 
Matyt, šios poros charakteriai vienas 
antro neatitiko, kad po kurio laiko 
juodu išsiskyrė. Kiek vėliau susipa
žino ji su W. Rockefelleriu, kuris pa-

KIEK ŽINIŲ APIE JAV KARO 
VETERANUS

„Dirva“ skelbia, kad šiuo metu 
JAV yra 18.569.000 karo veteranų. 
Iš jų 14.685.000 yra antrojo pasauli
nio karo veteranai. Sužeistų, kurie 
gauna paramą, yra 2.191.759. Apie 
pusaštunto milijono karo veteranų 
yra pasinaudoję nedarbo atlyginimu. 
Kai kurie iš jų ta teise naudojosi net 
52 savaites. Tokių buvo 467.000. Ka
ro veteranų reikalams valstybė 1947 
metais išleido 7.805.355.201 dolerius. 
Tai Imponuojantieji skaičiai.

B. Vargas 

Apie atominius ginklus generolas 
27 puslapių raporte nurodė:

„Šiuo metu, berašant, pasirodė 
jog dar nėra pozityvaus apsigynimo 
prieš atominę bombą, jei ji jau kartą 
yra numesta i taikini. Bet yra fak
torių, kurie, panaudoti kaip kiti 
ginklai, apriboja jos efektyvumą“.

„Vienas tokių faktorių yra turi
mas naudojimui bombų kiekis. No
rint sunaikinti mūsų karo potencialą 
ar toki pat kito kurio galingo krašto, 
reikalinga turėti didelius kiekis a. 
bombų. Antras faktorius yra atstu
mas, kuri reikia perskristi iki tai
kinio; kiekviena mylia, kurią reikia 
nuskristi, sumažina projektuojamo 
ginklo taiklumą ir kartu mažina nai- 
kinamumą. Trečias faktorius yra ve
žimas (oro ar jūros), kuris juda bom
bos link prieš taikinį, nė vienas ve
žimas ilgiau nebeapsaugomas prieš 
efektyvią kontra akciją“.

Baigdamas generolas pakartojo 
visuotinės karinės prievolės įvedimo 
reikalą, nes šiuo metu JAV karinės 
pajėgos yra nepakankamos. Savo 
pranešimą baigė tikėjimu pasauline 
taika J. Tautų rėmuose. (NYHT/J.AJ

romansas sėkmingai pasibaigė vedy
bomis, kurios Amerikos visuomenės 
laikomos didžiausia sensacija.

Ievutės Paulėkaitės motina taip 
pat yra ištekėjusi už antro vyro Ne- 
vecko. Jos tikrasis tėvas Julius Pau- 
lėkas, atvažiavęs i Ameriką prieš 40 
metų ir gavęs darbo anglių kasyklo
se, dar ir dabar tebekasa anglis, per 
savaitę uždirbdamas po 50 dolerių. 
Jis apie savo dukters laimingas ve
stuves patyrė tik iš laikraščių ir tuo
jau pasiuntė sveikinimo telegramą.

Šios sensacingosios vestuvės {vyko 
Floridoje. Į vestuves buvo kviečia
ma ir Ievutės motina Ieva Neveckie- 
nė, bet dėl darbo gausumo ūkyje ji 
negalėjo nuvykti. Kalbėdama telefo
nu ji savo žentui pasakė:

„Būk geras mano Ievutei, ji bus 
gera tau. Ji yra .gera mergaitė."

Kaip matome, tos vedybos yra 
neabejotina sensacija: — angliakasio 
duktė ištekėjo už milijonieriaus! Gi 
lietuvių kultūriniams reikalams šios 
vedybos gali laimėti stambų mece
natą. Stp. Verpenis

Vakari; blokas turi 
pasiaukoti

PAREIŠKĖ BRITŲ MINISTERIS 
p. H. McNEIL

Britanijos valstybės ministeris p. 
Hector McNeil Belgijoje, kalbėdamas 
prekybos rūmuose, pareiškė, jog Iš 
Vakarų bloką sudarančių kraštų bus 
pareikalauta pasiaukojimo. Tačiau 
toji kaina grynais pinigais, pastan
gomis ir visokios rūšies pasiaukoji
mais nebus per brangi, nes tuo būdu 
mes patys , save apsaugosime nuo 
skverbimosi bet kurios rūšies totali
nio režimo, visai nesvarbu, iš kurios 
būstinės jis būtų kilęs. Europa ne
gali būti Europa,sjel jai bus pri
mestas paneuropizmas.

Dabar atrodo, kad Europa pasi
rinko visai naują sprendimą. Ji dar 
kartą parodo, kad jokia diktatūra ne
bus priimta, ir skelbia, jog ji dabar
imasi žygių sudaryti tokiems sąly
goms, kurios neleistų iškilti jokiam 
diktatoriui ar bet kokiai totalitarinei 
sistemai. (NYHT/m)

APKRAUSTOMA AUSTRIJA
Karui pasibaigus, Sovietų armija 

konfiskavo 12.500 prekinių ir 2.000 
keleivinių vagonų, apie 2.500 lokomo
tyvų. Daugumas riedmenų suženklinti 
„U.S.S.R.“ ženklais.

Paskutiniu metu Sovietai buvo 
pasiūlę Austrijos vyriausybei at
siųsti delegaciją i Maskvą prekybi
nių derybų vesti. Tačiau nuo to 
Austrijos vyriausybė atsisakė, nes 
Maskva reikalavo atsiųsti tokią de
legaciją, kuri galėtų padaryti galuti
nius sprendimus, kai Austrijos vy
riausybė norėjo pasilikti teisę pasku
tiniam žodžiui tarti. Dėl pastarojo 
įvykio Sovietai daugiau negu 1.000 
prekinių vagonų paėmė iš austrų ir 
per Vengriją išgabeno į Rumuniją. 
Jei taip Sovietai ir toliau riedmenis 
gabens, tada austrų geležinkeliai bus 
sunaikinti. (HTB/NYHT)

_____
ar AS esu Šnipas?

HTB praneša apie (domų pobūvi, 
kuris buvo p. Molotovo suruoštas Ru
munijos delegacijos atsilankymo pro
ga užsienio spaudos atstovams. Ja
me dalyvavo žymus Sovietų publi
cistas Zaslavskis, kuris užsienio žur
nalistus „Spalių“ mėnesiniam litera
tūros žurnale išvadino šnipais ir 
Amerikos kapitalo egentais.

Čia dalyvavo ir užsienio žurna
listai Ta proga „Daily Express" ko
respondentė M. Shaw iš Londono pa
klausė Zaslavskį: „Ar iš tikrųjų jūs 
manot, jog mes visi esame šnipai?“ 
P. Zaslavskis, traukdamasis atgal, 
atsakė: „Aš nesakiau, kad jūs visi 
esate šnipai“. Panelė Shaw užsispy
rusi paklausė: „Ar jūs mane laikote 
šnipu?“

— Ne, — atsakė Zaslavskis.
— Ar aš esu šnipas? — teiravosi 

John Walker, „Time“ koresponden
tas.

— Dieve apsaugok, — atsakė Zas
lavskis. Vėliau p. Zaslavskis pami
nėjo Amerikos imperializmo agentais 
ir šnipais W. C. Bu’litą, W. L. White 
ir Birger Lundberg, ,.T’jrgens Tid- 
ningen“ korespondentą Maskvoje. 
(NYHT/JAj __
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