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Ketvirtuosius mokslo 
metus pradedant

Užbaigus šiuos ir kartu trečiuo
sius tremtyje mokslo metus, naudinga 
prisiminti nueitą kelią ir atliktą ty
liųjų mokytojų darbą. Kas yra mo
kykla ir jos darbas vaikams ir jau
nimui paskirai ir pačiai tautai ben
drai, keliais žodžiai neįvertinsi. Jo 
neįvertinsime ir šio laikraščio pusla
piuose, nes tam dideliam darbui įkai
noti yra permaži rėmai. Čia galime, jaučiama, kad kažinkam ruošiamasi 
labai kukliai tik prisiminti nuveiktą 
kultūros barą ir išreikšti padėką pa
siaukojusiems tęsti tautos ir valsty
bės tęstinumo funkciją.

Pradžios mokykla ir gimnazija yra 
tautos ir valstybės kertiniai akme
nys, ant kurių remiasi tolimesnis 
tautos egzistavimas. Mokykla uždega 
tautinės ir valstybinės sąmonės bei 
kultūros amžinąją ugnį jaunuolių 
papročiams. Mokykla paruošia vaiko 
sieloje dirvą, pasėja geriausias sėklas, 
kurių vaisiais naudojasi visas kraš
tas, ne retai jie pasiekia ir pasaulio 
platybes.

Minėdami mokyklos vardą, kartu 
minime ir mokytoją, kuris atlieka 
pat| svarbiausią tautinės kultūros 
darbą. Prisiminkime tik bolševikme
čio ar nacių okupacijos metus Lietu
voje. Kas gi daugiausia aukojosi sa
vo kraštą begindamas? Tai mūsų 
mokyklos auklėtiniai, kuriuose ruse
na amžinoji tautos krašto meilės ug^ 
his.' Be šios ugnies nieks nesupras 
tų aukų svarbos. '

Šiandien mes artinamės | ketvir
tuosius mokslo metus. Tai didelis 
įnašas {’mūsų tautinės sąmonės ug
dymą. Į kiekvieną jauną sielą''jdie- 
giama savo krašto ir valstybės vaid
muo žmogaus gyvenime.

Tremtinys vaikas ar jaunuolis, 
nors dažnai ir apgaubtas jaunatviš
kos nuotaikos, vis dėlto pajėgia įsi
vaizduoti laisvos tėvynės gyvenimo 
sąlygas. Net ir tas pradžios moky
klos mažasis „pipiras“ dainuoja apie 
Nemuną ir Neri, pasakoja apie Di
džiuosius kunigaikščius ir apie jų ko
vas su rytų ir vakarų priešais.

Nors zoologiškasis, išsigimęs na
cionalizmas yra pasaulyje pasmerk
tas, tačiau tautos nacionalinis-tauti- 
nis charakteris ne tik neneigiamas, 
bet, priešingai, jis toleruojamas, puo
selėjamas ir ugdomas. Jei kai kurios 
politinės partijos ir neigia š| pradą 

t bei siekia internacionalizmo, tai jos 
daro išeidamos ne iš tautos interesų 
Ir ne iš žmogaus prigimties.

Begyvendami mūsų dabartini 
tremties gyvenimą, galime būti di
džiausi liudininkai tos klaidos, kur) 
Internacionalai proteguoja. Šiandien 
mums nemielas kiekvienas kampas, 
nemiela nei svetima duona, kurią ne

Kremliaus bandymai Berlyne
Maskva netiesioginiai paskubino Marshalio planą

mokamai gauname, nemielos ir sveti
mos kalbos, kurių, nors ir reikalinga, 
labai nenoriai mokomės, nes jomis 
mes nepajėgiame išreikšti savo dva
sinio džiaugsmo ar liūdesio.

Mokyklose tautiškumas yra ir bus 
raudonu siūlu per visą jos gyvenimą. 
Ir tai ne dirbtinai, bet paties mokslo 
dvasioje jis driekiasi, painiojasi, kol 
tikrasis žmogus tampa, kol tautos 
sūnus subręsta. Net ir Kremlius grie
biasi ir dabar tebenaudoja žodį tė
vynę, jos meilę, kad išugdytų jiems 
krašto karius ir kad galėtų sužadinti 
didžiąsias prigimties galias tėvynei 
ginti. Jei taip yra didžiosiose tautose, 
tai ką be kalbėti apie mažasias tau
tas, kurios be tautinės sąmonės išug
dymo ištirptų kaip cukrus arbatoje, 
t. y. tautos matomoji egzistencija 
pranyktų ir savo savybėmis pasal
dintų kitas tautas.

Užvertę trečiųjų tremties mokslo 
metų ir knygos lapą ir žengdami { 
ketvirtuosius, turime su didžiausia 
rimtimi išreikšti mūsų tautinės ir 
valstybinės sąmonės ugdytojams, ku
rie, užmiršdami save bei savo šeimą 
dažnai nuskriausdami, aukojosi tre
jus metus didžiajam tėvynės darbui. 
Jie, mokytojai, išugdo tokius tautos 
sūnus ir dukras, kurie neištirpsta 
kaip cukrus, nuo kurio saldu kitiems, 
nepranyksta kaip pavasario sniegas, 
— bet kaip platina stovi tautos sar-

Maskva rimtesniam žygiui ruošta
is anksto, pirma paleisdama ko

munistinę spaudą, dažnai ne savo 
krašto. Patyrinėja reakciją, o paskui, 
jei perdaug nesipriešinama, puola 
savo auką. Todėl ir Berlyno žaidy
nės neatsirado nelauktai, bet buvo

si

Pirmiausia Sovietų okupacinių pa
jėgų vadas marš. Sokolovskis, apkal
tinęs kontrolės tarybos posėdyje Va
kariečius, pasitraukė, pareikšdamas, 
kad nesą ko čia bekalbėti, kai Vaka
rai jau „sulaužę“ Potsdamo susita
rimą.

„Pravda", oficialus rusų komu
nistų partijos organas, balandžio 1 d. 
rašė, kad „Sąjungininkų kontrolės 
taryba iš tikrųjų jau sustojo egzista
vusi kaip auksčlausias keturių orga
nas Vokietijoje“.

Tai buvo pirmasis skambutis Ber
lyno spektakliui pradėti. Šiuo keliu

Pabaltijo valstybės - tai ne TSRS
JAV nusistatymas pasilieka nepakitęs

Tokiomis antraštėmis Pabaltijo 
reikalu pagaliau svariais žodžiais 
prabilo ligi šiolei tylėjęs „Die Neue 
Zeitung“, kurio tiražas nuo dabar 
yra jau 2 milijonai egz.

„JAV užsienio reikalų ministerija 
raštįi jąranešė 48 štatų _ gubernato
riams, rašo minėtasis laikraštis,' rem
damasis SPD pranešimu iš Washing- 
tono, kad JAV vyriausybė tiek se
niau, tiek dabar nepripažįstanti Pa
baltijo valstybių — Latvijos, Lietu
vos ir Estijos {jungimo | Sovietų Są
jungą. Parašyti tok) raštą paskatino 
Sovietų konsulato New Yorke pas
tangos atstovauti ir už JAV sienų 
gyvenančių šių kraštų piliečių inte
resams, tvarkant JAV-se mirusių 
asmenų palikimą.

Šią žinią paskelbė Londono BBC 
radijas ir pakartojo daugelis anglų 
ir amerikiečių laikraščių.

Maža žinių teturima apie Pabal
tijį, pastebi NZ. Užsienio korespon
dentai negali teikti savo pranešimų, 
ir todėl laikraščiai šiapus „geležinės 
uždangos“ yra priversti naudotis 
kartais abejotinais šaltiniais. Todėl 
„Neue Zeitung“ pateikia švedų lai
kraščio „Stockholms Tldningen“ 
„slaptais keliais“ gautą pranešimą ir 
tok), kpkj tas laikraštis atsispausdino.

Pagal tai, | TSRS {jungtose sri
tyse gyveną pabaltiečiai yra priversti 
dirbti po 10—12 vai. vidutiniškai

kontrolės taryba buvo nuvertinta. 
J’o to sekė antras žingsnis — rusų 
notų įteikimas paskiroms okupacinių 
pajėgų vadovybėms dėl susisiekimo 
suvaržymo ir kontrolės įvedimo. Ir 
tai {vyko per trumpą laiką. Sis fak
tas patvirtino Sokolovskio išėjimą, 
keturių tarybos paneigimą ir nesi
skaitymą su Potsdamo susitarimu. 
Sovietai norėjo sudaryti {spūdi ko
munistiniame pasaulyje, o ypač pas 
vokiečius ir italus, kad Maskva yra 
padėties viešpats ir kad kiti buvę 
karo Sąjungininkai priklauso nuo 
jos. Kartu ji norėjo išmėginti, kiek 
toli galima eiti nevartojant ginklo.

Tačiau atrodo, kad šis Maskvos 
spektaklis nebus atsiekęs savo tikslo. 
Priešingai, Kremliaus žygis pagrei
tino Marshallio plano priėmimą, la
biau sujungė Europą, sustiprino an
tikomunistinę veiklą, iššaukė dides
nį karin{ pasiruošimą visokiems 
eventualumams ir parodė, kad Mas- 
karo metu teikė ginklus, amuniciją,

gyboje ir šviečia kaip jūros švyturiai 
paklydusiam laivui rodydami kelią | 
mūsų brangią tėvynę, { Lietuvą, kur 
ilsis bočių kaulai, kur tėvų paliki
mas laukia. Tebūna Jums, mokyto
jai, didžiausia ne tik tėvų, bet ir visų 
tremtinių pagarba. J. Aras 

kva nesilaiko jokių nutarimų Ir kad 
vakariečiai yra apgauti dėl padarytų 
nuolaidų.

AMERIKA IR ANGLIJA SAKO 
„NE“

Mūsų „tikėjimas buvo klaidingas“ 
rašo NYHT vedamajame. „JAV ne
gali toleruoti įsikišimo, inspekcijos ar 
bet kurios rūšies kontrolės susisieki
mo su amerikiečių sektoriumi Ber
lyne“. ..

Generolas L. D. Clay, amerikie
čių armijos vadas Europoje, pareiškė 
rusams, kad rusų daliniams nebus 
leista inspekcijai ar dokumentų ti
krinimui {žengti l kursuojančius 
amerikiečių traukinius.

Berlyne surengtos rusų žaidynės 
vyksta toliau, nors ir su mažesniu 
{tempimu. Sovietų žygis vakarie
čiams buvo nelauktas. Jie nesitikėjo, 
kad jų didysis sąjungininkas, kuriam 
s

kasdien, net ir šventadieniais, kad 
penkmečio planą, kaip atrodo, {vyk
dytų per ketveris metus, Atostogos 
panaikintos. Vienintelės, nedarbo 
dienos yra tik sausio 1 d. ir lapkri
čio 7—8 d. Atlyginimas menkas, o 
pragyvenimas pasakiškai brangus.

Sąryšy su Karo meto sunaikini
mais ir naujų gyventojų atvykimu iš 
Sovietų Sąjungos, Pabaltijy siaučia 
didžiausias butų trūkumas. Kiekvie
nam piliečiui teleidžiama turėti tik 
9 kv. metrai grindų ploto. Didesnieji 
kambariai paprastai atiduodami ke
liems, vienas kitam visiškai sveti
miems asmenims. Sienas atstoja 
užuolaidos, kartonas arba — niekas. 
Vyriausybė planuojanti butų trūku
mą išspręsti naujomis statybomis.

Užsieniniai laikraščiai uždrausti. 
Tiesa tesužinoma iš „Tiesos“ („Prav
da“) ir „Žinių“ („Izwestija“), kuriose 
ištisos skiltys spausdinamos net es
tiškai, latviškai ar lietuviškai. Iš
leisti nauji pašto ženklai su Pabalti
jo vaizdais. Atsilygindama už malo
nę,' latvių tauta Naujųjų 1948 Metų 
proga savo „tėvui ir mokytojui Sta
linui“ padovanojo sidabrinę vazą. 
Derinantis įvykiams kitose Sovietų 
Sąjungos dalyse, įsteigtas tam tikras 
skaičius ministerijų ir paskirti mini
sterial, kurių šiuo metu yra jau 53. 
Yra net tokios ministerijos, kaip 
tekstilės pramonės, pieno, mėsos, ki- 

maistą, vaistus ir kita, galėjo taip 
apsupti Berlyne. Tačiau faktas lieka, 
kad susisiekimas buvo nutrauktas.

Londono radijo komentatorius pa
reiškė, kad karas galėjęs prasidėti 
jau balandžio pirmąją^ kada Sovietų 
kariai norėjo įžengti į karinius są
jungininkų traukinius ir kada pasta
rieji galėjo pradėti gintis.

Pirmasis debesys, nors ir žaibavo, 
praslinko be perkūnijos. Ar pavyks 
susidariusius ozono rūkus išsklaidy
ti, turės greit aiškėtu Nors derybos 
iš Sovietų pusės ir pasiūlytos, bet, 
tenka pabrėžti, joms bazė yra nepa
lanki, nes rusai savo notose pareiškė, 
kad jie nuo karinių traukinių kontro
lės neatsisakys. Lygiai taip pat ir 
amerikiečiai atsakė, kad jie sutinka 
mielai kalbėtis, bet nesileis kontro
liuojami. Taigi, derybų sąlygos žino
mos jau iš anksto. Gal būt sveikas 
protas pajėgs ir š{ rūką prasklaidytl, 
bent laikinai.

Sovietų laikyseną Berlyne ameri
kiečių ir anglų spauda labai aštriai 
puola. Jos tonas jau nebepataikau- 
j antis, bet imperatyvus. Ypač paaš
trino butų keleivinio lėktuvo sunai
kinimas su rusų naikintuvu.

NYHT rašo: „Mes esame ten ne 
tiktai pagal susitarimų galią, bet ir 
ginklų jėgą. Mūsų pozicija — ir tai

viena gyvybiškų — yra griežtai pa
remta tiek {statymu, tiek jėga“...

Laikraštis nurodo, kad Sovietai 
siekią netiesioginiu būdu nuvertinti 
prancūzų-britų-amerikiečių -Berlyno 
okupaciją. Jei vakariečiai leistųsi 
rusų tikrinami savo traukiniuose, 
tai reikštų, kad vakariečiai yra Ber
lyne tik Kremliaus sutikimu. NYHT 
aiškiai pasisako dėl užimtosios pozi
cijos ir nurodo, jog būsiančios su- 
mobilizuotoj visos jėgos, kad rusai 
suprastų, jog laisvas priėjimas prie 
amerikiečių -sektoriaus Berlyne yra 
būtinai reikalingas kiekvienai didžia
jai Europos problemai išspręsti.

Nemažiau aiškiai pasisako ir bri
tų spauda. Daily Mail vedamajam 
rašo: „Berlyno apgulimas prasidėjo. 
Pusė miesto jau atkirsta nuo likusios 
Vokietijos... Husai žino, ką jie nori 
Berlyne, Vokietijoje ir visame pasau
lyje... Jie nori karo vaisių be ko- 

noteatrų ir žuvininkystės. Prieita net 
iki to, kad Lietuvoje netrukus, bū
sianti {steigta restoranų ministerija.

Pabaltijo kraštų užsienio preky
bos balansas yra aktyvus, tačiau visą 
jų užsienio prekybą sugeria Sovietų 
Sąjunga. Eksportuojama: miško me
džiaga, linai, odos ir maisto produk
tai, estų rudoji anglis ir jos gami
niai, iš Sovietų Sąjungos gi įsiveža
ma: žuvis, vynas, vaisiai, ikrą ir 
druska. Miško medžiagos išvežama 
tiek daug, kad Lietuvoje ir Latvijoje 
vis labiau ir labiau pradėta kurui 
naudoti durpės, nes anglys teleidžia- 
ma išimtinai pramonės reikalams. 
Pabaltijys tapo Sovietų Sąjungos 
dirbtuve, Ji dirba šūkiu: „Tautinė 
forma, socialistinė turiniu“. Betgi 
šių abiejų sąvokų sintezė yra vienoje 
rankoje,“ — baigia straipsnį „Die 
Neue Zeitung“.

Mums džiugu, kad vis daugiau 
pradedama apie Pabaltijį rašyti, 
ypačiai pabrėžiant nedviprasmišką 
Jungtinių Valstybių nusistatymą, 
kuris buvo jau daug sykių pareikš
tas, o dabar dar kartą {sakiniai pa
brėžtas: Pąbaltijys — tai ne TSRS! 
Kaip pamažu atėjo metas kalbėti, 
taip, tikėkime, tuo pačiu prisiartins 
ir laikas veikti,'o to iš Jungtinių 
Valstybių jau seniai laukia engiama 
lietuvių tauta, kartu su savo Pabalti
jo kaimynėmis, (z)

vos. Visi jų siekimai Europoje yra 
suplanuoti su tuo pačiu galutinu šie-' 
kimu..." -

Be Berlyno, yra ir kiti taškai, kur 
padėtis nė kiek negeresnė. Bet mes 
su jais apsipratome ar gal tik są
jungininkai taip neužaliarmavo. Kuo 
gi geriau yra Trieste, Austrijoje, Ita
lijoje, Graikijoje, Irane, Suomijoje,

IžymiųjįĮ amerikiečių linkėjimai lietuviams
Kongresm. Hugh A. Meade 

iš Marylando pareiškė:
' „Netrukus po šio karo, kada 

Balkanų kraštus Ištiko badas, kada 
jų namai ir kraštas tapo nusiaubtas 
ir jų ūkio saugumas sukrėstas, Lie
tuvos žmonės ir kiti kraštai buvo 
rusų liūliuojami klaidingais sveika
tos, gerovės ir saugumo pažadais. 
Šiandien vargšė Lietuva tapo kaip 
tik kita rusų klastos ir išdavystės 
auka. Šiandien ji artėja prie bado 
ir jų tėvynė yra blogesnėje būklėje, 
negu buvo po karo, jos vertybės ru
sų kareivių pagrobtos ir jos ūkis 
visai sugriautas. Bet, ačiū Dievui, 
pasakojimai apie rusų išdavystę 
prasiskverbė pro geležinę uždangą 

kuriai „Molotovas tedavė tik 24 vai. 
laiko apsispręsti“, rašo DM.

Rusai jau suprato, kad dabar lai
kas dirba nebe jų naudai ir todėl jie 
didina nervinio karo tempą prieš Va
karus, rašo DM. Išeinant iš to fakto, 
Kremlius ir vykdo savo sukurtą ner
vini karą ir užiminėja strateginius 
punktus — Čekiją, Suomiją, Man- 
džūriją, Korėją, Balkanus ir 1.1.

Berlyno apleidimas būtų didžiau
sias moralinis smūgis vakariečiams, 
ypač prieš artėjančius Italijoje rinki
mus ir apskirtai politinėje arenoje. 
Sovietai, žinodami, kad politinius ko- 
zyrius jau prarado, dabar jau rūpi
nasi strategija. Taigi, atsakymas, 
rašo DM, esąs vienas: „Mes pasilik
sime Berlyne“.

MARSHALLIO PLANAS — DEMO
KRATIJOS TRIUMFAS

Berlyno įvykiai atliko katalizato
riaus vaidmenį Marshallio plano 
priėmimo pagreitinime. Marshallio 
planas, kaip dabar j| vadina: Euro
pos atstatymo programa (ERP), yra 
cementas, kuris sustiprino vakarų 
demokratini pasauli ir kuris sudaro 
dideli pylimą prieš komunizmo plū
dimą. Prezidentui Trumanul pasira
šius, jis tapo jau {statymu.

Pagal šią Europos atstatymo pro
gramą demokratiniams kraštams bus 
suteikta už 6.098.000.000 dolerių ver
tės prekių, kurių tarpe, reikia tikė
tis, bus ir tokių, kurios tarnaus tai
kos sargybai. Už šio plano priėmimą 
pasisakė 318 balsų, prieš 15, tai be
velk 80°/«, — tokia dauguma tega
lėjo pasisakyti tik paskutinių įvykių 
akivaizdoje. Prancūzija Ir Italija 
jaučiasi žymiai saugesnės.

Marshallio planas yra antitėzė 
prieš Sovietų užmačias. Berlynas pa
greitins ir karini Amerikos^ pasiruo
šimą. Gen. Elsenhoweris pareiškė 
senaiwiaras, kad J.A.Valstybės nega
linčios gyventi demokratijos saloje, 
kurią supa diktatūra. Anot jo, Ame
rikai absoliučiai reikalinga sustiprin
ti karines pajėgas. JAV krašto gy
nybos ministerio p. Forrestalio pa
reiškimu,' paskutinieji {vykiai pabrė
žę, kad kariuomenės stiprinimas esąs 
reikalingas tiek krašto saugumui, tiek 
pasaulio taikai išlaikyti.

Senatoriai pareiškę, kad Marshal
lio planui pradėjus veikti, vakarų 
demokratiniai kraštai turi jungtis į 
karines Sąjungos prieš trečiąj{ už
puoliką.

Marshallio planui tapus {statymu 
ir Amerikai bei D. Britanijai pasisa
kius, jog jie pasiliks Berlyne, reikia 
tikėti, kad Sovietai nesiims katastro- 
fingo žingsnio, kuris nuvestų pasauli 
i bedugnę. Sovietų pradėtas darbas, 
išeinant iš jų politinės koncepcijos, 
kaip Daily Mail pasisako, gali sukelti 
ir pavojingų ėjimų, tačiau bendrai, 
jaučiama mažo atoslūgio, kuris vis 
dėlto dar negarantuoja absoliučios 
ramybės, nes laikas dirba ne sovietų 
naudai. Budrumas mums dar reika
lingas. A. Audronis

ir žodis pasklido po visą Europą, 
kad Rusija neįvykdė savo pažadų... 
Ji apgavo mažą kraštą ir žaidė kaip 
kauliuku dėl savo išdavikiškumo, 
komunizmo banga perėjo per Euro
pą.

Mano jausmai — su laisvę Ir 
taiką mylinčiomis tautomis, kurias 
valdo rusai. Ir kadangi jų artima 
ateitis iš tikrųjų dar tamsi, turime 
Dievui dėkoti dėl JT organizacijos 
padaryto progreso; bet tikėkime ir 
melskimės, kad netoli būtų toji 
diena, kada galingieji daugiau ne- 
beapgaudinės silpnųjų, ir tada, jei 
dar pasaulyje viešpatauja teisingu
mas, Dievui padedant aš meldžiu, 
kad Lietuva keitusi, vėl gyventų 
ir būtų visados laisva“. (J. A.)
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LTB Centro Komiteto Atstovai
z WVYriausiame USA Kai. Stabe

Gražioji Nemuno šalis
(55) BERŽORAS — PLATELIAI — GINTALlSK®

S. m. kovo 24 <į- buv. LTB Centro
Komit. pirm. Dr. A. Gylys audien
cijoj Kar. Stabė pranešė naujo Cen-

Mes taip pat norėtume reikšti savo

tro Komiteto sudėtį ir pristatė nau
jąjį Centro Kom. pirmininką P. 
Gaučį ir vicepirm. A. Kalvaitį, kaipo 
LTB santykiams su Kariuomenės 
štabu reprezentantus. Štabo atsto
vams buvo įteiktas atitinkamas raš
tas. Vizitas užtruko apie dvi valan
das. Pasikalbėjime buvo paliesti šie 
mums rūpimi klausimai:

— Yra pasklidę tarp DP gandų, 
kad mes būsime perkelti į Pietų 
Prancūziją. C

— Tokių žinių štabas visaį neturi 
ir pirmą kartą tokius gandus girdi.

— Ar yra numatytas koks planas, 
reikalauti esant, DP evakuoti į sau
gesnes vietas?
- — Eventualių- sukrėtimų atveju 

DP nebus užmiršti.
— Pagal veikiančius potvarkius 

DP asmęnų judėjimas yra suvaržy
tas, o tuo tarpu vokiečiai gali laisvai 
keliauti iš Britų į Amerikiečių zoną 
ir atbulai. Ar negalima DP leisti

pretenzijų.
— Jei bus paskelbtas įstatymas

— Pastaruoju metu IRO sumaži-

apie valiutos pakeitimą, tai jis. pa
lies visus lygiai. Bet jeigu bus da
romi kokie, palengvinimai pabėgė
liams, tai bus atsižvelgta ir į DP.

— Pagal naujus potvarkius DP 
privalo deponuoti jų turimą svetimą 
valiutą ir brangenybes. Kokios yra 
garantijos, kad visa tai bus grąžinta, 
turint galvoje anksčiau išleistą Vo
kietijos gyventojams potvarkį, pagal 
kurį Visi privalėjo svetimą valiutą 
atiduoti į bankus ir už dolerį gavp 
po 10 HM.

— Pagal naują potvarkį DP de
ponuoja esamą pūs juos svetimą va
liutą ir brangius metalus, išskiriant 
daiktus padarytus iš aukso, kaip pvz. 
žiedai, laikrodžiai ir kt. Ankstyves
nis įstatymas su šituo potvarkiu nie
ko bendra neturi. Deponuoti pinigai 
bus grąžinti DP, kai bus pateiktas 
pažymėjimas, kad jis išvyksta. 30 
dienų prieš išvykimą jam bus grą
žinta.

no DP laikraščių skaičių. Kadangi 
uždarytas ir vienas mūsų savaitraš-
tis, prašytume nušviesti šį. klausimą.

— IRO neturi kreditų parūpinti 
reikalingą kiekį popieriaus, todėl bu
vo priversta mažinti, laikraščių skai
čių. Mes visiškai nesikišame į klau
simą, kuriam laikraščiui duoti leidi
mą, kuriam ne. Tai yra jūsų vidaus 
reikalas ir jūs turite tarpusavy susi
tarti.

— Mes turime žinių, kad ameri
kietės ponios vokiečių mokyklose dė
sto anglų klabą. Ar negalėtume ir 
mes jas pasikviesti į mūsų gimnazi
jas ir kitas mokyklas?

— Kreipkitės į tam tikras ameri
kiečių organizacijas Vokietijoje ir, 
manau, susilauksite paramos. Galite 
kreiptis į Moterų klubus amerikiečių 
zonoje ir būkite tikri, kad gausite 
pilną paramą ir reikalingus lektorius.

LTB

laisviau judėti?
— DP asmenų judėjimas zonose 

nėra varžomas, bet tarpzoninis judė
jimas yra varžomas, nes kiekviena 
okupacinė kariuomenė, kurios žinioje 
yra DP, turi turėti jų kontrolę. Rei
kalui esant, DP gali gauti leidimus 
vykti į kitas zonas.

x — Kartais leidimo gavimas už
trunka ilgą laiką ir gautas leidimas 
jau nebetenka savo vertės.

— Apie tokius atsitikimus reikia 
pranešti mums ir mes tooelme tuo 
reikalu konkrečių patvarkymų.

— Pagal dabar veikiančius nuo
status turime didelių sunkumų iš
gauti* išvažiavimo leidimus (exit per
mit).

— Nuo š. m. kovo m. įsteigti tam 
tikri biurai, vad. GTB Branch Office. 
Jie veikia Wiesbadene, Mūnchene ir 
Stuttgarte. Nauju potvarkiu visi turį 
teisę į juridinę IRO globą galės 
kreiptis į minimus biurus. -

— Būna atsitikimų, kad DP gi
minės gyveną P. Amerikoje prisiun
čia darbo sutartis arba pasižada ap
mokėti už jų keliones. Kadangi Vo
kietijoj nėra P. Amerikos valstybių 
konsulatų, DP negali pasinaudoti tų 
giminių pasiūlymais. Ar ateityje bus 
įsteigti P. Amerikos valstybių "konsu
latai Vokietijoj?

— Iki šiam laikui P. Amerikos 
valstybės, išskyrus Braziliją, kuri tu
ri didelius planus DP įkurdinimui 
Brazilijoj, nepareiškė noro ar susi
rūpinimo DP asmenimis. Išgauti lei
dimui nuvykti pas Argentinos kon
sulą Šveicarijoj ar kitur ir ateityje 
nebus lengva, kol šis reikalas vienaip 
ar kitaip susitvarkys. Tuo tarpu šiuo 
keliu patekti DP asmenims į P. Ame
riką beveik neįmanoma.

— Vokiečių spaudoje teko paste
bėti, kad dėl eventualios vokiečių 
markės devaliuacijos labai nukertė
sią vokiečių pabėgėliai, jau anksčiau 
netekę viso savo turto. Mes DP esa
me dar blogesnėje būklėje, nes ne-

— Kaip yra su tautipių komitetų 
pripažinimu? Paskutinėje IRO spau
dos konferencijoje buvo pareikšta, 
kad IRO pripažinsianti tautinius ko
mitetus, jeigu jų statutai nepriešta
raus IRO Konstitucijai.

— Tuo tarpu tautiniai komitetai 
formaliai nebus pripažinti. Bet jums 
durys yra atviros. IRO pranešdama 
apie pripažinimą turėjo galvoje, kad 
atskirų tautybių reprezentacijos tu
rkių būti subordinuotos IRO statutui 
ir neišeitų iš jo ribų.

— Ryšium su kova dėl negerovių 
mes turime pabrėžti, kad dabar vei
kiančioji santvarka, mūsų manymu, 
nedraudžia kriminalinių nusikalti
mų, nes nusikaltusieji, atlikę bausmę, 
vėl tęsia savo darbą.

— IRO turi instrukcijas, kad pa
kartotinai nubaustiems DP turi būti 
atimta ir teisinė ir materialinė globa. 
Tai netaikoma už smulkius nusikal
timus. Jeigu turite konkrečių duo
menų, — painformuokite Štabą, mes 
stftvarkysime.

Ragina emigruoti į 
Šiaurės Afriką

Freiburgas. — Prancūzų karinė 
valdžia išleido į DP atsišaukimą, ra
gindama emigruoti J prancūzų kolo
nijas Šiaurės Afrikoje: Maroko ir 
Tunisą. Pirmoje eilėje pageidaujama 
įvairūs technikos ir žemės ūkio sri
ties specialistai. Sutinkama priimti 
su visomis šeimomis, nežiūrint į am
žių ir lytį. Klimatas esąs ne karštes
nis kaip pietinėje Prancūzijoje, o at
lyginimas toks pats kaip Prancūzi
joje. • Pragyvenimas esąs pigesnis. 
Priimami- įvairių sričių inžinieriai, 
profesoriai, braižytojai, matininkai ir 
žemės ūkio specialistai bei kvalifi
kuotieji darbininkai. Yra galimybių 
apsigyventi ir dirbti žemės ūky.

Asmenims, kurie neturi galimybių 
išvykti į kitus kraštus, yra nebloga 
galimybė emigruoti, juo labiau kad 
po 5 metų žadama Prancūzijos pilie
tybė. Alfa

Į Beržoro bažnytkaimi mes at
vykome kaip tik tuo metu, kada čia 
vyko didieji šventojo Kryžiaus at
laidai. Iš plačios apylinkės suvažia
vo daug žmonių, kurie apvaikščiojo 
Kryžiaus kelius. Čia laukuose yra 
pastatyta 14 Kalvarijos koplytėlių, 
kurios tiek savo forma, tiek statyba 
yra įdomios ir originalios. Jas ir lan
ko maldininkai.

Vietos bažnyčia medinė, nedidelė. 
Jos šventoriuje yra senos kapinės. 
Šiaip bažnytkaimyje nieko įdomesnio 
nėra. Bet užtat apylinkės karališkos. 
Tai viena gražiausių vietų Žemaiti
joje. Ežerai, kalneliai, kloniai, miš
kų juostos mus taip sužavėjo', jog ry
žomės ilgėliau čia pabūti. Gražios 
gamtos aplinkoje gyveną žmonės ne
paprastai draugiški, nuoširdūs, mer
gaitės ir vyrai moka pasigaminti gra
žių, meniškų rankdarbių.

Čia pat, kaip vietos gyventojai sa
ko, panosėje, yra ir garsieji Plate
liai, kuriems šią garbę suteikė di
džiausias Žemaitijos ežeras (to paties 
vardo), turįs 1.150 ha ploto.

Miestelis nedidelis ir vargu ar 
apie jį kas tiek daug kalbėtų ir ra
šytų, jei nebūtų šio didžiulio, vin
giuotų pakrančių, pušynais ir egly
nai apaugusio ežero, garsaus' dar 
savo istorine praeitimi.

Atlaidų nuotaikomis dar tebegy
veną plateliškiai mus vaišino įvai
riausiomis žuvimis, kurių savo gyve
nime nebuvome ragavę. Jie čia pri- 
sižvejoja ir brangiųjų šiaurės žuvų 
sigų, o seliavų čia gausu, kaip rudenį 
ūkininko klėtyje javų./

Iš Platelių ežero išteka upė Bab
rungą ir (teka į Miniją. Jo kaimy
nystėje (anot žemaičių, vakaliai) ty
vuliuoja trys mažesni ežerai: Beržo
ro, Ilgio ir Žiedelio.

Norint šį ežerą geriau pažinti ir 
jo grožiu pasidžiaugti, maža svajin

gai pakrantėje pasėdėti, bet reikia jį 
skersai ir išilgai laiveliu {žvalgyti, 
visas salas saleles aplankyti, seną 
praeitį prisiminti.

Iš didesnių ežero salų minėtinos! 
Pilies, Bridsalės, Ubsalės ir Pliksa- 
lės. Pirmiausia aplankome visų jų 
tėvą — Pilies salą.

Žvejys, su kurjuo plaukiojame po 
Platelių ežerą, pasakoja, kad čia ka
daise buvusi kunigaikščių pilis, ku
rioje jie mėgdavę vasaroti. Dar anks
tyvesniais istorijos metais, viduram
žyje, čia stovėję nepaprastai puošnūs 
karalienės Bonos-rūmai, kuriuos per 
kelis atvejus galutinai sugriovė šve
dų kariuomenė. Be to, esą čia seno
vėje augęs dievaičiui Kirniui pa
švęstas vyšnių miškas.

Šioje saloje ir dabar dar tebesto
vi pilies rūsių mūro siena.

Gražią giedrią dieną dar ir dabar 
matosi vandenyje kelios stulpų eilės; 
tai leidžia spėti, kad pilies sala buvo 
tiltu sujungta su krantu, kurį vadina 
Sventorkalniu. Čia, sako, senovėje 
stovėjusi bažnyčia.

Kitose trijose salose, apaugusiose 
krūmais ir medžiais, jokių statybos 
liekanų nematyti.

Aplankėme ir netoli Platelių ežero - 
esantį mažiuką Pakastuvos" ežerėlį. 
Vietos gyventojai pasakoja, kad čia 
(Rudaičiu kaimo laukuose) buvo su
stojusi Naoaleono kariuomenė ir įsi
rengusi savo stovyklą.

Ant Kartuvių kalno, kur dabar 
stovi medinis kryžius, 1863 m. rusai 
kardavo sukilėlius. Dėl to ir šis kal
nelis gavo toki negražų vardą.

Gintališkės bažnytkaimyje 
aplankėme to paties vardo piliakalni. 
Čia dar tebestovi mūriniai rūsiai, 
kurie, anot vietos gyventojų, užsiliko 
iš švedlaikių.

Paviešėję Platelių apylinkėje, me* 
pasukome į Alsėdžių pusę. -vkp-

Jūrininku mokykla priima mokinius
Lietuvių Jūrų Mokykla Flensbur- 

ge pradės naujus mokslo metus š. m. 
gegužės mėn. gale. Mokinius leista 
priimti tik iš anglų zonos. Mokiniai 
gauna lengvai dirbančiųjų maisto ir 
cigarečių priedus, gyvena bendrabu
tyje netoli mokyklos. Mokslo metai 
tęsiasi šešis mėnesius.

Mokykla yra gavusi iš anglų lai
vininkystės bendrovės „The General 
Steam Navigation . Company Ltd" 
pranešimą, kuriame pasižada suteik
ti galimybes plaukioti jūreiviais ir 
kartu atlikti praktiką mokiniams, 
baigusiems bent vieną šios mokyklos 
kursą.

Priimami kandidatai į visas klases 
ne jaunesni kaip 17 metų. Į paren
giamąją navigacijos ar mechanikos

tekome ne tik turto, bet ir tėvynės. I klasę pakanka keturių gimnazijos

klasių išsimokslinimo, į pirmąją na
vigacijos ar mechanikos klasę prii
mami baigę ne mažiau kaip šešias 
gimn. klases arba turintieji tolygų 
išsimokslinimą. Plaukiojimo arba 
mechaniškų dirbtuvių praktika .yra 
pageidaujama, tačiau į suminėtas 
klases įstoti dar nebūtina.

Baigę parengiamąją navigacijos 
klasę gauna škiporiaus pažymėjimą, 
o parengiamąją mechanikos klasę — 
mašinų asistento bei teisę mokytis 
toliau pirmoje klasėje. Baigę pirmą
ją navigacijos klasę gauna tolimojo 
plaukiojimo II-jo šturmano pažymė
jimą, o pirmąją mechanikos klasę- 
III-jo laivp mechaniko. Teisė eiti 
laive atitinkamas pareigas gaunama 
atlikus įstatymais reikalaujamą prak-

bėm kartu, jei susidarys pakanka
mas lankytojų skaičius.

Parengiamose ir pirmose klasėse 
mokslas vyksta lietuvių ’ kalbd, ta
čiau vokiečių kalbos mokėjimas yra 
pageidaujamas, nes kai kurie lekto
riai numato emigruoti ir, jei nepa
vyktų rasti pakaitą tarp lietuvių, tek
tų kviesti vokiečius lektorius kai ku
rių dalykų mokyti.

Suinteresuotieji Jūrų Mokyklą 
lankyti paduoda nedelsdami pareiš
kimą lietuvių kalba šiuo adresu: P. 
Mažeika, (24) Flensburg, Mun- 
ketoft 1, Seefahrtschule. Pareiškime 
nurodyti: gimimo datą, DP Identity 
Card Nr., adresą DPACCS ir stovy
klos Nr., išsimokslinimą ir mechaniš
kų dirbtuvių arba plaukiojimo prak
tiką (kame ir kiek laiko), jei pratikos 
turima. . Pareiškimus atsiuntusiems 
bus išsiuntinėjamos anketos anglų 
kalba užpildyti ir grąžinti, pagal ku
rias IRO įstaigos rūpinsis kandidatų 
perkėlimu į mokyklą.

flirektorlus

tiką jūreiviu arba kuriku.

Iš Anglijos padangės
Toli nuo didesniųjų miestų, lau

kuose, niūkso daugybė barakų. Tai 
West Wrattingo pereinamoji stovy
kla. Per ją perėjo tūkstančiai DP. 
Stovyklos vietinius darbus dirba sau
jelė lietuvių.

Visų lietuvių iniciatyva š. m. va
sario 21 d. buvo suruoštas Lietuvos

skaitė dienos mintims pritaikintą pa
skaitą, po kurios į minėjimo dalyviui 
prašneko stovyklos direktorius. Savo 
kalboje j is. pasidžiaugė lietuviais, ^cu
rie savo darbštumu ir tvarkingumu 
išsiskirią iš 18 kitų tautybių, esančių 
šioje stovykloje. Nupasakojęs Vak. 
Demokratijų užsimojimus ,paremti 
mažąsias tautas, stov. direktorius sa
vo žodį baigė viltimi, kad Lietuva 
laisvę vėl atgausianti. Čia pat jam 
buvo įteikta dovanėlė — Lietuvon 
vaizdų albumėlis.

Po įvairių tautybių (lenkų, latvių, 
estų, ukrainiečių, jugoslavų, ir kroa
tų) atstovų sveikinimų, meninėje da
lyje sekė dainos, tautiniai šokiai, de
klamacijos, įscenizavimai.

Minėjimą baigiant susikaupimo 
minute pagerbti žuvusieji" dėl Lietu
vos laisvės ir sugiedotas Tautos Him
nas.

Atrodo, kad West Wrattingo sto
vykloje lietuvių sugyvenimas neblo
gas, tačiau jis būtų dar geresnis, jei
gu, pvz., į panašių bendrųjų paren
gimų ruošimą kas kuo galėdama* 
įsitrauktų visi stovyklos gyventojai.

Papartis

NAUJAS POTVARKIS
Iš Frankfurto S&S praneša, kad 

US zonoje Vokietijoje dabar, išsky
rus ypatingus atvejus, negalės būti 
jokių areštų, kratų ar suėmimų be 
įgalioto įspėjimo. Tai istorinės reikš
mės įstatymas, kuris apsaugo pilio-

2.000 lietuviškų knygų
Prof. D. Dr. V. Gaigalaičio palik

tos Bretten, Badeno krašte, knygos 
jau naudojamos daugelio mūsų ben
druomenės narių. Knygos skolinamos 
anksčiau paskelbtomis sąlygomis: 1) 
Knygas reikia parsivežti iš Dr. O. 
Bentemueller, Bretten/Baden, Heil- 
bronner Str. 1. 2) Už paskirą knygą 
mokama 5 markės mėnesiui. 3) Vie
nu kartu galima skolintis ne daugiau 
kaip 5 knygas. 4) Už kiekvieną kny
gą paliekama po 50 markių piniginio 
užstato, kuris, knygas apdraustu 
siuntiniu grąžinus, grąžinamas > už
stato mokėtojui. Studentams skoli
nimo mokestis gali būti sumažintas 
iki 2 markių už knygą vienam mė
nesiui. Knygoms skolintis reikia 
gauti raštelį, kad asmuo yra patiki
mas. Norint gauti tokį raštelį, reikia 
kreiptis į Gimn. Dir. E. Nauburas, 
(13b) Augsburg-Hochfeld, Li
thuanian Camp. Dir. Nauburas pati
kimumo raštelį pasiųs Dr. O. Beute- 
mueller arba prašytojui. Prašant to
kio raštelio reikia pridėti pašto žen
klą. Tuo tarpu spėta padaryti knygų 
sąrašo keletą nuorašų kurie perduoti 
kai kurių universitetų mūsų studen
tams. Čia surašau eilę knygų iš prof. 
G. Gaigalaičio palikimo Bretten:

1. Krevė-Mickevičius, Indoeuropie
čių protėvynė; '

2. V. Burkevičius, Lietuvos Moky
kla prieš D. Karą;

3. P. Klimas, Lietuvos žemės val
dymo istorija;

4. Lietuvių Archyvas, III ir IV to
mai; r

5. M. Biržiška, Iš mūsų kultūros ir 
literatūros istorijos, I tomas; ,

0. B. Sruoga, Rūsų literatūros isto
rija;

7. Pakrovskis, Finansų mokslo pa
grindas;

8. A. Vienuolis, Raštai, VIII tomas;
9. K. Pakštas, Aplink Afriką;

10. V. Biržiška, Lietuvių bibliogr. 
istorija;

11. Geoffen, Akte der Stande Preus- 
sens, 1880;

12. Budrys, Visuomenės ūkio istorija;
13. A. Rimka, Socialekonominė sta

tistika;
14. Rygiškių Jonas, Mūsų rašyba, 

1917;
15. A. Merkelis, J. Tumas-Vaižgan

tas;.
16. Vladas Putvinskis, Raštai, 1933;
17. A. .Merkys, Lietuvos įstatymai;
18. Liet. Žurnal. S-gos metraštis, 1934;
19. Galaunė, Lietuvių liaudies menas;
20. B. Sruoga, Dievų takais;
21. V. Hugo, Amžių legenda, 1935;
22. II-sis Liet, gydytojų suvažiavi

mas;
23. Valstybės Teatras 1920—1930;
24. Varpas, 1895;
25. Keiserling, Sukilėlis Montė.

Knygų sąrašo skelbimas bus tę
siamas. J. Fauperas |

Plaukusieji antrojo šturmano ar 
trečiojo mechaniko pareigose gali 
įstoti į antrąją klasę pirmojo štur
mano ar antrojo mechaniko kursui 
išeiti ir pastarųjų teises turintieji į 
trečiąją klasę kapitono ar pirmojo 
mechaniko pažymėjimui gauti. Šiose 
vyresniose klasėse bus vokiečių kal
ba dėstoma visoms trim baltų tauty-

nepriklausomybės 30-čio minėjimas, 
į kurį susirinko apie 400 asmenų, sto
vyklos gyventojų, be to, keletas pa
kviestų anglų. Minėjimo proga šven
tiškai dekoruotos salės kamputyje 
buvo suruošta lietuvių spaudos ir 
rankdarbių parodėlė.

Iškilmingąjį posėdį atidarė Anta
naitis. Toliau Račkauskas angliškai

čio teisę būti saugiam.
Dėl DP taip pat yra nurodymų. 

Ten sakoma, kad „US ir Sąjunginin
kų okupacinių pajėgų asmenys bei 
Jungtinių Tautų tremtiniai, pažymėti 
kaip persekioti, turi būti patalpinami 
kariuomenės patalpose, jei jie būtų 
areštuoti. Visi kiti turi būti laikomi 
vokiečių kalėjimuose“.

Už geležinės uždangos
1. Šalis, kur citrinos žydi...
Redaktorius Jonas Šimkus savo 

„Tėvynės Balse“ jau baigia visai 
nušnekėti... Suprantamos būtų jo 
„baikos“, jei jos būtų skirtos Ameri
kos „bimbininkų“ vaikams, Lietuvos 
savo gyvenime nemačiųsiems, bet 
juokingus pliauškalus dėstyti trem
tiniams skirtame laikraštyje, tai jau 
ženklas niekais nuėjusių pastangų...

Besidžiaugdamas š. m. sausio mėn.. 
vykusiais „rinkimais“ į vietos tarybų 
valdžios organus, kada „kiekvienas 
žmonių kolektyvas... galėjo pasiū
lyti savo kandidatą į „tarybų deputa
tus“ (žinoma, pirmon eilėn „išren
kant“. .. Staliną, Molotovą ar. Zda- 
novą į kurio nors Lietuvos miesto 
tarybą, nes gi renkant daugiau, kaip 
41.000 deputatų, užtenka vietos ir to
kiems „savo žmonėms"), J. Šimkus 
bando keliomis žinomesnėmis ir lie
tuviškesnėmis pavardėmis atkreipti 
ir mūsų dėmesį — žinoma, ne' vien

burliokai gali būti tais „šlovingais 
tarybų deputatais“! Atsižvelgiant į 
tai, kad tų deputatų tarpe išrinkta 
— 9.835 moterys, nepartinių 36.637 ir 
komunistų 4.558, „Tėvynės Balse“ 
skelbtinos pavardės sudaro tik lašelį 
toje deputatų jūroje. Bet ir jų lauk
tume daugiau paskelbiant.

Štai, Kaune, be jaunos fabriko 
darbininkės Zuperkaitės, suminima 
tik dailininkės D. Tarabildienės, K. 
Vairo-Račkausko, dėc. Mirono, mo
kytojos J. Kudirkaitės* ir gydyt. E. 
Buivydaitės-Kutorgienės pavardės, gi 
po jų seka tik reikšmingas „ir taip 
toliau".

Vilniuje iš 163 išrinktųjų sumini
mos tik prof. Matulio, Balčikonio, 
Mykolaičio-Putino, Žukausko, Mo- 
ziūriūno, redaktoriaus Jonuškos, dar
bininko Zalalio, miesto architekto 
Mikučionio, švietimo sk. vedėjo Ri- 
bačiausko pavardės.

Tomis payardėmis praskiestos ta

rybinių deputatų gretos J. Šimkau* 
jau neraginamos stoti prieš sunkiu* 
krašto atstatymo uždavinius, kadan
gi, anot jo, — „dabar, kai mūsų gy
venimas ekonomiškai žymiai page
rėjo ir žymiai pralenkė net tokią 
Angliją bei visą eilę kitų Europe* 
valstybių, kai mūsų darbo žmogus, 
visad turėdamas darbą, o už tą darbą 
gaudamas gerą atlyginimą, gali so
čiai, valgyti, gerai apsirengti ir ap- 
siauti, nebėra jokių rimtesnių sun
kumų dar labiau išvystyti atstatomo
jo darbo tempus...“

Jei kas dar drįstų suabejoti da
bartiniu krašto gerbūviu, įtikinama* 
tame pat laikraštyje įdėtu Prekybo* 
ministerijos įsakymu, kuriuo nuo 
sausio 16 d. nustatytos naujos suma
žintos kainos... mandarinams, apel
sinams ir citrinoms! Kainos suma
žintos 22 iki 40 nuošimčių. Kokio* 
tos kainos buvo ir kokios liko suma-

(N ūkei ta į 9 pusk)
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Vokečių valiutos reformai artėjant
Jau kelis kartus buvo rašyta apie 

būsimą vokiečių valiutos reformą, 
bet iki šiol tos reformos vis dar nėra. 
Tačiau visą laiką ėjo vokiečių ekono
mistų ir okupacinės valdžios specia
listų pasitarimai ir svarstymai, kaip 
tą reforma Įvykdyti. Visiems žino
ma, kad rytų okupacinės zonos šei
mininkai kaip kitur elgiasi, lygiai 
taip pat ir čia daro — trukdo bet 
kokią veiklą, jei ji neina taip, kaip 
jie nork Pastaruoju metu ateinančios 
žinios praneša, kad valiutos refor
mos reikalai dabar ypatingai inten
syviai svarstomi ir siekiama vienu 
ar kitu būdu tą klausimą galutinai 
Išrišti. Didžiosios Britanijos ministe- 
ris Vokietijos reikalams lordas Pa- 
kenham neseniai savo kalboje Ox- 
forde pareiškė, kad valiutos reforma 
Vokietijoje būsianti įvykdyta per ke
lis mėnesius. Jei tat nebus įmanoma 
padaryti visose zonose, tai ji bus 
tik vakarinėse zonose, paliekant at
viras duris sovietams kiekvienu me
tu laisvai prisidėti. Tenka manyti, 
kad šis pareiškimas gali virsti tikre
nybe, ir reforma gali būti įvykdyta 
dar šiais metais. Ypač tai yra gali
ma, kad pastaruoju metu aplamai 
rytų ir vakarų blokai ėmė elgtis 
griežtai ir be normaliai įprastų eti
keto formų, kas mums visai supran
tama.
Nebekeldamas teorinių valiutos klau
simų, ši kartą noriu paliesti mums 
rūpimus reikalus ir panagrinėti re
formos reikšmę ir jos padarinius 
mums, DP. Kai kalbama apie valiu
tos reformą, tai visiems aišku, kad 
reformuojami bus pinigai, vokiečių 
markės, kurios dabar yra apyvartoje. 
Vokiškų pinigų kiekvienas DP turi, 
vienas daugiau, kitas mažiau, bet 
niekas be markės kišenėje negyvena. 
Dabar gyvenimas eina tekiu būdu, 
kad beveik kiekvienas DP savo bū
tiniems reikalams pinigų, užsidirba, 
ypatingų sunkumų nejausdamas. 
Mat, vokiško pinigo šiandien žmonės 
perdaug nevertina, žinodami, kad jis 
nėra geras pinigas ir kad tų pinigų 
apyvartoje yra perdaug. Čia dar ir 
kainų problema pusiau senoviška, 
pusiau spekuliacinė. Stovyklose gy
veną DP apsieina su mažesnėmis pi
niginėmis išlaidodomis, nes jie ne
moka už naudojamus butus. Priva
čiai gyveną DP patys moka už butus, 
elektrą, vandenį ir už kitus vokiškus 
patarnavimus. Ypač butų ir kamba
rių kainos yra labai nepastovios ir 
dažnai brangios. Prie esamos valiu
tos niekas tuo nesiskundžia ir be sun
kumų pajėgia mokėti.

Prekių ir patarnavimų kainos yra 
taip pat smarkiai pakeltos. Geležin
kelių ir pašto tarifai pakelti dvigu
bai, negu anksčiau buvo, kirpyklos, 
Siuvėjai, batsiuviai ima žymiai aukš
tesnius tarifus. Laikraščiai, žurnalai 
ir knygos brangios. Žaislai ir kito
kios laisvai pardavinėjamos prekės, 
kaip kosmetika, žiebtuvėliai ir namų 
apyvokos menkos vertės reikmens,

yra žymiai pabranginti, lyginant su 
prieškarinėmis kainomis. Normuoja
mosios prekės pabrangusios daugiau 
negu 100 %. Paprasti darbo batai 
seniau kainavo 10—12 RM, dabar 
24—30 RM, paprastas kostiumas se
niau 50 RM, dabar 120 RM. Mažiau
sia pabrangę maisto produktai Juo
dos duonos kg kainavo 28 Pf., dabar 
37 Pf., sviesto kg 3.60 RM, dabar 
4.- RM, bulvių 50 kg buvo 2.80 RM, 
dabar 4.95 RM. ,

Mokesčių veiksnys čia irgi turi 
nemažos reikšmės. Jie visi padidinti 
maždaug tokiu procentu, kaip kad 
aplamai pakeltos kainos prekėms. 
Yra įvairių mokesčiu, ir jų tarifų pa
kėlimas dažniausia laipsniuotas-sta- 
feliuotas ir progresyvus ar paprastai 
progresyvus. Pajamų ir Bendrovių 
pelno mokesčiai padidinti nuo 25% 
iki 65%, nepaprastojo pelno moke
stis drauge su pajamų ir bendrovių 
mokesčiu gali siekti liet 90% netto 
pajamų sumos. Naujasis turto mo
kestis padidintas iki 400 %, arba 5 
kartus.

Visos tos priemones turi ryšio su 
pinigais apyvartoje. Dauguma tų 
priemonių buvo taikomos infliacijai 
mažinti ir pinigui pabranginti. Buvo 
manoma, kad tokios priemonės nebus 
pakankamai efektyvios, bet praktika 
jas pilnai pateisino: ekonominis gy
venimas ėjo keliu, kurį esamomis 
sąlygomis tenka laikyti patenkina
mu. Teoretiškai imant, visos tos prie
monės negalėjo ir negali sanuoti ne
aiškios vokiečių valiutos, bet praktiš
kai ir laikinai jos gerai atliko savo 
uždavinį.

Artinasi DP pagalbos svarstymas
ĮKURDINIMAS. TŪKSTANČIAMS SIŪLOMA BUTAI IR DARBASPO MARSHALLIO PLANO — DP

Baigus svarstyti Europos atstaty
mo programos (Marshallio plano) 
įstatymą, kuris šiomis dienomis jau 
JAV prezidento pasirašytas -vykdyti, 
artinasi eilė Europos tremtinių pa
galbos ir įkurdinimo įstatymui. Są
ryšy su tuo amerikinis NYTOW vie
name savo paskutiniųjų numerių 
rašo:

„Po trejų metų nuo karo pabaigos 
Senatas pradės kalbėti apie Europos 
tremtinius. Atrodo ironiška, kad ši 
tauta, kuri drąsiai ėmėsi iniciatyvos 
Jungt. Tautų debatuose dėl prieglau
dos DP suteikimo, ištisą metų eilę 
atidėliojo vienintelį garbingą spren
dimą — jų įkurdinimą.

Atrodo dvigubai ironiška, kad pir
masis DP bilius jau yra praaugęs 
komitetą ir pasirodo visiškai nebe
pakankamas. Tai senatoriaus Wiley 
bilius — S. 2242. Šis bilius numato 
specialių įstatymą per dvejis metus, 
pradedant 1948 m. liepos mėn., įsi
leisti kasmet po 50.000 DP. Tuo tar-

Rašo Dr. S. Tomas
Numatomoji reforma turi tikslą 

gražinti valiutai jos tikrąją vertę. O 
tai reiškia, kad valiuta bus gera: pi
nigai ir prekių gamyboje ir apyvar
toje kiekis bus pusiausvyroje. Ta
čiau ta taisyklė tinka, kai prekių rin
koje yra pakankamai. Trūkstant pre
kių, juodoji rinka vlstiek egzistuos. 
Juodosios rinkos neįstengs panaikinti 
valiutinės priemonės, nes pinigų ver
tės niekas negalės tiek suspausti, kad 
laisvoji rinka dėl jų trūkumo išnyk
tų. Bet busimoji valiuta bus jau 
kontroliuojama, aiški, tinkama visų 
rūšių apyvartoms ir visiems mokėji
mams.

Visos minėtos aplinkybės, ■ pridė
jus dar būtiną biudžeto pusiausvyrą, 
turės būti priimtos dėmesin, įvedant 
naują valiutą. Kiek šiandien pinigų 
yra apyvartoje, niekas. tikrai nežino. 
Viena tik aišku, kad jų yra 1'0—15 
kartu daugiau, kaip kad prieš karą 
buvo, būtent: prieš karą apyvarta 
siikssi apie 5 milijardus RM. Rus 
visai normalu, jei dabar į apyvartą 
bus paleistas toks pat kiekis. Maž
daug atitiks tą kiekį tokia suma, 
kai pinigų apyvartoje bus po 100 RM 
žmogaus galvai. Su didele tikimybe 
noriu spėti, 'kad reformos atveju 
kiekvienai žmogaus galvai iškels po 
100 RM. Kas bus su kitais turimais 
pinigais, šiandien dar niekas nežino. 
Greičiausia juos teks įnešti į banką, 
kur jie bus įrašti į suvaržytą sąskai
tą. Galimas dalykas, kad daug kas 
galės pasinaudoti tų sąskaitų pini
gais, kad ir palaipsniui, sakysime, 
kas mėnuo po tam tikra nedidelę su
mą. Mokėjimai iš tų sąskaitų nura- 

pu jų stovyklose yra 850.000 vyrų, 
moterų ir vaikų (įskaitant ir karo 
našlaičius), kurių padorus gyvenimas 
pareina nuo pasaulio malonės ir hu
manizmo, suteikiant jiems naujas tė
vynes.

IRO yra pareiškusi, pastebi NY
TOW, kad tik Amerikai pasiėmus 
priderama dalį, įkurdinimo problema 
gali būti tikrai pastūmėta. Bet ar tai 
gali būti laikoma pakankama dalimi 
įsileidžiant per dvejis metus po 
50.000 DP kasmet, jei šis kraštas di
džiuojasi humanistinėmis tradicijo
mis, o greta to leidžia per paskuti
nius 10 metų pražūti šimtams tūk
stančių kvotinių leidimų? — klausia 
laikraštis.

Per tuziną šiaurinlų-centrinių ir 
Vid. Vakarų valstybių gubernatorių 
yra jau surinktos žinios iš bažnyčių, 
darbininkų ir kt. grupių. Daliniai 
pranešimai rodo, kad šios problemos 
supratimas nuolat didėja ir šiose sri
tyse, kaip nurodo daugelio DP komi-

šymo būdu nebus įmanomi, nes čia 
nėra normalus indėlis, bet tik prie
monė sanavimo reikalui. Pagaliau, 
pripažinus tuos pinigus disponuoti- 
nais, tokios operacijos būtų laisvos. 
Juk patys pinigai taip pat yra nevie
nodos kokybės bankuose: pinigai, 
įnešti karo metu ir ypač įmokėti pa
staruoju laiku negalėtų būti lygiai 
traktuojami su prieš karą įmokėtais 
pinigais. Imkime pavyzdį. 1930 me
tais asmuo likvidavo savo nekilno
jamą turtą ir gautus pinigus įnešė į 
banką, kuriuos tebelaiko savo sąskai
toje iki šiol. Arba tarnautojas ar pa
prastas darbininkas taupė senatvei ir 
sutaupąs laiko banke. Tuo tarpu da
bar apsukrus vertelga, padaręs juo
doje rinkoje keletą pavykusių opera
cijų, ga’ė'O susikrauti dar stambes
nes pin gų sumas už anuos sąžinin
gus taupytojus, kurie savo pinigus 
įsigijo prakaitu ir sunkiu darbu. Sun
kiau su tais pinigais, kurie guli ne 
bankuose, bet piliečių kišenėse. Čia 
teks įrodyti, kad jie buvo seniai su
taupyti, o ne dabar įgyti. Taigi, ma
tome, kad greičiausia ne visi pinigai 
bus lygiai traktuojami.

Tenka spėti, kad reforma iš karto 
visų piniginių problemų neišspręs. 
Reformos metu pirmiausia bus išim
tos iš apyvartos dabar kursuojančios 
notos, iškeičiant galvai tam tikrą mi- 
nimalinę grynų pinigų sumą. Visos 
kitos problemos spręsis vėliau, ir re
formos reikalai dar ilgai užsitęs. Iš 
visų duomenų matyti, kad niekuo ne
rizikuoja tie, kurie turi nežymias gry
nų pinigų sumas. Turį stambesnes

sijų pranešimai, jau tūkstančiams 
siūloma butai ir darbas.

Kyla klausimas, ar Kongresas im
sis priemonių? Rūmuose yra Strat- 
tono bilius — H.R. 2910, kuriuo buvo 
numatyta per 4 metų laikotarpį įsi
leisti 400.000 DP. Komitete jis laiko
mas jau 9 mėnesiai. Dabar yra reiš
kinių, kad buą įneštas kitas rūmų 
bilius, kuris leistų atvykti mažiausiai 
200.000 per sekančius 2 metus.

Kokie bebūtų pasiūlymai Senato 
ar Rūmų priimti, jie turi pasiūlyti 
tikrai „tinkamą dalį“ be suvaržymų. 
Kas nors kita užtemdytų prieglaudos 
šviesą“, — baigia laikraštis, (am.)

JAV statistikos biuras numato, 
kad Amerikoje per 27 melus gyven
tojų skaičius padidėsiąs 21 milijonu, 
t. y. iš viso susidarytų 166.000.000 gyv. 
Tai įvyktų dėl kasmetinės imigracijos 
po 100.000, su mažėjančiu mirimu. Be 
imigracijos gyventojų prieauglis bū
tų mažesnis. (UP) 

pinigų sumas rizikuoja daugiau, o 
labai didelės sumos — neša didžiau
sią riziką. Toji rizika gali eiti maž
daug tokia proporcija, kaip kad eina 
mokesčių mokėjimo progresija: ma
žus pelnus gaunąs moka mažai, dau
giau uždirbąs moka daugiau. Bet 
sunku laukti, kad piniginė reforma 
paliestų tik kišeninius ir bankinius 
pinigus. Tuo atveju turtų savininkai 
ir visokių vertybių laikytojai neneštų 
jokios naštos. Jei tam tikrą naštą 
turės nešti sąžiningi pinigų taupyto
jai, tai tokią pat naštą turėtų nešti 
ir turtų savininkai. Tam reikalui bū
tų įvedamas specialus kartinis valiu
tos sanavimui sunaudotinas mokestis, 
kurį turėtų mokėti turtų savininkai. 
Gautos sumos eitų sąžiningų taupy
tojų naudai. Vertybinių popierių 
laikytojai turės taip pat prilygti visų 
kitų panašių kategorijų Jurtų savi
ninkams. Žinoma, neapčiuopiamų ir 
oficialiai nepagaunamų vertybių sa
vininkai čia galės išlysti nepaliesti.

Sąryšyje su pinigų reforma gali 
virsti aktualia problema darbo rei
kalai. Dirbti vers ne vien tik grynų 
pinigų kišenėse sumažėjimas, bet 
ypač noras įsigyti daugiau gerų pini
gų, už kuriuos bus įmanoma daugiau 
įpirkti, negu šiandien yra galima. 
Reikia spėti, kad rinkoje atsiras 
daugiau prekių, negu jų dabar yra. 
Mat, daug pramoninkų ir pirklių tu
rimas prekes laiko sandėliuose pas
lėpę ir sąmoningai neleidžia į rinką, 
jei tik jie išsiverčia su pinigais Ir ne
bijo baudos, laukdami, kol bus pada
ryta pinigų reforma.

Visos techniškos reformai vykdyti 
sąlygos jau yra aptvarkytos. Bankai 
susitvarkę, personalas dirba, ar notos 
jau atspausdintos ar dar ne, mums 
neturi reikšmės. Kai reforma eis, tos 
naujos notos tikrai bus gatavos. Lai
kas reformai įvykdyti taip pat pri
brendęs. Buvo manoma, kad ji grei
čiau bus padaryta. Austrija jau du 
kartu keitė savo valiuta: pirmąjį 
kartą vokiečių markes pakeitė i - 
lingus, o vėliau, kritus šilingo valiu
tai, ji buvo vėl sanuota. Finansiniai 
reikalai dabar nesudarys sunkumų, 
nes vokiečiai savo biudžetą subalan
suos visais atvejais, nes daugelis nor
malinių išlaidų atkrinta šiandien: iš
laidos kariuomenei, diplomatijai 
Okupacinių pajėgų išlaikymas nėra 
ypatingai sunkus, nes tuo tarpu tų 
sumų vokieičai kaip ir nemoka. Vi
sai atskirą problemą sudaro repara
cijos ir Okupacinių pajėgų rekvizici
jos, kurių čia nėra reikalo liesti.

Baigdamas šį rašinį rašyti auto
rius girdėjo per radiją pranešimą, 
kur sakoma, kad anksčiau minėtas 
D. Britanijos ministeris Vokietijos 
reikalams ką tik Britų zonoje pakur
tojo jau mano nurodytą tvirtinimą 
apie numatoma netrukus vykdyti pi
niginę reformą Vokietijoje. Toji ro- 
forma būsianti atlikta dar šiais me
tais. Priimdami dėmesin pareiški
mus, lauksime pačios reformos.

Sausio 12. Oras giedras. Saulė blankiai šviečia. Balzga
nas šerkšnas brilijantais mirguliuoja. Gatvėse pilna smul
kaus sauso sniego. Visa, kas ore kyšo, lyg baltu balta pudra 
apibarstyta. Pasaulis pražilęs. Ir po jo krūtine sklinda speigo 
kvėpavimas — kaip artima mirtis.

Ryto metą Cirikšas atsibudo labai sušalęs. Liūdna jam. 
Ir pikta, pikta. Bando susišildyti — guviai purtosi, šokinėja, 
lakioja. Ir vis galvoja bei žvalgosi, kur čia radus, ką sulesti. 
Niekur nieko.

Šiandien sekmadienis. Paprastais laikais atvažiuodavo iš 
kaimo nemaža ratuotų ūkininkų, kaip bitelių, užtekdavo vien 
aklai pasisukinėti aplink jų roges — ir pirisilasydaval pilnu
tėlį gurklį avižų ar duonos, ar netgi ragaišio trupinių, dargi 
su sviestu ar sūriu. O dabar? Dabar, kai čia įsiviešpatavo 
raudonoji žvaigždė, kaimiečiai nemėgsta miesto. Netgi šven
tadieniais.

Ką daryti? Nors, rodos, truputį gėda būtų kasdien, J Jo
nuko saują žiūrėti, betgi, matyti, teks ir šiandien skristi į jo 
palangę.

Gerai. Šiandien jis turėtų ilgiau miegoti. Gal dar nebus 
galėjęs pabarstyti palangėj lesalo?

Ne, jau pabarstęs. Laša Cirikšas brangiuosius trupinius 
ir vis viena ar antra akute žvilgčioja į langelį — ar nepasi
rodys kartais mielasis veidukas... Nesirodo...

Užtat po valandėlės Jonukas beišeinąs pro duris, žiemiš
kai apsivilkęs. Kur taip ankstį sekmadienį’ Cirikš, čirikš!

Berniukas žvilgterėjo, nusišypsojo (kas Linksmaplaučiui 
itin patinka), švilptelėjo taip švelniai, taip viliojami, pamojo 

ranka (lyg sakydamas: šį kartą neturiu laiko) ir nužingsniavo 
gimnazijos link. Keista. Sekmadienį! Įdomu.

Ir Cirikšas nupursnojo paskui, išlaikydamas reikiamą at
stumą (kad berniukas neįsivaizduotų, esą, Linksmaplautis vis 
paskui jį sekiojęs).

Štai ir gimnazija. Jonukas eina į kiemą. Cirikšas ant 
stogo. Nuo ten puikiai viskas matyti...

■ Kiemas pilnas mokinių, susispietusių būreliais, kurie savo 
tarpe gyvai dėl kaško ginčijasi. Nuo būrelio prie būrelio sė- 
linėja, lyg ko tykodami, juodaplaukiai kumpanosiai mokiniai. 
Anie juos nepalankiai stebi ir tuoj arba pakeičia kalbą ir ima 
juos išjuokinėti, kai tik jie prisigretina, kur nelaukiami. Šie 
garma atsitraukti, kaip musę kandę, grasydami paslskųslą 
kam reikiant, ir tik retas bando stoti į ginčą ir kažką uoliai 
įrodinėja, karščiuojas, graso.

Cirikšas savo smulkiom akutėm ieško, kur čia bičiulis.., 
O, aure, visų didžiajame būryj, iškaitęs, pusbalsiu kažką kal
ba, mostyguoja, uoliai įrodinėja. Draugai, susigūžę aplinkui, 
pritariamai kinknoja, dažnai po žodį — kitą primesdami.

— Reikia pasiklausyti, ką jis ten daro, — sprendžia 
Linksmaplautis ir tūpia ant tvoros, kur arčiau.

— Vadinas, nutarta: visi atsisakom, kaip kas įmanyda
mas, nešti bolševikų dievukus bei skarmalus... Juk taip, 
vyrai?

— Taip, taip! gerai! žinoma!
— O dabar einame kitų agituoti!
Ir jie įsiterpė į kitus būrelius. Cirikšas seka akim savo 

Jonuką. Siam prisiplakus prie vieno ypačiai gausingo ir ju
draus būrio, įkandin atsekė niūriaveidis aštuntokas ir stvėrė 
Jonuką už rankovės:

— Drauge Vytenį! perspėju! Tamsta žaidi pavojingą žai
dimą! saugokis! gali blogai pasibaigti!

Cirikšui širdelė sutvinkčiojo iš baimės: Jonukui gali būti 
bloga! Ką daryti? Cir-čir-čir! Ir baimingai klausos... O 
bičiulis atsikerta piktajam garbanočiui:

— Ačiū, drauge Chackell, už gerą širdį. Tik be reikalo 
Tamsta dėl manęs sielojies: aš nė nemanau jokio pavojingo 
žaidimo žaisti. Jeigu žaisčiau, tai vien — kad būtų malonu. 
Betgi dabar man ne žaidimai galvoj; priešingai — aš labai 
liūdnai nusiteikęs.

— Neapsimetinėk Tamsta nekaltu kūdikiu! — nuodingai 
sudraudė Joną komsomoliečių vadas. — Žinai gerai, ką turiu 
galvoj. Tad klausyk (kol kas geruoju prašau):* nekurstyk 

’moksleivių prieš sovietų santvarką! Nebe kūdikis esi! pats 
žinai, kuo tai kVepia!

Cirikšą šiurpas perpylė: toks grasmingas buvo jaunuolio 
balsas. Vargšas Jonukas! Kaip jį išgelbėti iš bėdos? Cir-čir- - 
čir!... Perspėt, pfašyt, kad saugotus. Cir-čir-čir... Bet štai 
jis pats kalba — atsako Chackeliui:

— Negrasyk, drauge: nėra jokio reikalo. Tiesą sakai: ne
be kūdikis aš — tad ir pats žinau, ką daryt, ko nedaryt. Būk 
ramus: aš jau tai tikrai nenusidėsiu Stalino konstitucijai...

— Na, tasgatės! Bet atsimink: negana nenusidėti raidei 
— reik nenusidėti ir dvasiai!

— Ir čia būk Tamsta ramus, drauge Chackeli: būsiu at
sargus,

— Cir-čir! Ot, taip! gerai pasakyta! — džiaugias dėl bi
čiulio Linksmaplautis. — Taip, reikia būt atsargiam. Tuokart 
bus visa gera. Taip! gera! Cir-čir... Bet ką tas pabaisa dar 
vapa?

— Taigi, tasgatės. Būk atsargus. Juk Tamstos tėvas 
jau... dausoj. Tas pats likimas gali ištikti ir Tamstos moti
ną... O, rodos, ten esame dar ir sesikių... Ar ne? Na, o 
ir Tamsta pats ne neliečiamas: ten, anuose gelsvuose rū
muose, užteks vietos ir tokiam kontrrevoliucionieriui, kaip 
Tamsta... O ir prie sienos buržujo nugara lengvai gali pri
sišlieti...

Ir su tais žodžiais vyrukas pasitraukė. Susimąsčiusiu 
žvilgsniu jį lydi berniukas... Pagaliau mosteli ranka ir eina 
prie savojo būrio.

Cirikšas Jonuko priešu stipriai pasipiktinęs! Ko jis kabt- 
nėjas, kur nereikiant? Kas matęs? Daryti priekaištų Jonu
kui! Mano Jonukui! Kaip drįsta! Tas niekavertis avinosis 
stačiaeivis! Fui!

Ir Linksmaplautis iš to susijaudinimo visas susipurtė, 
išskėtė uodegaitę vėduoklėlę, smarkiai ir dažnai pakreipė ją 
į šalis ir širdingai išsituštino, tartum nusispiovė. Lengviau 
pasidarė. O kur bičiulis?... A-a, ana kur! Ir Cirikšas nuskri
do arčiau globojamojo: juk reikia jį saugoti, kad kas bloga 
neatsitiktų.
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Didžiųjų uždavinių akivaizdoje
SPAUDOS ATSTOVI KONFERENCIJA SU MŪSŲ VADOVAUJANČIAIS ASMENIMIS

Tarptautinės politikos Įtampa, pa- I dienomis tenka laukti principinio at-
Imsi ♦ l Inmertlrt ! OnVirmA V) oi" fnm tl'Fllm it*;’ sakymo. Bet tam atvejui tenka ir 

patiems ruoštis. Mūsų vadov. organai 
i numato artimiausiu laiku sušaukti 

bendrą su tremtinių atstovais konfe- 
1 renclją reikiamiems planams pa- 
i ruošti. Tame darbe numatoma arti

mai bendradarbiauti su latviais Ir 
estais. Dėl visų šių priemonių vadov. 
organai numato būti artimame kon-

1 takte su stovyklų vadovybėmis ir, 
reikalui esant, jas tinkamai instruk-

1 tuoti.
Antrajam atvejui, jei karo veik

smai dar ir neprasidėtų, svarbu, kad 
Baltijos valstybių problema liktų gy
va. Šiuo momentu jau pastebima di
desnė drąsa mūsų klausimais pasi
sakant. Nors vis dar jaučiama, kad 
teisiniu požiūriu mūsų kraštų padė
tis vis dar laikoma skirtinga, lygi
nant su tais kraštais, kurie nėra Sov. 
Sąjungos formaliai aneksuoti. Bet gi 
įvykiams toliau taip rutulioj antis, ir 
tų kraštų likimas artėja mūsų padė
čiai. Kaip ir iki šiol, taip Ir toliau, 
prieš mus stovi dideli informaciniai- 
politiniai uždaviniai. Tat Ir pabrė
žiama reikalas išlaikyti sveiką ir vie
ningą politinę vadovybę Ir palaikyti 
visų veiksnių gerus santykius.

Pirmon eilėn, tenka dėti pastangų, 
kad iškovojus vad. organų pripažini
mo, jei ne de lure, tai bent de facto, 
o tatai sutelktų visai kitų galimybių 
veikti.

Dar ir-tremtyje esant, svarbu jau 
aiškintis santykius su mūsų kaimy
nais. Pradėtosios kalbos su lenkų 
Londono vyriausybe rodo Ir iš jų pu
sės noro susitarti, nors teritoriniams 
klausimams išspręsti ir sudaro dar 
rimtų kliūčių. Tų pasitarimų akivaiz
doje išryškėja taip pat mūsų pollt. 
vadovybės ir pasiuntinių pažiūri] 
skirtumai.

Tolesnėje informacijų pasikeitimo : 
eigoje buvo pranešta apie nesenos 
Vysk. Padolsklo kelionės po eilę Vak. 
Europos valstybių rezultatus. Trem
tinių įkurdinimo reikalais nuotaikos 1 
tuose kraštuose dar nėra pasikeltu- ! 
sios mums palankesne prasme. Nors, 1 
apskritai, sentimentų ir daug rodo- • 
ma, tačiau prie konkrečių žygių kibti i 
nedrįstama, teisinantis tarptautiniais ! 
sunkumais. Tos kelionės teigiamu 1 
veiksniu tenka laikyti sudarymą ga- i 
llmybių tam tikram valkų skaičiui 1 
pavasaroti Airijoje ir Olandijoje, i 
Tuo reikalu dar laukiamas tų valsty-

siekusl tokio kritiško laipsnio, jog 
daugelis įtakingų valstybės vyrų le
miamų sprendimų laiką matuoja jau 
savaitėmis, nelieka be įtakos ir mū
sų bendruomenės nuotaikose. Visai 
suprantamas ^reikalas, kad daugelis 
tiek iš mūsų spaudos, tiek iš vado
vaujančių organų laukia pasisakymo, 
kuris apspręstų ne tik mūsų visų to
lesnės laikysenos gaires; bet kartu ir 
patikrintų, jog ir vadovybėje tinka
mai įvertinama momento rimtis ir 
kad nemanoma visų likimą palikti 
nepasaugotą.

■ Tat tenka pripažinti, kad š. m. 
kovo 24 d. sušauktoji spaudos atsto
vų konferencija išsiaiškinti bėgamie
siems tarptautinės padėties klausi
mams ir vieningos vadovybės išlai
kymo reikalams, buvo kaip tik pačiu 
laiku ir vietoje.

Pranešime apie tarptautinę padėti, 
konstantuojant, jog didžiųjų valsty
bių santykiai yra tėję į kritišką fazę, 
ryškėja momentas, kuriuo ir JAV yra 
perėjusios | ofenzyvinę politiką. Yra 
jau aišku, kad Sovietų Sąjungos pa
sistūmėjimas Cekoslovakijon ir Suo- 
mljon yra kraštutinė riba, kurios 
peržengimas reikštų neabejotiną ca
sus belli. Tiek iš Washingtono, tiek 
iš Paryžiaus gauti paskutinieji pra
nešimai sako, kad padėties rimtumui 
ir kritiškumui reikšmingi tiek Ber
lyno, tiek Triesto, tiek ir Italijos rin
kimų simptomai.

Kai kuriuose kariniuose sluogs- 
niuose reiškiama nuomonė, kad Sov. 
Sąjunga, tai milžinas ant molio kojų, 
kurio pastangos išnaudoti esamą si
tuaciją tektų prilyginti blefui. Gali
mas daiktas,, kad augant Vakarų 
spaudimui, sovietai galėta; savo eks
pansijoje sustoti ar net trauktis. Ta
čiau tenka tuo tarpu skaitytis su 
įvairiais eventualumais, net, su gali
mu JAV ir Sov. Sąjungos Įtakų sferų 
pasidalinimu, nors tai būtų dar tik 
šr spėliojimų ribose.

Kaip ten įvykiai toliau besirutu- 
Motų, mūsų padėtyje išryškėja du 
svarbūs momentai; 1) tautinio poten- 
cialumo išlaikymo priemonės, kad 
karo atveju būtų apsaugotas mūsų 
žmonių likimas, ir 2) išlaikyti gyvą 
ir veiklią politinę akciją, pajėgią lai
ku ir vietoje Įsijungti į bendrą pa
vergtųjų tautų problemos sprendimą.

' Pirmajam uždaviniui vykdyti pa- ; 
daryta atitinkamų žygių ir šiomis 1 

blų vyriausybių sutikimas. Belgijos 
anglies kasyklose dirbantieji gyvena 
labai nevienodose sąlygose. Kai kur 
Jos žmoniškos, bet yra vietovių, kur 
būtina kovoti dėl sąlygų pagerinimo.

Iš JAV pranešama apie smarkiai 
pagyvėjusią akciją už tremtinių įsi
leidimą, nors veikiančios Ir jėgos, 
turinčios tam tikrų tikslų tam kliu
dyti. Veikiąs sudarytas Imigracijos 
komitetas, kuriam lietuviškos orga
nizacijos skirs lėšų tremtiniams at
gabenti ir įkurdinti. įkurdinimo rei
kalu vadov. veiksniai numato dar 
įteikti peticijų su masiniais parašais.

Informacin.-propagandinėje srity
je numatyta greitu laiku pasirodyti 
su keletą veikalų, reprezentuojančių 
tautos meną bei kitus laimėjimus. 
Pastaruoju metu propagandos srityje 
daug galimybių prasivėrę P. Ameri
koje Ir Italijoje. Italijoje, be reikš
mingo ir gausaus 30 m. Nepriklau
somybės paminėjimo, šiuo metu pla
tinami milijonais egzempliorių plaka
tai su sovietų žiauriais persekiojimų 
vaizdais Lietuvoje. Žiauriai nukan
kintų lietuvių nuotraukos ir paaiš
kinamasis tekstas puikiai skelbia ne 
tik lietuvių tautos dabartinę kančią, 
bet {spėja ir italus nuo galimo pana-

Apie paslaptinguosius ginklus
1939—1945 m. KARAS BUVO PASKUTINIS „KLASIKINIS“ KARAS. BUSIMĄJĮ GALBŪT LAIMĖS VIENI / 

GINKLAI ARBA DAR GERIAU — PIRŠČIUKO DYDŽIO VAMZDELIS

Viename savo paskutiniųjų nume
rių laikraštis „Nouvelles de France“ 
pateikia sensacingus išvedžiojimus 
apie busimojo karo pobūd] ir teigia 
Ji būsiant baisiausią tuo, kad J| lem- 
sią ne tiek medžiagos ir žmonės, kiek 
kartais net vaizduotės ribas prašo
kanti technika.

„Mokslinė pažąnga vietoj karinio 
veržimosi priekin ir margos rūkščių 
dėmės ant laboratorijoje vartotos 
priejuostės vietoj raudonų generolo 
dryžų! — sušunka straipsnio auto
rius ir čia pat kelia klausimą: — Kas 
Iš tikrųjų yra Prahcūzljoje ar ap
skritai bet kur kitur vyriausias va
das pasaulio pabaigos kryžkelėje? 
Ką reiškia kariuomenė prieš revo
liucijas ir atomą? Kurie paslaptin
gieji ginklai yra baisiausi?

1939—1945-metų karas buvo pas-

kutlnls „klasikinis" karas. Kitas, jei
gu prie jo būtų prieita, būtų tik tech
nikos bandymas ir pakilimas 1 vieną 
vieninteli mūši; jis pareikalautų viso 
kontinento paviršiaus, neaplenkiant 
stratosferos ir ionosferos. Visas šitas 
kontinentas būtų nesuskaitomų, ra
daro vairuojamų raketų sukapotas, 
elektronų apsuptas, elektromagneti
niu būdu užpultas, atomų nuteriotas 
ir pagaliau bakterijų visiškai sunai
kintas. Istorijos požiūriu visa Euro
pa taptų miestu kaip Stalingradas 
arba net kaimu kaip Waterloo, kur 
išsispręstų tautų likimas. Skerdynės 
nuo vienintelio rankenos pajudinimo 
visose mokslinio žaidimo formose jau 
daugiau kaip dveji metai priklauso 
slaptajam generalinių štabų mokslo 
išradingumui. Net jeigu šitas žemės 
sukrėtimas nebūtų pradėtas, o jo

šaus likimo, nerimtai žiūrint rinkimų 
metu | raudonųjų „nekaltus“ obal- 
slus.

Prancūzijoje ir Anglijoje su in
formacija pasiekti spaudą dar susi
duriama su kliūtimis.

Toliau buvo pasiclalinta mintimis 
įkurdinimo klausimais, kiek jie sie
jami su IRO užsimojimais.

IRO įkurdinimo planai tiek dabar, 
tiek ateityje susiduria su eile sun
kumų, kurie jos nūstatomus terminus 
galutiniam tremtinių įkurdinimui gali 
nukelti nėt iki 1950 metų.- Tačiau 
mūsų Institucijų vienu pagrindinių 
rūpesčių dabartinėje jkurdinlmo 
praktikoje yra chroniškų ligonių, in
validų ir senelių tolimesnis likimas. 
Sunkiausioje padėtyje atsiduria psi
chiniai ligonys, kurių perkėlimas iš 
Vokietijos veik neįmanomas. Dėl ki
tų, L. Raud. Kryžiaus renkamos ži
nios, kad nustačius jų kontingentus 
ir kad tiksliais duomenimis operuo
jant, būtų galima daryti žygių, kad 
jie dabar ir ateityje neliktų be glo
bos ir aprūpinimo. IRO centre baltų 
atstovai visomis priemonėmis gina 
tezę, kad būtų išlaikomas įkurdinimo 
šeimomis principas ir kad vieno šei- 1 
mos nario ligotumas nebūtų kliūtimi 
visos šeimos Įkurdinimui. Pabrėžia- i 
ma šeimos ir bendruomenės atsako
mybė už ligonių ir nedarbingų aprū
pinimą. Chroniškųjų ligonių skaičius,

provizoriniu apskaičiavimu, gali 
siekti 3.000. Jų aprūpinimui jau da
bar daromos pastangos, mobilizuo
jant tam reikalui lėšas. Tačiau ir . 
ateityje tenka skaitytis su rimtais 
sunkumais nedarbingųjų įkurdinimo 
srityje.

Pasikalbėjimų eigoje spaudos at
stovams buvo gera proga iškelti visą 
eilę klausimų vadovaujantiems as
menims, išsiaiškinant problemas, dėl 
kurių visuomenėje reiškiasi nuomo
nių skirtumai. Buvo patirtas kai ku
rių vadovaujančių sluoįsnių nusista
tymas ir pažiūros | M. Lietuvos at
stovavimo vadov. veiksniuose klausi
mą, santykiai su diplomatiniais at
stovais, krašto rezistencinių veiksnių 
užsienyje atstovaujančių asmenų (be
sireiškiančių šiuo metu BDPS vardu) 
veikla bei eilė kitų klausimų, kurių 
išsiaiškinimas ir nušvietimas dar 
reikalauja laiko ir sudaro atskira* 
problemas, kuriomis, tinkamai ir 
vispusiškai pasiinformavus, tektų 
spaudai ir atskiromis progomis pasi
sakyti.

Tenka pasidžiaugti, kad vadov. 
veiksniai, įvertindami mūsų spaudo* 
reikšmę visuomenės opinijos forma
vimui, rado ne tik progą opiu mo
mentu pasidalinti su jos atstovai* 
aktualiais klausimais, bet pasižadėjo 
ir ateityje tą ryš| palaikyti dažnes
nėmis konferencijomis. - jm - 

vietoje senu papratimu būtų tėviškai 
imtasi labiausiai atsilikusios strate
gijos, tai kaip tik ir ši strategija 
klauptus! prieš, laboratorijų duris ir 
melstų nors „mažo stebuklo". O tada 
jau būtų per vėlu!

Šiandien skrendama greičiau na
gu 1.000 km per valandą, pakylama 
per minutę | 10.000 m aukšti ir be 
vargo pasiekiama 15.000 m. Bombo
nešis nenutūpdamas gali dukart per
skristi Atlantą ir 100.000 pilnai kau
tynėms parengtų parašiutininkų nu
leisti per vieną naktį už 8.000 km. 
Visi ginklai galima iš toli vairuoti ir 
paleisti, o elektromagnetinės radaro 
Įtaisų bangos priešo lėktuvams nu
statyti siekia 800 km. Gaminami pa
būklai, kurių vamzdis jau 120 iri il
gio, raketos, kurios gali pakilti iki

(Nukelta 1 8 pusi.)

Du tardymo metodai
Iš N. S. Rubašovo dienoraščio •

Sekančią dieną po pirmo Rubašovo tardymo tardytojas 
Ivanovas ir jo kolega Gletklnas pietavo kantinėje. Ivanovas 
buvo pavargęs; dirbtinė koja ant kėdės, švarko apykaklė 
susegta. Jis pripylė giros, kurią gaudavo kantinėje, stiklines 
Ir paslapčiomis stebėjosi Gletkinu, išsitempusiu ant kėdės 
savo uniformoje; kiekvienas jo Judesys buvo apskaičiuotas. 
Jis buvo net su diržu ir su revolveriu; o Juk ir jis turėjo būti 
taip pat pavargęs. Gletkinas ištuštino stiklinę; randas ant 
nuskustos • plikės truputi paraudo. Kantinėje daugiau nieko 
nebuvo, išskyrus tris valdininkus, susėdusius truputi toliau 
prie stalo. Du jų lošė šachmatais, trečiasis žiūrėjo l juos.

— Kaip bus su Rubašovu? — paklausė Gletkinas.
— Su fuo blogai, — atsakė Ivanovas, — bet jis logikas 

kaip niekados. Vadinas, kapituliuos. ,
— Nemanau, — pasakė Gletkinas.
— Taip. Kai jis padarys visas logiškas išvadas, kapitu

liuos. Dėl to reikia palikti jį ramybėje ir netrukdyti. Daviau 
Jam popieriaus, pieštuką, ir cigarečių — jo minčių evoliucijai 
pagreitinti.

— Laikau klaida, — tarė Gletkinas.
— Tau jis nepatinka. Prieš keletą dienų turėjai su juo 

konfliktą? s
Gletkinas prisiminė, kaip Rubašovas, atsisėdęs ant kuše

tės, movėsi batą ant kiauros kojinės.
Tai nesvarbu. Nieko bendro su sentimentais. Meto

das, man atrodo, klaidingas. Dėl to niekados jis nenusileis.
— Rubašovas kapituliuos, — tarė Ivanovas, — ne dėl to, 

kad jis niekšas, bet1 dėl logikos. Nieko nepadės su juo 
drastiškos priemonės. Jis padarytas iš tokio metalo, kuris 
nuo smūgių tik kietėja.

— Juokai. Nėra žmogaus, kuris galėtų atsilaikyti prieš 
neribotą fizinį spaudimą. Niekados tokio nesutikau: praktika 
rodo, kad nervinės sistemos atsparumas turi natūralias ribas.

— Nenorėčiau pakliūti i tavo nagus, — tarė Ivanovas su 
šypsena, atmiešta įtartinu susirūpinimu. — Kiekvienu atveju 
tu pats esi gyvas savo teorijos paneigimas.

Besišypsantis jo žvilgsnis sustojo valandėlę ant Gletkino . 
rando. To rando istorija buvo pagarsėjusi. Pilietinio karo 
metu Gletkinas pakliuvo | priešų rankas; kad išgautų iš jo 
tam tikrų Informacijų, pririšo prie jo plikės uždegtą žvakutę. 
Po kelių valandų saviškiai atsiėmė vietovę ir rado j| be są
monės. Dagtis buvo visiškai sudegusi. Gletkinas nieko neiš
davė.

Jis pažvelgė bejausmėmis akimis | Ivanovą.
— Irgi Juokai. Nepasidaviau, nes apalpau. Dar vai an- 

Mlą būčiau neapalpęs ir būčiau Išsiplepėjęs. Pareina nuo 
temperamento.

Apskaičiuodamas Ištuštino stiklinę; pastatant stiklinę, 
sankogalial sugriežė.

— Kai atgavau sąmonę, buvau įsitikinęs, kad išslplepė- I 

jau. Du karininkai, išlaisvinti kartu su manim, tvirtino kad 
ne. Buvau apdovanotas ordinu. Pareina nuo temperamento; 
visa kita pasakos.

Ivanovas ištuštino stiklinę. Išgėrė gana daug. Patraukė 
pečiais.

— Nuo kada laikais tos nepaprastos fiziologinės teori
jos? Juk pirmaisiais metais tokių metodų nebuvo. Turėjome 
visokių iliuzijų. Bausmės teorijos ir akis už akį (statymo 
panaikinimas; sanatorijos su pasilinksminimo sodais nesocia
liam elementui. Niekai

— Nesutinku, — tarė Gletkinas. — Tu cinikas. Po šimto 
metų tą viską turėsim. Tačiau pirma turime praplaukti kliū
tis. Juo greičiau, Juo geriau. Tiktai iliuzija buvo manyti, kad 
Jau atėjo laikas. Kai buvau pasiųstas čia, iš pradžios ir aš 
pasidaviau tai iliuzijai. Norėjom tuojau pradėti su pasilinks
minimų sodais. Klaida. Po šimto metų galėsime ir mes ape
liuoti | protą ir prasikaltėlio socialinius instinktus. Šiandien 
dar reikia operuoti su jo fiziniu temperamentu ir pagal rei
kalą J| nugalėti, fiziškai ir morališkai.

Ivanovas nežinojo, ar Gletkinas buvo girtas. Tačiau iš 
Jo ramių ir bejausmių akių matėsi, kad ne. Jis kažkaip nusi
šypsojo.

— Žodžiu, aš cinikas, o tu moralistas.
Gletkinas tylėjo. Jis sėdėjo pastyrąs, aptempta unifor

ma; galima buvo jausti jo naujo diržo kvapas.
— Prieš keletą metų, — tarė truputi palaukęs Gletkinas, 

— turėjau tardyti vieną valstieti. Tai atsitiko provincijoje 
tada, kai mes tebetikėjome, kaip tu sakai, | pasilinksminimo 
sodus. Tardymas buvo labai padorus. Mano valstietis buvo 
užkasęs javus kolektyvizacijos pradžioj. Griežtai prisilaikiau 
protokolinės formos. Aiškinau jam draugiškai, kad mums 
reikia' duonos augantiems miestams ir eksportui, kad galė
tume pastatyti pramonę; jis būtų labai malonus pasakyti, kur 
paslėpė javus. Valstietis laukė mušimo ir buvo sutraukęs 
kaklą | pečius, kai buvo • atvestas | mano kabinetą. Pažįstu 
tuos storžievius; pats esu iš kaimo. Kai vietoj to ėmiau su 
Juo šnekėtis .kaip lygus su lygiu, vadinti JI „piliečiu“, palaikė 
jis mane bepročiu. Mačiau iš jo žvilgsnio. Kalbėjau pusva
landi. Nepravėrė burnos, krapštinėjo nosį ir ausis. Kalbėjau 
toliau, nors ir pastebėjau, kad jis juokėsi iš to visko. Argu
mentai nepasiekė jo ausų. Jo ausys buvo užkimštos daugelio 
amžių patriarchalinio galvojimo paralyžiaus serumu. Griež
tai laikiausi taisyklių, net nepagalvojau, kad gali būti kitų 
metodų....

— Tuo metu kasdien turėdavau dvidešimt ar trisdešimt 
tokių atsitikimų. Mano kolegos taip pat. Revoliucijai grėsė 
pavojus paskęsti tarp tų pilvotų valstiečių. Darbininkai ba
davo, ištisose provincijose siautė šiltinė nuo bado, neturėjome 
kreditų karo pramonei ir laukėme, kad kiekvieną mėnesi ga
lėjo mus užpulti. Du šimtai milijonų aukso buvo paslėpta 
kojinėse, pusė javų užkasta. O juos tardydami vadinome „pi
liečiais“, Jie gi mirkčiodami gudriomis savo akimis žiūrėjo 
| mus; jiems visa tai atrodė gryni Juokai, ir jie krapštėsi sau 
nos|.

— Trečiasis mano tipo tardymas buvo antrą valandą iš 

ryto; darbavausi aštuoniolika valandų be paliovos. Jis buvo 
apsnūdęs ir išsigandęs; jis išsidavė. Nuo to laiko tardydavau 
daugiausia nakčia... Kartą viena moteriškė skundėsi, kad Ji 
visą nakt| turėjusi laukti prie mano kabineto. Jos kojos dre
bėjo, buvo išsisėmusi, betardant užmigo. Pakeliu; kalba pu
siau užmiegotu balsu, pati gerai nesuprasdama ką, ir vėl 
užmiega. Pažadinu dar kartą; viską prisipažino, net neper? 
skaičius pasirašė protokolą, kad tik leisčiau jai miegoti. Jo* 
vyras buvo paslėpęs du kulkosvaidžius klojime ir Įkalbinėjo 
ūkininkus sudeginti javus, nes jis sapnavęs Antikristą. Ji 
turėjo laukti vią naktį dėl mano seržanto apsileidimo; nuo 
tada propagavau tokius apsileidimus; užsispyrėliai turėdavo 
nepajudėdami ištovėti keturiasdešimt aštuonias valandas. Po 
to serumas ausyse ištirpdavo ir galima buvo susišnekėti...

Šachmatininkai pradėjo naują partiją. Trečiasis jau buvo 
pranykęs, Ivanovas stebėjo Gletkiną: jo balsas tebebuvo vie
nodas ir bejausmis. <

— Mano kolegos tą pat patyrė. Vienintėlis būdas ką 
nors pasiekti. Taisyklės garbiamos; joks kalinys nepaliečia
mas. Bet atsitikdavo, kad, taip sakant, atsitiktinai jie daly
vaudavo kitų bausmės įvykdyme. Panašių scenų efektas pu- 
siau psichinis, pusiau fizinis. Kitas pavyzdys: higienos su
metimais kalėjimuose yra pirtys ir dušai. Žiemą kartais dėl 
techniškų kliūčių nebūdavo šilto vandens, kartaią priešingai — 
vanduo būdavo per karštas, tai parėjo nuo prižiūrėtojų. Jie 
visi buvo bravo vyrai; -nereikėjo jiems daug sakyti, suprato 
reikalą.

— Manau, užteks, — tarė Ivanovas.
— Klausei, kaip atradau savo teoriją, paaiškinau, — tarė 

Gletkinas. — Svarbu Įsitikinti, kad tai būtina, kitaip pasida
rai cinikas, kaip tu. Jau vėlu, reikia eiti.

Ivanovas išgėrė stiklą ir perkėlė koją ant kėdės; nuplau
tos kojos dal| kankino reumatizmas. Gailėjosi užmezgęs -tą 
pasikalbėjimą.

Gletkinas sumokėjo sąskaitą. Kelneriui pasišalinus pa
klausė:

— Kas bus su Rubašovu?
— Pasakiau savo nuomonę, — tarė Ivanovas. — Reikia 

palikti ramybėje.
Gletkinas atsistojo.
— Pripažįstu Jo praeities nuopelnus. Tačiau šiandien Jis 

tiek pat kenksmingas, kaip mano pilvotas valstietis, net dar 
pavojingesnis.

Ivanovas pakėlė akis | stiklini Gletkino žvilgsni.
— Daviau penkiolika dienų apsigalvoti. Per tą laiką tegu 

palieka JI ramybėje.
Ivanovas ištarė tuos žodžius oficialiai. Gletkinas buvo 

jo pavaldinys. Atsisveikino ir girgždančiais batais apleido 
kantinę.

Ivanovas pasiliko. Išgėrė dar stiklą, užsidegė cigaretę tr 
paleido dūmus. Palaukęs atsikėlė ir šlubuodamas priėjo prfą 
šachmatininkų. Vertė V. T.

• N. S. Rubašovo dienoraštis —prisiminimai greitai pa
sirodys lietuvių kalboje atskira knyga.
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Įž 1943-1944 m. atsiminimų: (1)

Kai vokiečiai buvo uždare 
Vilniaus Universitetą

1943 m. kovo 16 d. naktį vokiečiai 
suėmė Vilniuje tarėjus 13r. German
tą ir Puodžių, universiteto profeso
rius Vladą Jurgutį ir Balį Sruogą, 
dar kelis asmenis, Kaune — tarėjus 
Mečį Mackevičių, Naraką ir kitus 
veikėjus, dar Marijampolėje ir kitur, 
ir visus juos išvežė Štutthofo stovy- 
klon, netoli Darizigo. Kovo 17 d. Lie
tuvos universitetai ir kitos aukšto
sios mokyklos vokiečių uždarytos, iš 
universitetinių patalpų lietuviai tar
nautojai pašalinti, profesūra ir stu
dentija nebeileidžiama j universitetą, 
universitetinės įstaigos — rektoratai, 
raštinės, institutai, piešiami — bal
dai keliami i okupacines vokiečių 
įstaigas, mašinos, įrankiai, knygos 
vežamos net Vokietijon. Švietimo 
Vadybos priekyje išvežto tarėjo Ger
manto vietoje Vilniuje pastatytas 
buvęs Tartu univ. prof, vokietis 
Schreinert, kuris. Vilniaus universi
teto vadovybės klaidingai palaikytas 
prieš kelias dienas universiteto įstai
gas lankiusiu paslaptingu vokiečių 
profesorium, lyg būtų dar prieš Ger
manto suėmimą jo vieton skirtas, ir 
tiktai daug vėliau — tremtyje klai
dingas vilniečių nusistatymas prof. 
Schr. atžvilgiu šio buvo atitaisytas. 
Berods korektingas prof. Schreinerto 
laikymasis lietuvių atžvilgiu dar Vil
niuje sukėlė jam universitetininkų 
simpatijas. ‘ Šiaip ar 'alp, prof. 
Schreinert per mažas buvo administra
cijos pareigūnas ar užbėgti už akių 
tolimesniam Lietuvos .universitetų 
turto naikinimui, o ką bekalbėti apie 
vokiečių parengtas žiaurias represi
jas, ypačiai numatomas taikinti lie
tuviškam jaunimui, visų pirma pa
triotinei moksleivijai. Tam užbėgti 
už akių stegėsi kai kurie kauniečiai, 
šaukdami Lietuvos veikėjų konferen
ciją, kurion taip pat buvo pašaukti 
Vilniaus univ. rektorius ir prorekto
rius, morališkai čia pat palaikyti 
prof. Albino Rimkos ir kai kurių ki
tų profesorių, kurie tuo tikėjosi dar 
Išvaduosią ką tik išvežtuosius profe
sorius ir kitus suimtuosius. Tačiau 
labiausiai čia nusvėrė energingas po
grindinių patriotų veikimas ir iš viso 
aiškiai antiokupantinis tautos nusi
statymas, nemažesnis negu tarybi
niais laikais prieš okupantus iš Rytų 
mus užplūdusius. Su šiuo nusista
tymu vokiečiai gavo skaitytis ir tas 
šiuos prilaikė nuo žiauresnių žygių.

Vokiečiui pareigūnui ėmus tvar
kyti Lietuvos švietimo reikalus, Vil
niaus Universiteto rektorius, kad ir 
ne kartą turėjo savo įstaigos reikalu 
lankytis Švietimo Valdyboje, tik

vengė kreiptis Į prof. Schreinertą. 
Tačiau netrukus — dar prleškonfe- 
renciniu metu — teko su juo sueiti. 
Mat, iš Švietimo Vadybos tarnauto
jų (lietuvių) patyręs, jog atvykę iš 
Kauno vokiečiai, su Kauno komisa
riato švietimo skyriaus referentu 
Dudzium priekyje jos pateiktą savo 
žinybos sąmatą skaudžiai išbraukinė- 
j’a, ypačiai universitetų sąmatas, rek
torius tuojau pat ten nuvyko ir iš
kvietęs iš kabineto prof. Schreinertą 
priminė, jog ligi šiolei svarstant uni
versiteto sąmatą visados būdavo 
kviečiami jo atstovai, juo labiau da
bar, kai esamomis žiniomis daug kas 
taip esą iš jos išbraukta, jog dėl to 
nukentėsią svarbūs universiteto rei
kalai, teksią atleisti mokslo persona
lo dali ir 1.1., būtini esą tikrinančiai 
sąmatą komisijai rektoriaus paaiš
kinimai, po kurių, be abejo, ne viena 
klaida būsianti atitaisyta. Prof. 
Schreinert sutiko su rektorium ir 
drauge su juo nuėjo i kambarį, ku
riame tarėsi savo tarpe anie vokie
čių pareigūnai. Prof. Schreinert su
pažindino rektorių su komisijos na
riais, ir šis išdėstė reikalą, kuriuo

atvyko, nurodydamas čia pat porą 
ypatingai nesveikų universitetui ko
misijos išbraukimų. Čia Dudzius 
pertraukė rektorių ir visu tautinio 
renegato išdidumu ir stačiokiškumu 
pareiškė rektoriaus nekvietęs jokiems 
paaiškinimams, jokie universiteto 
žmonės nei jų nurodymai jam nesą 
reikalingi. Atsistojęs rektorius pa
reiškė pirmą kartą patirtąs toki stor- 
žieviškį švietimo įstaigai atstovau
jančio pareigūno išsišokimą,*)’ tesu- 
prantąs tai, kaip nutautusio pusinte
ligenčio norą pažeminti savo tautos 
kultūros darbuotoją,“) rankos pa
spaudimu atsisveikino su aiškiai nu
stebusiais savo draugo išsišokimu ir 
mandagiai atsistojusiais vokiečiais 
pareigūnais, tik, žinoma, nepadaduo- 
damas rankos nei nepakilusiam iš 
yietos Dudziui, išėjo, lydimas ligi du
rų ir priemenėje atsiprašinėjančio už 
nelauktą. Dudziaus išsišokimą prof. 
Schreinerto, prašančio to nelaikyti 
būdinga vokiečiams iš viso tik atsi
tiktiniu' vieno asmens susierzinimu, 
kuriam rektorius nedavęs priežasties, 
ir žadančio kaip tik galint remti uni
versitetų reikalą.

Po daugelio vokiečių administra
cijos pareigūnų (Nabelsbergo ir kitų) 
daromų kliūčių balandžio pradžioje 
Kaune (vykusi konferencija išsirinko 
Lietuvos Tarybą, kurion pateko taip 
pat Vilniaus univ. rektorius ir pro
rektorius. Nuo 1941 m. rudens pirmą 
kartą dabar susitikęs su vyriausiu 
Lietuvai komisaru Rentelnu, šiojo 
užklaustas, kodėl lietuvių studentija 
nestojo l SS legioną, rektorius at
sakė taip, kaip ir kiti lietuviai pa
prastai atsakydavo vokiečių pareigū
nams, jog lietuvių jaunimas nenori 
tarnauti svetimoje, ne Lietuvos ka
riuomenėje, ypačiai kad vokiečiai ne
leidžia lietuviams savarankiškai tvar
kytis ir susigrąžinti sau nepriklauso
mybę. Nuo savęs rektorius priminė 
Komisarui reikalą kuo greičiau grą
žinti išvežtuosius veikėjus, ypačiai 
karštai patardamas Dr. Pr. German
tą, prof. Vladą Jurgutį, Bąli Sruogą, 
ir Meč( Mackevičių kaip universiteto 
žmones, o taip pat vėl atidaryti už
darytuosius universitetus. Rentelnas 
šaltai teatsakė, jog tie dalykai patys 
savaime išsispręsią, kai vokiečiai Įsi
tikinsią, jog lietuvių tauta nebėsanti 
prieš vokiečius nusistačiusi, o tam 
reikią laiko.

Kaip žinome, nei vokiečiai nesu
laukė lietuvių nusistatymo pasikeiti
mo nei lietuviai iš vokiečičių saviš
kių grąžinimo ir mokyklų atidarymo. 
Tačiau kai kurie palengvinimai uni
versitetams Rentelno įsakymu buvo, 
padaryti.

Dar Kaune tebebūdamas Vilniaus

Valandėlė su dail. E. Kulviečiu
—' Šimtametis senis ant tėvelio dvaro

, Drožia dievuliuką, kurs stebuklus daro (Faustas Kirša)
Toli nuo visų meno krypčių ginčų 

ir atakų, toli nuo meno salionų ir 
bohemos, gimdavo lietuviškasis llau- 
dies menas, ar dainos žodžiu, ar 
smuikeliu pakelėje išreikštas. Ir 
šiandien, kad ir tremtyje džiaugian
tis nepailstamu kūrybiniu gajumu, 
ypatingose sąlygose besireiškiančiu 
tiek mūsų tremties rašytojų, tiek me
nininką laimėjimais, tenka nepa
miršti ir tų, kurie laiku ir vietoje 
atkreipė dėmėsi i mūsų tyrojo liau
dies mano populiarinimą.

Dailininkas Eugenijus Kulvie
tis, kad ir dar ne šimtametis, bet 
š. m. balandžio 10 d. susilaukia ge
roje sveikatoje 65 m. amžiaus, nenu
leido rankų, tremtyje susidūręs su 
sunkumais, pradžioje nenugalimais 
tapybos srityje, bet ryžosi imtis lie
tuviško kryžiaus svetimoje šalyje po
puliarinimo darbo. Didesnę savo gy
venimo dalj praleidęs su teptuku 
rankose prie drobės, dail. E. Kulvie
tis grįžta l kuklųjį lietuviško diev- 
dirbio gyvenimą.

Ilgas tai buvo kelias, vedęs per 
Petrapilio Meno Akademiją, per dai-

jus ir meno salionus. Ne gana to, 
buvo nusidanginta ir į Ameriką, gi 
grįžta l 1914 m. karo audrą. Ta ke
lionė, praturtinusi ne tik meninĮ aki
rati, bet ir dailininko bloknotą šim-

lės studijas pas garsųjį rusų daili
ninką prof. Makowski, per Belgijos, 
Olandijos, Danijos, Anglijos muzie-

Pasaulėžiūrinis dalionizmas
Vadovaudamiesi laisvo žo

džio principu, prašomi, skelbia
me šį straipsnį. Redakcija 

Yra tokia liga, aklumas tam ti
kroms spalvoms, įgimtas ir neišgy
domas dalykas: žmogus nemato arba 
neskiria tam tikrų spalvų ir jam nie
kaip neįrodysi jų buvimo arba skir
tingumų nuo kitų spalvų. Tokiu pat 
nepagydomu aklumu serga kai kurie 
asmenys, nagrinėję pasaulėžiūrinius 
klausimus. Pavyzdžiui, p. J. Grinius 
„Aidų“ 11 nr-y rašo: „...Tautinės 
pasaulėžiūros ir net tautinės ideolo
gijos iš viso nėra ir negali 
būti... Šiandieną turbūt niekas 
negalėtų pasakyti, kokie yra tfe lie
tuviškos tautinės ideologijos princi
pai, kurie nebūtų konkrečios politikos 
reikalai arba patriotiniai šūkiai bei 

' raginimai“ (p. 77). — Mielas pone, 
prašau man nurodyti nors vieną 
ideologiją, kuri būtų kas nors kita, 
negu paprasti šūkiai bei raginimai 
arba konkrečios politikos reikalai. 
Tokios nėra ir Iš viso būti negali. 
Kas vienam atrodys nepaprastai gili 
filosofija, kitam tai bus tik nuval
kioti šūkiai ir tuščiažodžiai. ragini
mai, kurių teisingumu jis netikės. 
Pasaulėžiūroj, kaip ir tikėjimo daly
kuose, nėra ir negali būti objekty
vaus masto. Kaipgi dabar tikinčiam 
Įrodysi, kad Dievo nėra, o netikin
čiam, kad Dievas ir velnias yra — 
neįmanomas dalykas! Vienas miršta 
dėl savo Tautos, kitas kas pora mė
nesių gali keisti tautybę kad ir dėl 
geresnės maisto kortelės. Kas vie

nam yra šventas dalykas, kitam — 
prietarai. Čia nėra objektyvaus at
ramos punkto, viskas pareina nuo 
žmogaus nusiteikimo, nuo jo tikėji
mo. Pavyzdžiui, yra dvi pasaulinės 
religijos, budizmas ir krikščionystė, 
abi senos, abi turi šimtus milijonų 
pasekėjų. Kaipgi dabar budistą Įti
kinsi, kad krikščionystė yra teisin
gesnė arba vienintelė tikra religija, 
ir atvirkščiai? Žinoma, pasitaiko „at
sivertėlių“, bet tai tik išimtys. 
Aišku, čia turima galvoj suaugę 
žmonės ir ne opurtunistai. Visokie 
karjeristai ir religiją arba pasaulė
žiūrą, ir tautybę gali kaitalioti, kaip 
pirštines pagal sezoną. Be to, bebrę- 
stąs žmogus pergyvena natūralų ap
sisprendimo bei ieškojimo periodą, 
užtat Įvairios politinės grupės taip 
daug deda pastangų turėti įtakos 
auklėjimu’. Turint galvoj principų 
žmones, neįvykdomas yra toks „Ai
dų“ redakcijos noras: „Būtų pagei
dautina, kad kas pozityviai iš
dėstytų mūsų laisvamanių arba po
zityvistų ideologijos principus“ (p. 72). 
Kas vienam bus pozityvu, kitam at
rodys dideliausias subjektyvumas — 
čia mes sukamės užburtame rate. 
Kultūringų žmonių tarpe čia tegali
ma susitarti tik vienu vieninteliu 
klausimu, o tatai yra tolerancija 
Ir kitokioms pažiūroms.

Minėtame p. Griniaus straipsnyje, 
pavadintame „Pasaulėžiūra ir tautiš
kumas literatūroje“, autorius per 7 
stambaus žurnalo puslapius nagrinė
ja V. Ramono „Kryžių“ pasaulėžiūrą

ir stengiasi ją apginti. Beviltiškas 
bandymas. Literatūros veikalui rei
kia statyti visiškai kitokį reikalavi
mai: ar vaizduojami personažai yra 
įtikiną, gyvenimiški, ar ne, t. y. 
dirbtiniai, nenatūralūs, jų elgesio 
prieštaravimas elementariems psicho
logijos dėsniams trenkia tau kaip pa
galiu per galvą. Man atrodo, kad 
prancūzų šių dienų filosofas Julien 
Benda yra teisus įrodinėdamas, jog 
bet kokios vadinamosios didžiosios 
idėjos nė trupučio nepagerina litera
tūrinių Veikalų, bet priešingai —t daž
nai tik juos sužaloja, paversdamas 
eilinė agitacijos priemone. Literatū
ros veikalai yra amžini ne dėl kokių 
nors filosofinių idėjų, bet gyveni
mo vaizdavimu tokiame pavi
dale, koks jis iš tikrųjų yra: jausmai, 
žmogaus psichika, gyvenimo visuma, 
gyvenimiškoji tikrovė — štai kas li
teratūros veikalą daro' amžiną. Sa
kysim, Ramono veikale račius Giru- 
žis yra pavykęs personažas. Nesvar
bu, kad jis nesimpatingas, bet yra 
įtikinąs ir todėl literatūriniu atžvil
giu su juo viskas tvarkoj. Nebloga 
būtų ir Kreivėnienė, tik daug kur i 
kaimo moterėlės lūpas Įdėti visiškai 
jos išsilavinimo neatitinką samprota
vimai, kurie šį ■ personažą sužaloja. 
Senis Kreivėnas yra taip „persūdy
tas“, tarsi jis būtų koks rusų bylinos 
herojus, kur tipizacija, kaip tam 
tikra epinės poezijos priemonė, ne
žino jokių varžtų: jei galvažudys, tai 
išpjauna ir mažus vaikus, jei kar-

(Nukelta Į 6 pusi.)

tais naujų eskizų, 1919 m. atvedė dail. 
E. KulvietĮ Į Nepriklausomybės kovų 
savanorių eiles Panevėžio batalijo- 
nan.

Nepriklausomybės laikotarpyje, be 
paliovos turtinant naturmortais ir 
portretais savo kūrinių eiles, buvo 
darbuotasi Įvairiose vidur, ir amatų 
mokyklose, dėstant paišybą ir brai
žybą priaugančiai kartai. Be meninės 
ir pedagoginės veiklos, prisirišimas 
prie jaunosios kartos leido nuo pat 
1920 m. būti aktyviu skautų veikėju 
— Ukmergės skautų tuntininku.

Su malonumu prisimena dailinin
kas gausias Nepr. laikų meno paro
das, kuriose jo naturmortai nedels
dami keisdavo savininką, dažniausia 
patenkant į svetimųjų kraštų atsto
vybių salionus.

Pasikeitusios gyvenimo sąlygos 
privertė dail. E. Kulvieti taikyti savo 
nepailstamą menini pašaukimą tų 
naujų sąlygų reikalavimams. Ku
klioje tremtiniško gyvenimo pasto
gėje, berods, kita meno sritis ir ne
tiktų puoselėti. Tos sąlygos primena 
kuklią dlevdirbio pirkelę, gi pati at
mosfera, kalbantis su dievdirbiu Kul- 
-viečiu, taip ir dvelkia mintimis, poe
to F. Kiršos nusakytomis:

Dieve, tu per kančią kruvinai
siais skruostais

Saldžiai mano skausmą, ašaras 
nušluostai...

Ilga E. Kulviečio darbo diena. 
Nuo ankstyvaus ryto, iki vėlyvo va
karo, dirba jis, kad patenkintų ne tik 
kas kart gausėjančius jo gamintų 
kryžių pareikalavimus vietinėje 
tremties aplinkoje, bet jo darbai jau 
yra pasisekę mūsų užjūrio brolius. 
Įvairiais keliais l JAV patekę E. Kul
viečio kryžiai jau buvo suradę kelią

rektorius gavo žmonos jam iš Vil
niaus persiųstą Darbo Įstaigos parei
kalavimą jon atvykti paskirtą dieną 
kaip darbo nebeturinčiam darbui 
gauti. Tokius pat šaukimus ėmė gau
ti ir kiti Vilniaus nuiversiteto profe
soriai pavardžių abėcėline tvarka, 
kas sukėlė kitiems neramumo ir su
sirūpinimo. Kai kalbėdamas su Ren
telnu rektorius parodė gautąjj šau
kimą, šis pareiškė, jog tatai esąs ne
susipratimas, nes universitetai nesą 
uždaryti, tik studijos juose esančios 
sulaikytos ir nei mokslo personalas 
nei kiti tarnautojai nesą iš tarnybos 
atleisti, tad negali būti traktuojami 
kaip neturintieji darbo. Pasišaukęs 
Nabelsbergą, Rentelnas jteikė jam 
rektoriaus šaukimą, prašydamas tuo
jau šį reikalą sutvarkyti. Ir tikrai, 

’nieks daugiau Darbo Įstaigon (Ar- 
beitsa'mt) universiteto tarnautojų ne
bešaukė, o seniau pašauktieji jon ne
vyko, ir nieks dėl to nereagavo.

Tuojau po to, kai rektorius iš 
Konferencijos grįžo į Vilnių, ten at
vyko ir Nabelsbergas su instrukci
jomis prof. Schreinertui ir Švietimo 
Vadybai, kurion pasikvietęs rektorių 
pareiškė, jog šiomis dienomis rekto
riui būsią perduotos universiteto pa
talpos saugoti, bet dar ne studijoms 
naudotis. Po kelių dienų rektoriaus 
susitarta su prof. Schreinertu, jog 
dar prorektorius ir keli universiteto 
tanautojai bus įleisti. Vokiečių pro
kuroras Reiteris Įvedė rektorių ir tar
nautojus i universitetą, iš kurio po 
valandos pasitraukė vokiečių polici
jos sargyba. Drauge su prokuroru 
buvo apžiūrėtos patalpos, kuriose čia 
pat nustatyta daug žuvusių ar sunai
kintų baldų ir kitų daiktų. Rektorius 
gavo raštu pasižadėti neįsileisiąs 
universitetan pašalinių asmenų Ir 
studentų. Kadangi tačiau tuojau ėmė 
kreiptis j rektorių ir universiteto raš
tinę interesantai, jų tarpe, supran
tama, dažniausiai studentai, teko 
žiūrėti pro pirštus l vieno kito Įsi
leidimą, ilgainiui ir pasisakyti Švie
timo Valdyboje, jog dokumentų ga
vimo Ir kitais (ne studijų) reikalais 
įsileidžiami Ir studentai, su kuo prof. 
Schreinert sutiko. Netrukus gautas 
sutikimas ir baigiamiesiems kvoti
mams bei baigiančiųjų prie jų ren
gimui, kas ir be leidimo vieno kito 
profesoriaus buvo daroma, ir perei
namieji kvotimai — be kokio leidi
mo — ne kartą buvo laikomi. Nau- 
dodainasis tuo, jog patalpos, kuriose 
jis paskaitas skaitė, atsitiktinai ne
buvo uždarytos, filosofijos prof. Se- 
zemanas pačiomis kritingomis die
nomis (tik universitetą sulaikius) to
liau jas skaitė. Ilgainiui ir kiti pro
fesoriai — čia vienas, čia kitas — 
ėmė -jvo klausytojais privačiai 
dirbti. Prof. Schreinerto arba kitų 
vokiečių pareigūnų dėl tų slaptų 
„neleistinųjų“ paskaitų klausinėja
mas, rektorius sakėsi apie tai neži
nąs, Ir tikrai prašė profesorius ir stu
dentus jam apie tai nepasakoti, kad
jo neigimas būtų tikresnis, sąžinin
gesnis. Žinoma, kad tik tuoj po uni
versiteto darbo sulaikymo iš spaustu
vės išleistas universiteto pavasario 
semestro tvarkaraštis nebegalėjo bū
ti vykdomas, ir daugelis jame pa
skelbtų kursų nebuvo paskaityti. 
Studentų valgykla ir bendrabutis to
liau veikė nekliudomai. (B. d.)

*) Rektorius, tiesa, atsiminė vo
kiečių policijos atstovo stačiokišką jo 
pasitikimą uždarant universitetą, bet
gi policininkas tebuvo policininkas, 
ne švietimo reikalų referentas.

**) Vertėjas šiuos rektoriaus žo
džius labai sušvelnino, tad rektoriaus 
atsikirtimas nepasiekė tikslo, nebent 
Dudzius gerai lietuviškai suprato, 
kuo betgi neišsidavė. Tačiau prot 
Sch. ir iš sušvelninto vertimo pasiro
dė susiorientavęs kas čia įvyko.

per Dr. Aid. Sliupaitę ir Tarpt, mo
terų darbų parodą New Yorke. Vyk
stantieji į JAV neranda geresnės do
vanos savo giminėms ir pažįstamiems, 
kaip lietuvių tautos namų simboli — 
lletuv. kryžių. Tenka pažymėti, kad 
ir vietiniai’karinės valdžios bei IRO 
administrac. pareigūnai tais kryžiais 
nuolat rodo susidomėjimo.

Ruošiamoje liet, tremt. meno pa
red. JAV E. Kulvietis dalyvauja su 
160 liet, kryžių komplektu. Be to, 
ten numatyta išstatyti 10 jo dailės 
kūrinių, o taip pat apie 20 inkrustuo
tų taut, raštais medžio dėžučių.

Džiaugiantis kartu su dail. E. Kul
viečiu, radus kelią lietuviškuoju liau
dies menu Į platųjį pasauli, tenka 
palinkėti, kad ir toliau, tokiu pat pa
sišventimu darbui ir kūrybai, jis n»- 
prarastų geros sveikatos ir ryžto. ,

’ > -jm- .
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Tremtinių problema
1948 m. kovo 6 d. New Yorke, Waldorf-Astoria buvo suruoštas New 
York Herald Tribun forumas-disfcusijos, transliuotos per radiją ir 
televiziją JAV tautiečiams. Šių pranešimų ištraukas pateikia JAV 
kariuomenės vadovybės civiliams reikalam "skyrius Europoje.

Pulk. Hit. Jerry M. 8m«. vietos 
eigų civiliams reikalams skyriaus

Beveik vieno milijono Jungt. Tau
tų DP čia, Vokietijoje, buvimas su
daro Europoje kitą komplikuotą po
karinę padėtį. Si didelė humanita
rinė ir praktinė problema turi būti 
hagrinėjama rūpestingai, iki bus at
itektas pastovus Europos problemų 
šprendimas. —

Dauguma DP į Vokietiją atvyko 
taip darbo vergai iš užimtų kraštų. 
Eiti yra Dachau ir Buchenwaldo 

i gzocentracijos stovyklų kaliniai bei 
< aro belaisviai, kovoję mūsų pusėje, 

lada sąjungininkų pajėgos parbloškė 
riešą, didėjąs DP skaičius nusisto- 
tijo, kai apie 8 milijonus asmenų pe- 

i ėjo it nacių į sąjungininkų rankas 
' kakarinėje Europoje.

Apie 6 milijonus buvo sugrąžinta 
į šavo tėvynes 1945 m. gen. Eisenho- 
trerio pastangomis. Iki 1947 metų 
falo namo dar sugrįžo apie 700.000. 
■iuo metu Vakarinių sąjungininkų 
■onose Vokietijoje ir Austrijoje yra 
tti milijono DP, kurie negali ar ne

ri grįžti J savo tėvynes, bijodami 
bersekiojimo dėl rašinio, religinio, 
tautinio ar politinio nusistatymo. 
Apie 100.000 jų atvyko į Vokietiją 
1946—1927 metais. Šie visi svarbiau
sia yra Lenkijos žydai, kurie paliko 
Lenkiją dėl (vairių priežasčių: neteko 
namų, užsiėmimo ir karo metu savo 
teminių; padidėjęs antisemitizmas, 
Kurį krašte įskiepijo ilga nacių oku
pacija; įsisiūbavęs didelis sionistų 
Aidėjimas į Palestiną. Sis judėjimas 
htkraustė į Vakarų okupuotas 
apie 200.000 žydų, t. y. beveik 
visų DP skaičiaus.

Į DP problemos diskusijas 
Saukiu išvietintų vokiečių, etinių 

ečių ir kitų buvusių priešų tautie- 
šių. Aš darau pranešimą tik apie be
veik vieną milijoną Jungtinių Tautų 
tremtinių, esančių Vokietijoje, bū
tent: apie lietuvius, latvius, estus, 
lenkus, žydus, ukrainiečius, jugosla
vus ir asmenis be pilietybės, iš kurių 
apie .536.000 yra JAV kontroliuoja
moje Vokietijoje ir Austrijoje.

Nuo 1946 metų savo grįžimo Eu
ropon aš vis stebiuosi daugumos 
tremtinių atsparumu. Aš esu matęs 
keletą nacių prievarta darbams 
paimtų darbininkų, kurie su manimi 

■ buvo Vokietijoje 1943 ir 1944 m. ir 
kurie vis dar tebegyvena nenormalų 
Stovyklų gyvenimą bei slegiančią at
mosferą, tačiau mane džiugina jų su
gebėjimas padaryti tai, kas esamoje 
padėtyje geriausia: studijuojant, dir
bant ir ruošiantis naujose specialy
bėse.

Atsižvelgiant į jų didelį konstruk
tyvaus darbo norą ir taupant armijos 
bei IRO personalą, beveik visų su
rinkimo centrų administracija pa
vesta patiems DP. Veikiąs IRO centro 
direktorius gali būti pvz. buvusios 
Lietuvos respublikos exkabineto mi- 
nisteris ar iš Ukrainos ūkininkas bei 
teisininkas. Pareigose jam talkinin
kauja demokratiniu būdu DP rinkta 
taryba, kaip kad yra šio krašto ma
lame miestelyje. Jei aš būčiau pa
prašytas nurodyti bendruomenę, kuri, 
mano supratimu, būtų labiausiai nu- 
gtstačiusi prieš nacizmą, fašizmą ar 
komunizmą, — tai aš neimčiau jūsų į 
„100 ”/« amerikiečių“ izoliuotą mie- 
«elį, bet- nuveŠčiau į mūsų zonos 

dkietijoje DP centrą. JAV didžioji 
dauguma žmonių nemėgsta šių „iz- 
mų“, bet jie teturi tik mažą kontaktą 
su jais. Šie DP, kurie buvo naktį su
rinkti, atplėšti nuo savo šeimų ir at
gabenti į Vokietiją darbams, ar ku
riems- buvo tatuiruoti koncentraci
jos stovyklų skaičiai imt jų rankų, 
yra aktyviai indoktrinuoti prieš bet; 
kokią nacizmo ar fašizmo formą.

Jau vien tas pats faktas, kad dau
guma DP yra pasiruošę verčiau su
tikti bet' kokį likimą, negu grįžimą į 
ifevynes, kur dominuoja komunistai, 
bodo jų nusistatymą „izmo“ požiūriu.

DP yra giliai religingi žmonės. 
Kiekvienoje stovykloje jie yra savo 
rankomis įsitaisę bažnyčias ir laiko 
pamaldas pagal jų pačių religijos 
praktiką. Apskritai, jų sveikata lai- 
įoma geresnė negu vokiečių. Jokios 
rimtos epidemijos neiškilo — iš dalies 
dėl kariuomenės panaudotų profi- : 
faktinių priemonių, iš dalies dėl pui- 
kave pačių DP gydytojų ir slaugių . 
Aptarnavimo. Vaikai yra sveikiausi 
Kokius aš kada esu kur matęs. Vene- i 
iinės ligos, kurios yra labai pavojin- i 
gos karo metu minėtų srityse,’ DP 1 
centruose nepasireiškia. Mūsų zonoje i

sritis
20 •/.

neį-
i vo-

beveik 70.000 vaikų lanko mokyklas, 
kurios įsteigtos DP centruose ir yra 
pačių aptarnaujamos. DP policija, 
paruošta JAV karinio personalo, pa
laiko stovyklose vidaus tvarką. Įsta
tymų laužytojų tarp DP yra mažiau 
negu vidutiniškai dideliuose mies
tuose.

Apskritai reikia turėti galvoje, kad 
DP yra dirbantieji ir galvojantieji 
žmonės. Naciai deportacijoms į Vo
kietiją pasirinko pirmiausia jaunus 
žmonės, tinkamus darbui. Centruose 
randama reliatvyiai maža senų ar 
fiziškai nepajėgių žmonių. Šiandien 
jie uoliai dirba IRO kontroliuoja
muose centruose, prie armijos darbų 
ir vietos ūkyje,' jei jie randa darbo 
sukrėstoje Vokietijoje. Nežiūrint 
daugelio kliūčių, kurios iškyla iš 
-praktinės ar fizinės pusės, dauguma 
DP centruose gyvenančiųjų turi dar
bo ar mokosi naujų amatų.

Jų pasiruošimas darbams yra nuo
stabus. Iš beveik 400.000 darbui tin
kamų DP, arti vieno ketvirtadalio 
turi patyrimo žemės ūkyje, pieninin
kystėje, miškų ūkyje, maisto paruo
šime. Apie 7 % yra konstruktoriai ar 
praktikei, 6% dallydės ir siuvėjai, 
10 ’/o — profesonalai, kaip: gydytojai, 
sesutės, inžinieriai.
' Trumpai tariant, mes, kurie dir
bome kartu su jais Vokietijoje, jau
čiame, kad DP apskritai yra fiziškai 
tinkami dalyvauti politinėje ir reli
ginėje Amerikos stiliaus laisvėje, 
laikytis bendruomenės nuostatų ir 
yra patyręs bei pajėgus elementas, 
kuris nori naudotis nauja, nuolatine 
tėvyne.

Gyvybinis klausimas yra: Kas rei
kia daryti su šiais žmonėmis, kurie 
vis dar tebėra okupuotoje Vokieti
joje, mūsų kariuomenės priežiūroje?

Pirmoji alternatyva — repatriacija 
— šiuo metu galėtų būti tik priversti
nė. Pasitikusiems nelengva būtų pa
sakyti: „Milijonai jūsiškių sugrįžo 
ten, iš kur jie atvyko. Kodėl jus ne
galite grįžti?“ Atsakymas būtų per 
aiškus. Iš tikrųjų, prancūzai ir kiti 
vakarų europiečiai sugrįžo namo. Ru
sai, kurie tiki į komunizmą, taip pat 
grįžo. Bet ar tikslu būtų tikėti, kad 
pvz. išvietintieji latviai, estai ir lie
tuviai, kurie yra griežtai priešingai 
nusistatę tai politinei ir ekonominei 
sistemai, kurią jie patys patyrė 1940 
ir 1941 metais ir kuri dabar griežtai 
kontroliuoja jų kraštus, — jaustų, 
jog Jie gali saugiai grįžti,- būdami 
priešiško nusistatymo anai sistemai? 
Arba: ar mes norėtume priversti juos 
pasiduoti komunizmui ir jų gyvenimo 
būdui? Mes tikime, kad, norint įvyk
dyti repatriaciją, reikėtų šiuos žmo
nes apsupti ir jėga, su šautuvu- ir 
durtuvu, stumti į repatriacijos trau
kinius.

Antroji alternatyva — DP paversti 
vokiečiais — sudarytų žymių sunku
mų. Tam tikras įsisenėjęs antagoniz
mas tarp DP ir jų buvusių prispau
dėjų sudarytų nuolatinį konfliktų 
šaltinį. Jie prailgintų ir apsunkintų 
mūsų uždavinius Vokietijoje. Be to, 
dideli ir ekonominiai sunkumai. 
Prieškarinis gyventojų skaičius ame
rikinėje zonoje yra padidėjęs per 
20 %, įskaitant vokiečių pabėgėlius iš 
kitų sričių bei vokiečius iš rytinių 
kraštų, kaip pvz. iš Lenkijos ir Čeko
slovakijos. Mažiausiai 30 % namų 
U.S. zonoje yra sugriauta ir daugu
mas jos pramonės sunaikinta. Dar

Įvairios žinios
• Iš Atėnų pranešama, kad apie 
3.000 nelaisvėn paimtų graikų parti-

' zanų dabar puikiai savanoriškai ko
voja vyriausybininkų eilėse. (AP)
• JAV aviacijos vadovybė paskel
bė, kad ji nori suverbuotl 25.000 nau
jų asmenų aviacijos tarnybai, kad 
bendras aviacijos personalas sudary
tų 337.000 asm.
• JAV kaltino Rusiją už tai, kad ji 
atstato koncentracijos stovyklas ry
tinėje Vokietijoje ir jas pripildo savo 
„naujo totalitarizmo“ priešų, praneša 
AP iš Washingtono. (S&S)-
• JAV laivyno vadovybė paprašė 
kongresą sutikimo leisti panaudoti 
lėšas naujam 80.000 tonų lėktuvne
šiui ir 5 kitiems bandomiesiems lai
vams pagaminti. 80.000 t. lėktuvne
šis galėtų sudaryti pagrindą oro tvir-

| tovei B 29 nusileisti ar pakilti su 
atomine bomba. (S&S)
• H. Britanijos pakraščio sargybinis 
N. W. Smith pranešė, jog jis matęs 
sferinį objektą su degančia 100 pėdų 
ilgio uodega ir lekiantį erdvėje rytų 
link iš vakarų. Tatai matęsi tik apie 
5 sekundes. Deganti uodega buvusi 
panaši į skrendančią bombą, bet daug 
ilgesnė. (AP)
• Iš Larissos, Graikijoje, praneša
ma, kad paimtieji graikų partizanai 
Olimpo kalnuose buvę priversti ba
dauti ir valgyti mulus bei žolę. Jie 
kalnuose, legendariniuose dievų na
muose, gulėję sniege ir kovoję. (AP)
• Vienoje, tarptautinėje zonoje, 
trys rusų kareiviai jėga pačiupo ei
nančią moterį ir savo džipu nusivežė, 
praneša Austrijos saugumo policija. 
(S&S)
• Mokslininkas Albert Einštein re
mia Henry Wallace, vieną didžiausių 
propagandistų Sovietų naudai. Al
bert Einšteinas yra žydų kilmės.
• Buvęs JAV karo ministeris Hen
ry L. Stimson įspėjęs prezidentą 
Trumaną jau 1945 m., kad su Rusija 
negalės būti sudaryti pastovūs ir 
saugūs santykiai, rašo The Ladies 
Home Journal. Jei ir toliau nepasl- 
keisianti Rusijos padėtis, tai, galimas 
daiktas, privestą prie karo. Stimso- 
nas taip pat pareiškė, kad Rusija jau 
Potsdamo konferencijoje užsispyrusi 
dėl c. Europos kontrolės jai pavedi
mo. (S&S)
• Austrijoje, rusų zonoje, viename 
šokių vakare rusų uniformoje žmo
gus automatu peršovė 23 asmenis, jų 
2 tuojau mirę. Austrijos gyventojai 
labai sukrėsti šįp įvykio ir reikalauja 
jį ištirti. (S&S)
• Patikimi Austrijos vyriausybės 
šaltiniai praneša, kad paskutiniu me
tu Ziatersdorf naftos srityje visi ten 
buvę komunistai sargybiniai pakeisti 
raudonarmiečiais (BOO). (UP)

kasyklose 
užgriauta 
tiriamas.

Ernesti

• Jugoslavijoje anglių 
įvyko didelė nelaimė; esą 
170—300 žmonių. Įvykis 
(AP)
• Suomijos profesorius
Hentunen kalbėjo didžiausiame Hel
sinkio mitinge prieš Sovietus dėl 
paktų. Komunistai kartu su policija 
puolė mitingą Ir kalbėtoją areštavo, 
nes policija yra komunisto vidaus 
reikalų ministerio žinioje. (S&S)
• JAV pašto 4 tonų siunta, skirta 
Berlynui, kaip praneša S&S, sudegė 
kartu su pašto vagonu, kai traukinys 
ėjo per rusų zoną.
• Trys ukrainiečiai DP, gėrę nuo
dingą degtinę, mirė po 4 dienų po
būvio. Jie gyveno stovykloje prie 
Ulmo. (S&S)
• Švedijos žymiausi 127 rašytojai 
yra pasirašę rezoliuciją, kurioje pro
testuoja prieš komunistų pažeistą 
laisvęSrašyti Ir kreipiasi Į viso pa
saulio rašytojus, kviesdami pradėti 
kovą su „naujuoju barbarizmu“.

Stockholmo ir Upsulos universi
tetų profesoriai ir mokytojai pasirašė 
atskirą rezoliuciją, protestuodami 
prieš Čekijos mokslininkų ir auklė
jimo pareigūnų persekiojimą.
• JAV aukš. teismo teisėjas pareiš
kė, kad komunistai yra suorganizavę 
pasipriešinimo akciją, nukreiptą prieš 
visuotini karinį paruošimą, šis dar
bų centras esąs komunistų partijoje. 
Toliau O. J. Robert pasakė, kad pir
miausia Rusijos kampanija J.A.Vais- 
tybėse buvusi ta, kad komunistai 
veikė už greitą amerikiečių karių 
demobilizaciją. Tas pats darbas da
bar vyksta dėl visuotinio karinio pa
ruošimo. (S&S)
• Stars and Stripes iš Muncheno 
praneša, kad nuo kovo 22 d. visi DP. 
kurie apleis savo zoną, turės turėti 
išvykimo leidimą visų trijų zonų 
(staigų patvirtintą.
• Senatorius R. A. Taftas mano, 
kad Sovietų Sąjunga nesiimsianti ka
rinės akcijos už įtakų sferos, kuri 
buvo Jaltoj nustatyta prezidento 
Roosevelto, W. Churchillio ir J. Sta
lino. Amerika ir neisianti už tos li
nijos, nekariausianti. Jeigu rusai to 
laikysis, tai karo nebūsią. Dėl Suo
mijos JAV nesiimsiančios ką nors, 
taip pat ir dėl Italijos: jei ten laimėtų 
komunistai — karo nebūtų. (AP)
• Kanados vyriausybės imigracijos 
misija, kuri buvo įsikūru! Heidel
berge, praneša, kad jos įstaiga dabar 
persikėlusi į Luisenstrasse 4, Karls- 
ruhe-DUrlach.
• Baltgudijos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas Minske N.Y. 
Natalevič atleistas iš eitųjų pareigų. 
(UP)

daugiau, net prieš šį karą šis kraštas 
2O’/» savo turėto maisro importuodavo 
prieškariniams gyventojams. Vien tik 
uždarydami DP stovyklas ir pridė
dami 0,5 milijono nevokiečlų prie jau 
esamo vokiečių pertekliaus mūsų sri
tyje, tos problemos sprendimo anaip
tol nepalengvintume.

Trečioji alternatyva — palaikymas 
ir toliau DP surinkimo centrų — aiš
ku, nėra sprendimas. Ji tik sudary
tų nuolatinę ir sunkią naštą ameri
kiečių mokesčių mokėtojams. Tuo 
būdu šie DP būtų laikomi tokioje pa
dėtyje, kur patys negalėtų sau padėti, 
neturėtų plano ar vilties susikurti 
naują gyvenimą sau ir savo vaikams.

Ketvirtoji alternatyva — užtikrinti 
tremtiniams įsikūrimą tuose kraš
tuose, kur jie galėtų atsigaivinti savo 
gyvenimą ir įleisti šaknis. Tai ir yra 
tai, ką kiti kraštai ta kryptimi yra 
padarę ir kur jie jaučia tuos rezul
tatus.

Kanada paprašė IRO paruošti 
20.000 DP darbininkų iki 1948 m. lie
pos mėn. Kaip Australija priėmė DP, 
rodo šios ištraukos, Australijos In
formacijos ir Imigracijos ministerio 
atsiųstos vyr. IRO būstinei: „Esu pa
tenkintas pirmąja tremtinių partija, 
kuri atvyko į Australiją „General 
Heintzelman“ laivu. Australios spau
da ir viešoji opinija šiai schemai yra 
puiki“.

Belankydami Belgijos anglių kasy
klas, kur buvo įkurdinta 30.000 DP, 
mūsų atstovai rado, kad Belgijos 
darbdaviai yra ypatingai patenkinti 
savo naujaisiais darbininkais ir pra
šė Jų daugiau.

Švedija taip pat puikiai atsiliepia 
apie lietuvius, latvius ir estus, kurie ten 
atbėgo 1944 m. iš buvusių tėvynių. 
1946 m. gale tie tremtiniai jau buvo 
atsilyginę Švedijos padarytas tremti
niams išlaidas ir dabar kasmet šve
dų tautos ūkiui jie duoda apie 
150.000.000 dolerių.

Prie tų kraštų galime pridėti dau
gelį kitų, įskaitant D. Britaniją, 
Prancūziją, Olandiją, Norvegiją, Bra
ziliją, Paragvajų, Argentiną ir Vene- 
cuelą, kurie pagaliau yra priėmę bent 
po keletą DP. Bet visos šios pastangos 
ir matomi susitarimai yra riboti ir 
todėl šios problemos neišspręs.

Atrodo aišku, kad ketvirtoji DP 
problemos alternatyva —.plati įkur
dinimo programa — gali būti sėkmin
ga tik tada, jei JAV įsileistų žymų DP 
skaičių.
. Aš manau, kad šį dalyką turi nus
pręsti JAV tauta, mokesčių mokė
tojai, bet ne kariuomenė. Ar turime 
mes šias vokiečių aukas grąžinti savo 
persekiotojams? Ar turime priversti 
juos sugrįžti į jų komunistų valdomas 
tėvynes? Ar turime mes, padedant 
kitų kraštų mokesčių mokėtojams, iš
laikyti juos Vokietijoje neribotą lai
ką? Arba mes turime įdėti savo įna
šą, leidžiant jiems įsikurti JAV, kur 
jie galėtų atkurti savo gyvenimą ir tuo 
pačiu metu sumažinti naštą jums, • 
amerikiečiai mokesčių mokėtojai, ši 
problema yra jums nuspręsti, kalbant 
per kongresą.

*
šio nepaprastai svarbaus pranešl- 

gale yra prierašas, kuriame sa-

Pasaulėžiūrinis..
(Pradžia 5 pusi.) 

žygys, tai sunaikina vienui vienas di
džiausią priešo armiją. Labiausiai 
nevykęs yra jaunasis Petras Kreivė
nas: tai visiškai neįtikinąs ir tuo pa
čiu literatūriškai neįmanomas perso
nažas. Tiesa, jis ne filosofijos, bet 
agronomijos studentas, tačiau mes 
pažįstame ir mūsų agronomus: vieni 
jų visiškai nekvaršina sau galvos 
ideologiniais ar politiniais klausimais 
ir šioj srity jiems užtenka vienos ki-ir šioj sri!
tos sąmojUigos frazės, o kiti, kuriems 
iš tikrųjų šie klausimai įdomūs, ne
kalba taip, kaip paprasta špitolės da
vatkėlė arba koks nusigėręs komuni
stėlis Balaika. Visko priežastis štai 
kur glūdi: dažnai vykusiai pavaiz
duodamas kaimo gyvenimą, autorius 
nepagavo mūsų inteligentijos cha
rakterio. Visa studentų scena, duota 
puotos pas Kraivėnus metu, yra kiau
rai neįtikinanti, čia autorius jaučiasi 
ne savo kaily ir tiek. Tai yra auto
riaus kūrybinis defektas, ne- 
priaugimas vaizduojamai situacijai ir 
čia nėra ko daryti vienokių ar kito
kių toli einančių pasaulėžiūrinių iš
vedžiojimų. Nieko negalima būtų tu
rėti prieš sumanymą pavaizduoti jau
no asmens atsivertimą iš kairės į de
šinę, tačiau tas procesas turėtų būti 
pagrįstas dostojevskišku psichologiz- 
mu, kurio čia nėra nei pėdsakų, už
tat ir gaunasi deklamuojąs maneke
nas.

Kaimo gyvenimo vaizdavimas irgi 
turi spragų. Kur šaulių, jaunalie
tuvių, pavasarininkų, jaunųjų ūki
ninkų veikla? Apie juos knygoje ne
randame nei vieno žodžio. Kas nu
neigs šių organizacijų didelę įtaką 
mūsų kaimo gyvenime nepriklauso
mybės metu? Iš romano atrodo, kad 
tik komunistėliai tebuvo susiorgani
zavę mūsų kaime, o faktinei čia jie 
užėmė tik pačią paskutinę vietą.

Tendencijos kiekvieną literatūrinį 
veikalą gali tik sužaloti. Nėra jokių 
abejojimų, kad tokie sovietiški rašy
tojai, kaip Solochovas ar Semiono- 
vas, iš tikrųjų yra talentingi. Tačiau 
jų veikalai negalės būti amžini, juos 
sunaikina tendencija: jie pasidaro 
neįtikiną, nevaizduoja gyvenimo to
kio, koks jis iš tikrųjų yra. Tad ne
verta ir mūsų rašytojams sekti to
kius pavyzdžius, dar daugiau nėra ko 
kritikams juos už tai girti, nes tai 
tik duobės kasimas kiekvienam ta
lentui. B. Jonaitis

mo

koma, kad pilnas pulk. Įeit. Sage pra
nešimo tekstas būsiąs pertransliuotas 
per AFN (Amerikiečių kariuomenės) 
radiją Frankfurte artimoje ateityje. 
(Tenka pridurti, kad to pranešimo 
daug kam neteko girdėti, nes žinia 
atėjo per vėlai^ed.) Pulk. Sage, bū
damas neseniai JAV, padarė du pa
pildomus radijo pranešimus DP klau
simu ir kalbėjosi su daugeliu JAV vy
riausybės pareigūnų bei kongresmanų 
ir svarstė iš esmės DP problemą. Pulk. 
Sage DP bus didžiausiai dėkingi už 
jo nuoširdų rūpestį. — Am.

Apie paslaptinguosius ginklus
(Atkelta iš 4 pusi.) 

km aukščio, ir lėktuvai, kurie 
be piloto pakilti, skristi ir nu-

300 
gali 
tūpti, statomi povandeniniai laivai 
nuo 20—30.000 t ir tokie, kurie gali 
plaukti 400 m gilumoje, dirbami ra
ketiniams šaudmenims pabūklai ir 
ruošiami 100.000 PS galingumo ato
miniai motorai, kurie didiesiems 
rų laivyno vienetams užtikrins 
slšką savarankumą.

MOKSLINIAI GINKLAI
Paslaptingieji ginklai! Vieni 

yra ne kas kita, kaip paprastų apa
ratų pritaikymas karo tikslams. Bet 
kiti savyje slepia niekados dar ne
buvusius .įtaisus, dėl kurių viso pa
saulio šnipai rizikuotų savo gyvybe. 
Gal tai tik kristalas arba pirščiuko 
dydžio vamzdelis? Tai jokia vei
kianti ginklo dalis, o tik jo „protas“.

Iki šiolei strategija buvo lemiama 
skaičių ar jų veikimo. Pergalei buvo 
gana persvaros ties ištisa linija arba 
tam tikroje jos vietoje arba stipres
nio apginklavimo. Net ir Napoleono 
genijus laikėsi šios taisyklės. Šian
dien betgi laboratorijose ir fabrikuo
se mokslas veda karą trigubu mastu 
ir apokalipsiniais ginklais; skaičiaus 
persvaros dėsniui grėsmę sudaro 
mokslinio tyrimo darbo išdavos.

ja- 
vi-

jų

• Reuteris praneša, kad JAV Ad
mirolas R. F. Whitehead pareiškęs, 
jog laivyno aviacijos rezerve yra 
daugiau negu 50 lėktuvnešių, kurie 
yra paruošti bėdos atvejui.

Paskutiniais šešiais mėnesiais ano 
karo strategija buvo iš pagrindų pa
keista naujausių vokiečių išradimui 
V-l ir V-2, „ugninės lelijos (Feuer- 
lilie) 25“, „peteliškės (Schmetterllng)“ 
ir „Reino dukters (Rheintochter)“, 
vandenilio oxido povandeninių laivų, 
kurie po vandeniu galėjo apkeliauti 
visą žemės rutulį, „jūrų šuns (See- 
hund)“, „Kastor“ ir „Salamander*, 
kurie nejudėdami jūrų dugne tykoja 
savo grobio, ir daugelio kitų. Nuo
stabus dalykas: nugalėtasis nugalė
tojui perduoda paslaptinguosius gin
klus, kurie jį greta atominės bombos 
padaro dar baisesniu! Kiekviena 
diena neša naujus patobulinimus. 
Kuprines ir žygio batus pakeičia 
atominė energija, sprausminiai vali
kliai, radaras. Senasis generating 
štabo karininkas pasitraukia į jau
nojo laboratorijos mokslininko už
nugarį.

PRALENKTA STRATBQUA
Šeši mėnesiai skyrė vokiečius nuo 

pergalės. Ją iškovoti pasiryžo moks
linė pažanga, kadangi karinis žygia
vimas jos nebegalėjo laimėti. * 
Rundstedto ofenzyva 1945 m. Belgi
joje, svarbiausia, buvo reikalinga 
tam, kad galėtų Trečiojo Reicho in
žinieriams prailginti terminą keletą 
mėnesių, — baigia šiandienės įtam
pos metu įdomų straipsnį mūsų anjU 
nėtasis laikraštis. Tikėti ar netikėti 
jo išvadžiojimams — tebūnie tol pa
ties skaitytojo reikalas.

Al*. Diiėėnss
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Didėja nerimas Skandinavijoje
'Tiroliškio savaitraščio „Dėr Stand- 

punlrt“ korespondentas iš Stockhol- 
mo informuoja apie tenykštes nuo
taikas ir pavaizduoja, kaip Skandi
navai vertina dabar vykstančias ru- 
sų-suomių paktas derybas. Korespon
dentas mano, kad suomių laikymasis 
rusų atžvilgiu svarbiausia pareina 
nuo jsitikinimo, jog Vakarų pagalba 
jiems, reikalui esant, pasireikštų 

. vargu kuo kitu kaip protestu. Juk ir 
1939 m. žiemos kare vakariečiai bu
vę suomius palikę vienus savo liki
mui. Dar tebesą gyvi ano meto pri
siminimai ir dėl to jaučiamas taip 
pat didelis nepasitikėjimas anglosak
sų pažadais. Todėl esą Helsinkis 
veiksiąs grynai pagal savo išgales.

Čia pat perėjęs prie Švedijos lai
kymosi, korespondentas klausia, ar 
susidariusios padėties akivaizdoje šis 
kraštas galjs išvengti pavojaus, ne
tapęs sekančia agresijos auka? Tai 
esą galima tik tuo atveju, jeigu kiek
vienam, nors ir mažiausiam rusų 
ginkluotam antpuoliui būtų atsakyta 
su ginklu rankoje. Stockholme vy
raująs įsitikinimas, jog Vakarai šian
dien, priešingai kaip tai buvę 1939 
m., nebegalėsią ramiai žiūrėti, kaip 
Sovietai aneksuotų Skandinavų 
kraštą.

KARO BAIMĖ JAUDINA 
VOKIETIJĄ

Nemažesnis nerimas jaučiamas ir 
Vokietijoje. Čia žmonės, beviltiškai 
blaškydamiesi, kartais net pusiau
svyros nebetekę, imasi sunkiai besu
prantamų veiksmų. Ne gi kitaip bū
tų galima vertinti paskutiniuoju me
tu padidėjusi bėgimą iš vakarinių 
zonų j sovietinę. Gen. Clay sąryšy 
su tuo pastebi, kad amerikiečiai nė 
nemaną laikyti tų, kurie tariąs! so
vietinėje zonoje rasti geresni gyve
nimą. Tačiau „Hamburger Allg. Zei- 
tung“ čia kitaip samprotauja: „Šie 
žmonės bėga | rytus ne ilgėdamiesi 
geresnio gyvenimo, bet bijodami ka- 
,ro. Jie įžiūri, kad busimosios kauty
nės galinčios, svarbiausia, vykti va
karinėse zonose. Bėgdami į rytus, 

' jie kaip tik tikisi galėsią ištrūkti iš 
karo furijos pavojaus, kuris gresia 
Šioms zonoms.“ Berlyniškiai gi pa
stebi, kad jie pažįstą rusus, kaip ir 
rusai juos, tačiau vakarinių zonų gy
ventojai juos galėsią pažinti tiktai 
karo atveju. Baigdamas laikraštis 
pažymi, kad Sąjungininkų nevienin
gumo pasėkoje padidėjęs vokiečių 
nesaugumo jausmas pakertąs darbin
gumą, jų mąstymą kreipiąs aiškiai

(Pasaulio spaudoje pasižvalgius)

Jeigu Jau tokiomis nuotaikomis 
skundžiasi namuose gyveną vokie
čiai, tai apie tremtinių savijautą ir 
kalbėti nebetenka, nes tikrai
PASAULIO PADĖTIS KRITIŠKA

. Ją vertindamas Ziiricho laikraštis 
„Die Weltwoche", be kita ko, paste- 

j bi: „Žinoma, amerikiečiai ir šiandien 
į tebeieško priemonių karui išvehgti. 
. Jie karo nenori, tačiau sieloje jau 
. yra pasiruošę kariauti, jeigu tai bū- 
. tų reikalinga. Kiekvienas galvojąs 
. amerikietis Šiandien turi pripažinti, 
i jog dabartinės politikos tęsimas tėra 
. gyvybiškai pavojinga kova su laiku.“ 
. Jeigu esą nepavyktų pasiekti vienin

gumo su Rusija, iki kol ši įsitaisy- 
. sianti atominę bombą, amerikiečiams 
. teksią rimtai susirūpinti. Rusija ne- 
i delstų pavartoti tokią bombą, gi jos 
. veikimas į Amerikos didmiesčius bū- 
[ tų, be abejo, katastrofiškai baisus. 
. Tuo požiūriu esą savaime supranta- 
I ma, kad Amerika tikrai bandysianti 
į užbėgti rusams už akių, jeigu pasi- 
, rodytų beviltiška susitarti. Betgi to- 
. kiai intervencijai, kaip mano laikraš- |

be Jokių linijų ir teisėjų. Jeigu nie
kados nepavargdamas Molotovas su
varo sviedinį 1 tinklą — o tai labai 
dažnai atsitinka — ir sušunka „ge-

Dėl svetimos valiutos
Papildomai pranešama, kad DP

klaidinga kryptimi, o kiekvienam po
litikui sukeliąs abejonių dėl jo darbo 
tikslingumo.

Lietuvių Tremtinių Amatininkų ir 
Darbininkų Profesinės Sąjungos

Pranešimas
Iš daugelio pavienių asmenų esa

me gavę besikartojančių užklausimų, 
tačiau netesėdami galimumo kiekvie
nam iš jų atskirai atsakyti, suben
drinę klausimus, darome šį prane
šimą.

1. LIETUVIŲ TREMTINIŲ AMA
TININKŲ IR DARBININKŲ PRO
FESINĖ SĄJUNGA yra gavusi Ka
rinės Valdžios licenziją. Todėl pati 
organizacija ir jos veikla yra legali.

2. Mūsų Išduodamieji amato liu
dijimai neturi nieko bendro.su IRO 
išduodamais specialybių pažymėji
mais.

3. Amato liudijimai yra Išrašomi 
lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis. Be to, juose turi būti sa
vininko fotografija.

4. Įvykdžius meisterių ir pamei- 
sterių klasifikaciją, mūsų išduotieji 
amato liudijimai bus pripažinti vo
kiečių Amatų Rūmų. Kiekvienas ga
vęs meisterio vardą galės steigti sa
vo įmonę Vokietijoje.

5. Amato liudijimai yra išduoda
mi tik mūsų sąjungos nariams. Jie 
gaunami per vietinių skyrių valdy
bas.

6. Paskiri asmenys iš stovyklų, 
kuriose nėra mūsų sąjungos skyrių, 
yra prašomi kreiptis į artimiausios 
stovyklos skyriaus valdybą. Centro 
Valdyba pavieniams asmenims be
tarpiai amato liudijimų neišduoda.

7. Mūncheno ir Hanau skyrių na
riai kreipiasi tikį savo skyrių val
dybas, kurios visus formalumus 
amato liudijimui gauti privalo su
tvarkyti.

Ta pačia proga prašome visų sky
rių valdybas artimiausiu laiku baigti 
amato liudijimų išdavimo formalu
mus, nes daugelis narių dar prieš 
išemigruodami nori sutvarkyti savo 
specialybės reikalus. Be to, artimiau
siu laiku bus pradedama Išdavinėti 
sąjungos nario liudijimai, kas esa
momis mūsų darbo sąlygomis nebus 
lengva greitai atlikti.

Centro Valdyba

ras", tada mums nebelieka niekoki-' turi deponuoti užsienio valiutą. Ta-Tol IlOAin ir Iii
to, kaip tik'protestuoti. Prie to pri
sideda prancūzai, britai ir kinai ir 
visi kartu pastebime: „Pardcjn, svie
dinys pateko | tinklą.“ Molotovas 
tuomet ne tik atkakliai laikosi savo, 
bet užslgauna ir atkerta: „Ponai, juk 
mes dar nesusitarėme dėl balsavimo 
procedūros." Ir jeigu jis blogai nusi
teikęs arba politbiuras yra tos nuo
monės, kad tas taškas būtinai reika
lingas, tada panaudojamas veto. Ki
tu atveju Molotovas leidžiasi j 
promisą —’ pasisako sutinkąs 
din| dar kartą peržaisti.“

Sovietai ir amerikiečiai turi 
tingus tikslus, užtat vartoją ir 
tingus metodus jų siekdami. „Mes 
galvojame, pastebi minėtasis ameri
kiečių laikraštis, kad dauguma klau
simų galima išspręsti pasitarimais ir 
doleriais. Sovietai vartoja kompli- 
kuotesnes priemones: savo politine 
organizacija, infiltracija ir papirki
mu jie laimi daugiau negu diploma
tija.“

Ir tenka sutikti, kad bent iki šio-
A. Berštelis

tis, tikrasis metas dar vis ųįsąs atė
jęs, nors jau dabar

DEWEY REIKALAUJA ANTI
KOMUNISTINĖS J.A.V. UŽSIENIO 

POLITIKOS
Tokia politika, kaip įsitikinęs 

respublikonų statomas kandidatu ( 
JAV prezidentus, Dewey, esanti bū
tina Sovietų ekspansijai sulaikyti, 
nurodo „Cont. Daily Mail". „Aš esu 
tikras, pareiškė Dewey, kad taiką 
galime išsaugoti tik savo galybe, gi 
karas tebūtų paskutinėj bankrutuo
jančios diplomatijos klaida". Ligšio
linė Trumano užsienio politika, jo 
žodžiais tariant, buvusi nepastovi ir 
nepakankama. Jo žodžiai tuo labiau 
įsidėmėtini, kadangi jis kitų kandi
datų tarpe laikomas vienu iš pir
mųjų.

Pabaigai verta prisiminti, kaip 
amerikiečiai apibūdina 
SOVIETŲ TAKTIKĄ TARPTAUTI

NĖSE DERYBOSE.
Ta tema kalbėdamas rašo „Har

pers Magazin“: „Derybos su Sovie
tais primena teniso žaidimą aikštėje | lei tai buvo faktas.

Už geležinės uždangos
(Atkelta iš 2 pusi.) 

žinus, tai jau reikalas tų, kurie so- 
tinsis tais rojaus vaisiais...

Gyvenk ir norėk, drauge Šimkau!
2. Generolas Vladas Karvelis 

r „visiško išvadavimo" keliu
Atėjo eilė „Tėvynės Balse? atsi

liepti ir tarybiniams generolams. VL 
Karvelis, „T.B.“ sausio 31 d. nume
ryje „tarybų Lietuvos visiško išva
davimo trečiųjų metinių proga“ pa
skyrė visą puslapi nušvietimui „šio-' 
vingoms kovų tradicijoms“. Šiuo at
veju mums ne tiek jdomu .susipažinti 
su generolo istoriniais samprotavi
mais, kurie-negali kitokie būti, kaip 
nudažyti „kovine ginklo draugyste su 
didžiąja rusų tauta, kuri buvo mūsų 
sąjungininku ir ištikimu draugu vi
sose kovose prieš vokiškus grobikus 
ir prieš caro despotizmą“, nei prie
žastys, kodėl jo dabar manoma, kad 
„pasirinkimas tarybinio kelio, tik są
junga su broliškomis tarybinėmis 
tautomis įgalino lietuvių tautai vėl 
atgauti laisvę ir nepriklausomybę...“ 
Gal kiek įdomiau tik faktai, kuriais 
operuoja tame pat laikraštyje ir pulk. 
Petronis straipsnyje „Lietuviškoji 
karininkija šiandieną“. Tiek gen.

kom- 
svie-

skir- 
skir-

Karvelis, tiek pulk. Petronis, nore-'vykęs j kitą frontą — aukštesnėms 
darni iškelti faktą, jog — „ištikimųjų I pareigoms. Iš Karvelio porinimų, 

j kad lietuviai kovoję ne tik lietuviš
kojo junginio eilėse, o buvę paimant 
Berlyną, Karaliaučių ir Pragą, ma
tosi, kad ir tame „lietuviškame jun
ginyje" didesnę dal| sudarė kariai iš 
„broliškųjų respublikų". Tokiu būdu 
suprantama, kodėl iš to junginio ap
dovanojus 12.000 karių aukštais ordi
nais, nė vienas nepaminėtas „T.B." 
reklamai. Bet už tai keletą pavar
džių mini pulke Petronis, tik jau už 
kitokius nuopelnus. Būtent, už „pra
regėjimą“. Jų tarpe yra, anot Petro
nio, buvęs Lietuvos kariuomenės ka
rininkas Šlapelis, tarnavęs hitlerinėje 
armijoje, perėjęs pas tarybinius par
tizanus Ir jiems vadovavęs. Toliau, 
„nuplovę dezertyro gėdą“ minimi 
majoras Drongis, kapitonas Lizdas ir 
iš DP stovyklos Boholt (?) gr|žęs ka
pitonas Sleinys, dabar dainuojąs iš 
tos pačios „persekiojimų ir šantažo" 
plokštelės.

Veltui klausti Karvelio ar Petro
nio, kur gi dingo 1941 m. išvežtieji 1 
„kursus“ karininkai ir ką veikia tie. 
kurie ir Sibire būdami „nepraregė
jo“. - jm -

lietuvių tautos sūnų eilėse matome ir 
buvusios buržuazinės Lietuvos ka
riuomenės karininkus“, sumini be 
galo mažą skaičių tų „ištikimųjų“, 
būtent — gen. įeit. Vitkauską, gen. 
mąj. yi. Karveli, Cepą-Cepauską ir 
Urbšą, pulkininkus — Surkų, Gertų, 
GudelĮ, Motieką, Petronj, Lūnę, Kir
šiną (mirė Oriolo srityje, būdamas 
lietuviško junginio štabo viršininku), 
Bitinaitj, Listopadską, Simonaiti, pa* 
pulkininkius — Stanislovavičių, Rau
galą, Apeiki, Jomantą, Ramanauską, 
Marcinkų, Ciūnj, Sargeli, Purelj, ma
jorus — Svičiulį, Masiulį, Itomlenskj, 
Tornau, kapitonus — Cyžą, Rimą ir 
vyr. Įeit. Vaznelį. Tai ir viskas.'..

Įdomu, jog 1941 m. lietuviškojo 
junginio vadu nebuvo dar pats Kar
velis, kaip daugelis spėliojo, o Bąl- 
tušis-Žemaitis, apie kuri sklido gan
dų, jog patekąs nemalonėn. Karve
lis tuo metu buvo jo pavaduotoju, 
kartu su „angelu sargu“ Mac! jausku. 
Tik vėliau, frontui priartėjus prie 
Lietuvos, Karvelis pasidarė junginio 
vadu. Šiauliuose j| pakeitė Urbšas, 
gi pats Karvelis sakosi tuo metu iš-

tai liečia ir už stovyklų ribų gyve
nančiuosius. Šie tai gali atlikti, tie
siog deponuodami Centraliniame Vo
kiečių „Land-Banke“.

Sąryšy su šiuo deponavimu DP 
buvo pateikę eilę klausimų, kurie čia 
paaiškinami: ■

1. Kokią naudą turi DP, deponuo
dami valiutą?

Deponuodami svetimąją valiutą 
iki baland-io 15d., DP apsaugo savo 
turtą tol, kol pasilieka ■Vokietijoje, ir 
atgauna prieš išnykdami. Kas to ne
padarys iki balandžio 15 d., to va
liuta bus konfiskuota, o jis pats nu
baustas. Todėl visi DP, turintieji 
svetimosios valiutos, turi ją deponuo
ti nurodytu laiku.

2. Kas atsitiks su turtu, jei ban
kas sudegs ar pinigus iš jo išvogs?

Pinigai bus tokiu atveju grąžinti 
per karinę vadovybę. Vokiečiai šių 
pinigų negalės naudoti, nes jie bus 
suregistruojami pagal individualias 
sąskaitas ir kiekvienas deponavęs 
pinigus gaus identišką pažymėjimą 
pagal savo asmeninių pinigų voką.

3. Ar bus galima deponuoti po 
194$ m. balandžio 15 d.?

Ne. Išimtys bus daromos tik ypa
tingais atvejais, t. y. naujai atvyku
sioms DP. Jie turi per 72 vai. po sa
vo atvykimo šios' rūšies vertybes 
jnešti j Centrini Vokiečių „Land- 
Banką“. Kartą įnešęs DP pinigus, 
antrąjį kartą nebegalės deponuoti, 
nors jis jų ir gautų vėliau iš užsienio, 
nes tai yra nelegalu.

4. Ar galės kitas asmuo išimti da
li ar visus pinigus, jeigu jis jų ne
padėjo?

Ne. Tik mirties atveju jie gali . 
būti išduodami teisėtiems paveldėto
jams.

5. Jei asmuo išvyks iš U.S. zonos 
be įstaigų žinios, ar jis neteks savo 
turto?

Padarius reikalingus pareiškimus, 
pinigai bus jam pasiųsti per karinę 
vadovybę.

6. Ar bus galima išsiimti dalimis? 
Galima bus išsiimti ir dalimis, tačiau 
tik nustatytu laiku (t. y., 30 dienų 
prieš išvykimą), o likusius palikti 
nurodant, kur pasiųstini likusieji.

Turto deponavimas apsaugos DP 
nuo nemalonumų konfiskuojant mui
tinėse, išvykstant iš Vokietijos.

DP bus užtikrinti, kad visos trans
akcijos bus atliekamos taip pat slap
tai, kaip tai normaliai daro privatūs 
bankai. ,

Pranešimas
Į savo šiame laikrašty tilpusį skel

bimą gavau apie 30 pasiūlijimų. Vie
ną jau pasirinkau. Dėl laiko stokos 
visiems raštu atsakyti negaliu. Vi
siems dėkoju už laiškus.

Su pagarba
James Ralph

Mes ieškome savųjų
PC.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELIo, 
ieško šių. asmenų:

62. Laimutis Idikas, gim. 1923. 6. 
14; Mickus Juozas, iš Stutthof; Ma
ziliauskas Juozas, iš Stutthof; Mazi
liauskas Petfas, iš Stutthof; Milaše
vičius Aleksandras, gim. 1907, iš 
Doeblin; Pivonas Stefanija, iš Bres
lau; Poliakas Abraška, iš Kauno; Ra
manauskas Leonas, gim. 1925. 1. 30, 
iš Pasewalk; Ramanauskas Zigman
tas, gim. 1919. 5. 30, iš Pasewalk; 
Rėklaitis Martinas, gim. 1915. 11. 11, 
iš Konigsberg;SabaIius Ona, iš Sass
nitz; Sabalius Ona, 10 metų, iš Sass
nitz; Sabalius Hildė, 7 metų, iš Sass
nitz; Sabalius Edita, 4 metų, iš Sass
nitz; Šokas Ona, 56 metų; Sokolovas 
Leonas, gim. 1915. 8. 8; Spundcr Ye
huda, iš Marijampolės; Jakužaitytė 
Antosė, gim. 1935; Jakužaitienė 
Marcela, gim. 1905; Jakužaitis Vikto
ras, gim. 1900.

2940. Amerikos lietuvė Dirslenė 
Juzė — savo seserų Onos Bernotienės 
ir Zosės Gaidauskienės iš Tauragės 
apskr., Šilalės valsč., Ditkiemio. Ži
nantieji apie jas prašoriu pranešti A. 
Skudžinskienei, (14b) Ravens
burg, Untere Burachstr. 60.

2941. Mileris Mečys, (c/o Mrs. An
drews: 35 Briarwood Rd., Whitega- 
tes, Wishaw, Scotland) — savo mo
tinos Milerienės Eleonoros, brolio

Milerio, Valdfmaro-Jono ir sesers 
Antanavičienės Katarinos.

2942. Rupeika Stasys, ([16] Kas- 
sel-Mattenberg, DP Camp) — brolio 
Rupeikos Igno, gim. 1919 mt, pask. 
metu gyvenusio Berlyne. Žinantieji 
apie jo likimo prašomi atsiliepti.

2943. Žinantieji ką nors apie Va
lę ir Matą Tylas, malonėkite pranešti 
L. Kemėšiui, M U n c h e n 19, Gudrun 
13/TV, H Auf.

2944. Juozas Stelmokas, c/o Taut. 
Klubas, 337 Union Ave, Brooklyn 11, 
N.Y., JAV gyvenąs 50 metų, ieško 
Llnevičiaus Andriaus arba Jo pali
kuonių, seniau gyvenusių Aukštojoje 
Panemunėje.

Taip pat ieškau Bašinskų, kilusių 
iš Kuodiškės km., Zapyškio parap.

2945. Tamulionis Petras, kilęs iš
Žedonių km., Daųjėnų-Giršulių vlsč., 
Biržų apskr., dabar gyvenąs 1790 Co
lumbus Rood So., Boston, Mass., 
U.S.A., parašytų affidavitus ir su
teiktų kitokią pagalbą savo giminai
čiams ar nors iš jo krašto kilusiems 
ir jam žinomiems tremtiniams. To
kie gali rašyti aukščiau nurodytu 
adresu. '

2946. Zinaida Kazlauskaitė-Mačė- 
nas ir Danielius Mačėnas, gyvenan
tieji U.S.A., 135 St. Nicholas Ave, 
Brooklyn 27, N.Y., ieško Jadvygos 
Radzevičiūtės iš Kauno.

2947. Paulius Mikalauskas, 184 
Gold Street, South Boston 27, Mass., 
U.S.A kilęs iš Kalvarijos apskr., Ru

daminos k., ieško giminių ir pažįsta
mų iš to pat ir artimųjų kaimų.

2948. Pračkys Pranas, gyv. Walds- 
hut/Baden (Franz. Zone), Bergstr. 30, 
prašo atsiliepti šiuos asmenis: kap. 
Matulevičių su šeima, kap. Valtį, 
kap. Ruzgį, P- VariakoJl Petrą (Astra
vo dv.) ir Pulkauninką Stasį. Kas 
turėtų apie juos kokių žinių, prašau 
persiųsti nurodytu adresu — būsiu 
labai dėkingas.

Sp. platintoju žiniai
Spaudos platintojams pra

nešama, jog premijuotas Fausto 
Kiršos poezijos rinkinys „TO
LUMOS", kurių 1 egz. kaina 
yra 15,- RM, pagal užsakymų 
eilę baigiama Išsiuntinėti.

Laikraščio „M K“ pavie
niams prenumeratoriams po 1 
egz. TOLUMŲ taip pat bus iš
siųsta, išskyrus tuos, kurie yra 
jau aukščiau pranešę, jog kny
gų nepageidauja.

Anglijoje gyveną lietuviai 
ŠĮ poezijos rinkini, gausiai iliu
struotą dailininko V. Petravi
čiaus lino raižiniais, gali užšl- 
sakyti per Mūsų Kelio Atstovą 
p. J. Palši. Sis poezijos rinki
nys yra 190 psl. Ir Anglijoje 
kainuoja 5 šilingai.

MUSŲ KELIAS

Padėka
Didžio skausmo valandoje, tragiš

kai žuvus mūsų brangiam sūnui a. a. 
Raimondui - Alfonsui PAKALNIUL 
mums parodžiusiems lietuvišką nuo
širdumą ir rūpestingumą Rebdorf x 
stovyklos liet, gimnazijos Tėvų Ko
mitetui, mokytojams, gerb. kuni
gams, mokiniams ir visiems, pasku
tini kartą jį pagerbusiems, o taip 
pat-Dinkelsbūhl stovyklos lie
tuviams, palydėjusiems velionį į am
žino poilsio vietą, uždėjusiems ant 
jo kavo vainikus ir mums pareišku- 

•siems savo žodžiu ar raštu užuojau
tas — išrdingai dėkojame.

. Nuliūdusi Pakalnių šeima

Liūdesio valandoje, tragiš
kai žuvus mylimam sūnui Ge- 
diminui-Stasiui,

p. p. ANTANUI Ir STASEI 
SukaiCiams,

Ir jų giminėms reiškiame šir-
* dingą užuojautą ir kartu liū

dime.
Vladas ir Birutė Antanaičiai

Skausmo prislėgtiems tau
tiečiams,

ANTANUI ir STASEI 
SUKAlClAMS, 

tragiškai žuvus Jų mylimam 
vienturčiui sūnui Gcdiminul- 
Stasiui reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Anglijoje, West Wrattlng 
' Stovyklos lietuviai

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, o Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už 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 
nž kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/> nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• 1 renumeratos 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- und Wcchsel-Bank, FU. Dillingcn/Donau (13b) Nr. kaina 130 RM.

______
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaS T IS

Suomijos sąlygų paraštėje: Stasys Mingaila

Silpnieji ir stiprieji

Lietuvis kandidatuoja į Kongresą
Amerikos lietuvių laikraščiuose 

pa odė skelbimai, kad adv. Peter 
Paul Gaddy, kandidatuoja respubli
konų sąraše j kongresmanus. Žino
ma, iš pavardės niekas nė nepagal
votų, kad jis yra lietuvis. Bet iš ti
krųjų taip yra. Jis yra Lietuvių ad
vokatų draugijos pirmininkas ir ad
vokato praktika verčiasi Chicago j e. 
Iš duodamų skelbimų matyti, kad 
jis veikia daugiausiai amerikoniš- 
kose-lietuviškose organizacijose. Jis 
yra neblogas advokatas ir geras biz
nierius. Jei jam pasisektų, turėtume 
ir mes vieną lietuvi Kongrese. Jis 
kandidatuoja Chicagoje, 10 rinkimi
niame distrikte.

KALIFORNIJOS LIETUVIAI
„Vienybė“ paskelbė ilgesnį rašinį 

iš Kalifornijos apie tenykštį lietuvių 
gyvenimą. Kaip žinoma, Kalifornijos 
lietuvių kolonija tik paskutiniais me
tais pradėjo didėti ir didėja pasto
viai. Vis atvyksta nauji lietuviai, 
daugiausia šviesuoliai arba šiaip ge
riau pasistūmėją į priekį. Kaip lai
kraštyje rašoma, intelektualinių jėgų 
netrūksta ir yra daug davinių, kad 
Kalifornijos lietuviai artimiausiu lai
ku gali pasidaryti vieni pajėgiausių 
lietuviškoje veikloje.

Kalifornijoje lietuviai telkiasi
dviejuose centruose. Tai Los Ange
les ir San Francisco. Ir kada kalba- 
•ma apie lietuvių nuolatinį augimą, 
tai turima galvoje Los Angeles kolo
niją. Čia lietuviškai veiklai gražų 
pavyzdį yra palikęs a. a. prelatas 
Macijauskas. Jo visi lietuviai tikrai 
pasigenda, nes jis mokėjo visus prie 
bendro darbo jungti. Bet pasilikęs 
gražus pavyzdys ir dabar veikiančius 
traukia eiti pramintais keliais.

Infliącija Prancūzijoje 
eina galop?

„Neue Zūrcher Zeitung“ infor
muoji iš Paryžiaus: „Dabartinei vy
riausybei priešingoje stovykloje plin
ta aiškiai pastebimas neramumas. 
Nuomonė, kuri dar prieš keletą die
nų buvo vos nugirstama, dabar vis 
daugiau ir daugiau įsigali. Prade
dama šnibždėti, kad galįs pavykti 
Mayer eksperimentas — šios drąsios 
finansų ir valiutos reformos, kurioms 
net ir vyriausybės šalininkai teprita
rė nenoromis ir rezervuotai. Ne tik 
kad nepasitvirtino su neabejotinu 
įsitikinimų pranašautos katastrofos, 
bet žiūrėkite, apsistojo nuolatinis ki
limas, gi daugelio svarbių ir būtinų 
maisto produktų kainos net aiškiai 
pastebimai ėmė kristi, o tuo palūžo 
socialinių neramumų viršūnė. Pra
monės ir prekybos ministeris Lacoste 
galėjo po visa to panaikinti valdinį 
anglies ir plieno paskirstymą pa
skelbti laisvą šių taip svarbių prekių 
vartojimą.“ (z)

Leidykla „Editions du Monde nou
veau“ Paryžiuje tik ką išleido kito, 
po Kravčenkos, buvusio atkaklaus ir 
įsitikinusio Sovietų Rusijos pareigū
no Michail Koriakovo memuarus 
„Je me mets hors la loi“ („Išeinu už 
įstatymų ribų“). Šioje knygoje jis, 
lygiai kaip ir Kravčenko, aprašo 
priežastis bei motyvus, kurie, po il
gametės lojalios tarnybos sovietų 
naudai, privertė jį padaryti griežtą 
ir sunkų sprendimą — nebegrįžti į 
T.S.R.S.

koriakovas buvo aktyvus sovietų- 
vokiečių karo dalyvis. Nuo 1941 m. 
birželio mėnesio iki pat 1945 m. pa
vasario jis su Raudonąja Armija pra
žygiavo, atstumdamas vokiečius nuo 
Maskvos sienų iki pat Dresdeno mie
sto griuvėsių. Įstojęs į Raudonąją 
Armiją paprastu kareiviu, karui pa
sibaigus, jis išėjo iš jos kapitono 
laipsniu ir apdovanotas „Raudono
sios žvaigždės“ ordinu.

Kilimo Koriakovas yra iš apleisto 
Sibiro taigos užkampio. Jo tėvai bu
vo beveik analfabetai, galima sakyti, 
gyveno kaip puslaukiniai. Jaunasis 
Michail Koriakovas negavo jokio re
liginio auklėjimo. Su kitais komu
nistiniais vaikais pionieriais jis daly
vavo antireliginėse demonstracijose 
šaukdamas: „Salin kunigija ir impe
rialistai!“. Priešais kaimo cerkvę, 
kur buvo laikomos sekmadieninės

Slaptasis JAV projektas
JAV SVARSTO REIKALĄ PAREMTI POGRINDŽIO KOVOTOJUS —

ANTIKOMUNISTUS
JAV kongreso nariai, kaip HTB 

praneša, svarsto slaptąjį „projektą 
X“, pagal kurį būtų teikiama pagalba 
antikomunistinei pogrindinei veiklai 
Rusijos užimtuose kraštuose ir, gal 
būt, kitose Europos dalyse.

Svarbiausias šio' plano rėmėjas 
yra senatorius Styles Bridges, resp., 
senato biudžeto komiteto pirminin
kas. Tuo reikalu esą jau tariamasi 
su aukštais rdministracijos pareigū
nais. Vėliau su šiuo planu bus supa
žindintas ir Marshallis.

Reprezentaciniai rūmai taip pat 
reiškią pageidavimą, kad būtų suda
ryta taikos meto strateginė įstaiga,, 
kuri užsienyje vestų pogrindinę kovą 
su komunizmu.

Tas pats senatorius senate pa
reiškė, kad jau atėjęs laikas užbaigti 
„muilo burbulų diplomatiją“ ir pus- 
priemones. Todėl jis siūlo prbgramą 
komunistų įtakai naikinti pačios vy
riausybės viduje, pasipriešinti komu
nistų priešiškumui krašto viduje ir 
nuvertinti komunistų tironijai ten, 
kur jie yra užgrobę svetimas žemes. 
Svarbiausia jo programos dalis yra!

visomis galiomis priemonėmis ska
tinti antikomunistines pogrindines 
jėgas už geležinės uždangos. Vyk
dant šį projektą, būtų pogrindinėms 
jėgoms teikiama net ginklai, pinigai 
ir kita. (NYHT/m)

PASITVIRTINO SPAUDOS VARŽ
TAI SOVIETUOSE

Ženevoje, kur vyko J. Tautų kon
ferencija dėl laisvos informacijos tei
kimo, JAV atstovas Henry Martin 
smarkiai puolė Sovietų Sąjungą ir 
rytinių kraštų delegatus nurodyda
mas, kad tuose kraštuose spauda ir 
visa literatūra yra vyriausybės kon
troliuojama ir kad ten nėra jokios 
spaudos bei informacijos laisvės. So
vietų Sąjungos atstovui Lomakin pa
prašius argumentų, JAV delegatas 
perskaitė 1.000 žodžių Gavlit’o in
strukciją, kurioje nurodyta, kad 
spauda, literatūra, kinai ir kita pa
vedama vyriausybės kontrolei. Po to, 
žinoma, Lomakin nebeturėjo kaip 
besiteisinti ir tik ėmė pulti Amerikos 
spaudos varžtus, (m)

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
ATVYKO 42 LIETUVIAI

Vasario 20 d., kaip praneša Lietu
vos Generalinis Konsulas, į JAV at
vyko 42 lietuviai. 15 iš jų atvyko 
kaip JAV piliečiai, o kiti pasinaudojo 
emigracinėmis vizomis. Atvykusiųjų 
tarpe yra Stanislovas Drevinskas, 
Edvardas Eringis, Petras Kuklierius, 
Eugenija Liaugaudienė su sūnum ir 
dukterim, Petras Povilaitis, Vincas 
Puodžiukaitis, Jurgis Sližys, Jonas 
Starinskas, Bronislava Tallat Kelp
šienė su dviem sūnumis ir dukterim, 
Valentinas Tumelis, Juozas ir Aldo
na Augustinavičiai su dviem dukte
rim, Kostas ir Meilė Balčiauskai, Jo
nas ir Jadvyga Baranauskai, Jurgis 
Bilaitis su dukterim ir sūnum, Juozas 
Gruzdaitis, Angelika Irlikaitė, Matas 
Narijauskas, Juzefą ir Steponas Nas- 
vyčiai, Vincas Šmulkštys, Erna Tun- 
kūnaitė, Antanas ir Sofija Žygaičiai. 
Be paminėtųjų, buvo ir keturios naš
laitės, tai Regina ir Rita Kemešytės, 
Gražina ir Aldona Reimontaitės.
PROF. VL. LASO PAGRAUDENI

MAI MUSŲ MEDIKAMS
Amerikos lietuvių komunistų lai

kraštis „Vilnis“ paskelbė prof. V. 
Lašo laišką, kuriame jis kreipiasi j 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto

profesorius Bagdoną, Žilinską, Tu
mėnienę, Zubkų, Oželį, Avižonį, 
Stankų ir kitus.

Nors prof. V. Lašas rašo, kad to
kio pagraudenimo jis ėmėsi savo in- 
ciatyva, bet labai tenka abejoti. Jis 
yra sukirptas tokiu pačiu tikslu, kaip 
ir visi kiti atsišaukimai — tik grįžkit 
greičiau, o paskiau mes jau mokėsi
me su jumis susitvarkyti.

Laiške prof. V. Lašas giriasi, kad 
jam labai gerai einasi ir turi labai 
daug atsakingų pareigų — profeso
riauja Kauno universitete, LTSR 
mokslų akademijos eina atsakingas 
pareigas ir kt. Ir matyt, kad krašto 
okupantai už tas pareigas verčia ra
šyti tokius laiškus.

KIEK AMERIKAI KAŠTAVO 
PRAĖJUS KARAS

Praėjęs karas JAV kaštavo ne
mažas pinigų sumas. Laikraščių 
pranešimais, tos sumos siekusios 
353.235.000.000 dolerių. Vadinasi, 
kiekvieną vesta karo diena surijo 
apie 212,5 milijonus dolerių. Iš tų 
apskaičiavimų matyti, kad 1914 "me
tų karas. Amerikai buvo pigesnis. 
Tada buvo apskaičiuota, kad karo 
reikalams išleista apie 22 bilijonai 
dolerių. B. Vargas

Vėl nauji as Kravčenko
ATSISAKIUSIO GRĮŽTI RUSIJON RAUDONARMIEČIO KNYGA

pamaldos, jis sudegino tose demon
stracijose iš kartono padarytą mažy
tę cerkvę..

Tačiau komunistinei propagandai 
nepavyko jį paversti „kovojančiu 
ateistu“. Jis lieka indiferentišku re- 
ligi jos atžvilgiu tik ligi to momento, 
kai jis tampa filosofijos, literatūros 
ir istorijos mokslų studentu pradė
damas suprasti, kad Bažnyčia buvo 
„esminiu Rusijos valstybinio gyveni
mo elementu“.

Koriakovas prisipažįsta, kad, ki
lus sovietų-vokiečių karui, jis buvo 
be galo sujaudintas patriarcho Ser
gijaus maldų už Raudonosios Armi
jos pergalę. „Sergijaus pasakytos 
kalbos suteikė karui prasmės. Moti
nos nesiuntė savo vaikų į ugnį, mo
terys nėjo dirbti J fabrikus prie 
aukštakrosnių ir aš pats nepalikau 
savo namų, užsidėdamas kietą rau
donarmiečio kepurę ant galvos ir 
maišą ant nugraos, tik tam, kad vis
kas ir toliau pasiliktų po senovei. Iš
laisvinti Rusijos žemę iš svetimųjų 
okupantų ir kartu išvalyti krašto vi
daus atmosferą — toksai man atrodė 
karo tikslas“. Tačiau Koriakovui, 
pasidariusiam tikinčiuoju, teko žiau
riai nusivilti, lygiai kaip ir tiems, 
kurie, pagauti dar nesąmoningo reli
ginio jausmo, vis dėlto priėjo išvadą, 
kad patriotizmas yra „ne kas kita 
kaip tam tikra forma nepalaužiamo 
tikėjimo, bažnyčios tėvų įdiegto jau 
prieš daugelį šimtmečių rusų karei
vio sieloje“.

1944 metų gegužės mėnesį Koria
kovas, mirus patriarchui Sergijui, 
dalyvavo pastarojo laidotuvėse ir už 
tai buvo išbartas savo viršininkų, ku-
rie jam darė rimtų priekaištų dėl 
„Raudonosios Armijos uniformos su
teršimo“. To pasėkoje Koriakovas 
buvdį atleistas iš VI-<pos orinių pa
jėgų armijos karo korespondento pa
reigų. Nuo šio momento jis laikomas 
„ideologiškai svetimu“ žmogumi.

Karui baigiantis, Koriakovas buvo 
vokiečių paimtas į nelaisvę. Hitlerio 
kapituliavimo metu, kalbėdamasis su 
vienu vokiečių žurnalistu, pabrėžė 
„milžinišką rusų tautos tragediją“, 
tautos, kuri, gindama Rusiją nuo in
vazijos, turėjo tuo pačiu ginti ir bol
ševizmą, kuriuo ji norėjo nusikratyti. 
Vokiečių žurnalistas pastebėjo, kad 
tame glūdi prieštaravimas.

„Tragiškas prieštaravimas, atsako 
Koriakovas. Istorikai turės išspręsti 
šią mįslę: kokiu būdu rusai, kurie 
laukė karo, turėjusio išlaisvinti juos 
iš bolševizmo, griebusi visi, karui ki
lus, už ginklų ir ne tik išgelbėjo bol
ševizmą, bet netgi leido jam išsi
plėsti beveik visoje Europoje. Atsa
kymas į tai glūdi gal būt šiuose mū
sų rašytojo Aksakovo žodžiuose: „Tik 
ne iš vokiečių rankų mes priimtume 
laimę“. Ir būtų buvę visai kitaip,

Gyvenamasis metas geriausiai tik
tų apibūdinamas brutalios jėgos lai
kotarpiu. Jėga, kumščio stiprumu 
bei tankų ir lėktuvų gausumu nū 
mėgstama sąlygoti vadinamasis 'gy
venimas, kurio dažname žingsnyje
beatodairiškai ir dargi su cinišku 
akiplėšiškumu trypiama, laužoma ir 
matojama visa tai, kas iki šiol buvo 
įprasta vadinti teisės, teisėtumo bei 
teisingumo gardais. Net kai kalbama 
apie taikos įgyvendinimą šiame su
drumstame pasaulyje, tai kiekvienas 
pretendentas į būsimo gyvenimo ar
chitektus pirmiausia užsimena apie 
kumščio stiprumą, apie reikalą apsi
ginkluoti iki dantų ir tik tada, esą 
būsią įmanoma realizuoti iki šiol me
keno nesugebėtą sukurti taikos, lais
vės ir visokeriopo gerbūvio idealą.

Brutaliai jėgai visur nū teikiama 
pirmenybė. Stiprumo, galingumo ir 
patvarumo mastu šiandien laikoma 
ne tautos kultūrinių ir moralinių 
vertybių suma, bet jos pajėgumas 
yra vertinamas žmonių žudymui pa
ruoštų ginklų skaičiumi ir būsimoms 
skerdynėms apmokytų vyrų gausu
mu. Jėgos tarnybon pajungti dau
gelio šalių geriausi protai ir stipriau
si raumenys. Raumenys kala ginklus, 
o rinktiniai intelektai atsidėję dirba 
laboratorijose, kad išrastų dar žiau
resnių ginklų žmonijai naikinti. Var
gu kada didieji pasaulio protai su 
šitokiu kolektyviškumu buvo įsijun
gę kultūrinių vertybių kūrybos pro
cesam kaip kad šiandien dirbama 
ginklavimosi kalvėse.

jeigu rusų kariai būtų’ turėję kitus 
priešus, ne vokiečius. Bolševizmas 
tada nebūtų laimėjęs“. Pagaliau Ko
riakovas priduria tvirtindamas, kad 
vieną gražią dieną žlugs bolševizmo 
pergalė, nes Rusija negali įsitvirtinti 
bolševizme, kuris iškreipia rusų na
cionalinę dvasią“.

Kitame savo knygos skyriuje Ko
riakovas aprašo rusų karių žiauru
mus Rytprūsiuose, kur jie atsikeršijo 
už vokiečių kariuomenės padarytus 
žiaurumus Rusijoje. Šia proga jis 
primena Tolstojaus žodžius; „Žmo
gaus daromi žiaurumai prieš kitą 
žmogų mūsų gyvenamame momente 
paeina nuo religijos stokos“. Prieš 
šiuos Tolstojaus žodžius jis pastato 
Sovietų rašytojo Ehrenburgo perša
mą „naująjį testamentą“: „Už vieną 
akį — dvi akis", „už vieną kraujo 
lašą — daug kraujo“. Buvo neišven
giama sukelti žemus instinktus „So
vietų žmoguje, išauklėtame be reli
gijos, materialistinėje leninistinėje — 
marksinistinėje dvasioje". Tai pri
pažino dar ir kitas rusų karininkas, 
Bunzlau komendantas, kuris, norė
damas pateisinti rusų kareivių žiau
rumą, pažymi, kad jiems niekados 
nebuvo kalbėta apie žmogaus asme
nybę bei jo teises.

Knygos gale Korikovas atpasakoja 
savo atvykimą į Paryžių, kur Sovie
tų ambasada jam paveda (greičiau
siai — neapgalvotai) redaguoti rusų 
emigrantams skirtą 'laikraštį „Nou- 
velles.de la patrie“ (Tėvynės Naujie
nos). Įdomiu kad šiose pareigose jis 
paliekamas Beveik metų laikotarpiui. 
Tačiau vieną gražią dieną, 1946 m. 
kovo 18 d., jis gauna įsakymą vykti
į Maskvą ... Tai, kas tenai jo laukė, 
jis žinojo perdaug gerai. Todėl jis 
pasekė Besedovskio pavyzdžiu: pabė
go iš ambasados Ir išėjo „už įstaty
mų ribų“.

Tai buvo logiška užbaiga viso jo 
dvasinio vystymosi. Būnant „ideolo
giškai svetimu", jam nelieka nieko

Italija prieš rinkimus
Visi ženklai sutampa, kad Italijos 

liaudies fronto, kurį sudaro komu
nistų ir socialistų partijų sąjunga, 

-laimėjimas rinkimuose yra- abejoti
nas, nors nebūtų galima tvirtinti, jog 
jis iš viso negalimas. Tokią prognozę 
nustato „Basler National-Zeitung“ ir 
pabrėždamas nurodo tai, kad Itali
joje liaudies fronte dalyvauja ne tik 
iš kitų kraštų pažįstami „komunistų 
intelektualai“, bet ir šiaip žmonės, 
žinomi savo geriausiomis liberalinė
mis tradicijomis. Atsakomybė, ir tai 
ne taip jau mažu mastu, tenkanti 
Vakarų-- vestai Italijos politikai. Iš
vadavusio^ kraštą Vakarų pajėgos, 
bijodamos tačiau kairiųjų, rėmusios

vakarykščios galybės palikuonis ir 
fašizmo nepataisomai sukompromi
tuotą, korupcinę monarchiją su jos 
rėmėjais. Tuo būdu buvusi sukliu
dyta antifašistinė revoliucija, kurią 
bendromis jėgomis būtų įvykdę 
marksistai, kairieji liberalai ir kata
likiškosios partijos. Remdami reak
cines praeities pajėgas, Vakarų Są
jungininkai kaip tik pasitarnavę ko
munistinei propagandai, nors ir ne
tiesioginiu būdu, (z)

JAV teisingumo departamentas 
yra paskelbęs, jog italams, kurie pri
sijungs prie komunistų.partijos, nie
kada nebus leista imigruoti į JA. 
Valstybes. (AP)

Tasai pašėlęs jėgos vertinimas ir 
atsidėjimas jos tarnybai atestuoja 
mūsų eros spartų riedėjimą katastro- 
fon, kurios išvengiamumu neįmanu 
tikėti. Kai ginklui duodama pirme
nybė ir jis su atsidėjimu kalamas —
nayvu būtų manyti, jog visa tai da
roma paprastam žaidimui.

Kumščiu nūdien tvarkoma dau
gelio tautų ir žmonių gyvenimas. 
Kai maža tauta iš savo kaimynės 
gauna memorandumą, mėgstama sa
kyti, jog stiprieji negailestingai mai
toja silpnuosius. Tačiau šioks sąvo- 
kojimas yra ne kas kita, kaip nūdie
nos žmogaus pasidavimas kumščio 
filosofijos įtakai. Iš tiesų tautos sti
prumas vertintinas ne kautynėms 
paruoštų armijų gausumu. Tos armi- 
jo prie dabartinės technikos greit 
gali būti sunaikintos, o tuo pačiu ir 
tariamasis stiprumas.

Moralinių ir kultūrinių vertybių 
visumą laikant tautos gajumo ir sti
prumo išraiška, būtinas susidūrimas 
su asmenybėmis. Pistoleto filosofija 
asmenybių neugdo. Tokioje aplinko
je, kur jėgai teikiamas pirmumas, 
greičiau išaugs ginklo galia pasitikįs 
ir pasikliovęs kiekviena proga jį pa
naudoti. Išmušk jam pistoletą iš ran
kų ir pamatysi visą menkystą žmo
gaus, tolimo asmenybės sinonimui. 
Asmenybė pasižymi moralinių ver
tybių turiniu. Asmenybės , sutvaska 
kaip tik didžiausiais tautų sunkme
čiais. Ir juo tauta turi daugiau su- 
brendinusi asmenybių, tuo jį raiš
kiau atestuoja savo gajumo skalą, 
Deja, mūsų gyvenamasis laikotarpis, 
kumščiui davęs pirmumą, atrodo, 
nebuvo palankus asmenybėms bręsti. 
Dažnoje tautoje jau buvo įprasta de
koruotoje generolo krūtinėje matyti 
krašto stiprumo išraišką, bet ne kul
tūrines vertybes kuriančioje asmeny
bėje.

Viso to pasėkos aiškios. Paskuti
niais metais ultimatumais buvo pa
laidota visa eilė valstybių. Tyliai, 
be didelio triukšmo; nes dažniausiai 
nebuvo jį kam kelti. Neseniai Čeki
ja kuone savanoriškai įkišo galvą į 
jai paruoštą kilpą. Ir dažna taip el
gėsi, klaidingai savi apgaudinėdamos 
raminimu, jog bus lengviau išgyve
namos svetimos jėgos siautėjimo die
nos. Atėjo eilė Suomijai. Atrodo* 
gausiems žiūrovams iš šalies tyliai 
žiūrint, ši didvyriška tauta bus pri
versta nusilenkti smurto diktatui. 
Bet ji, vietoje pedėką (kaip kiti kraš
tai) kaimynui už pasiūlymą drau
gystės siuntusi, pirmiausia išdrįso 
suabejoti siūlytų sutarčių reikalin
gumu. Suomijos būklėje išdrįsti tai 
padaryti jau yra išraiška šioje tau
toje sutelkto didelio valingumo. Ir, 
aišku, kaip įvykiai bebręstų, kiek
vienu atveju suomių tauta laimės 
bent ta prasme, kad sunkmečio metu, 
bus pavyzdžių, rodančių, jog ir kri
tiškiausiu momentu gynybiniuose 
tautos reikaluose negalima susvy
ruoti. Be kovos negalima sutikti nu 
bandoma primesti svetima valia.

Šiuo atžvilgiu Suomija yra ne 
silpnųjų, bet stipriųjų pusėje. Tenka 
apgailestauti, kad nūdienis pasaulis 
labai negausus valingumu stipriai
siais. Yra daug stebėtojų, niekur ne
stinga žiūrovų. Tai, atrodo, daroma 
dėl smalsumo. Kai tragiškas vienos 
ar kitos tautos palaužimo etapas bai
giasi — netrukus išsisklaido ir žiū
rovai. Ir tai yra tam tikra atestaci
ja, kuriai dera valingumui priešin
gas 'vardas.

kito, kaip išaiškinti pasauliui gilias 
tokio jo pasielgimo priežastis. Reikia 
pripažinti, kad šis toks nuoširdus jo 
išsipasakojimas yra be galo jaudi
nantis.

(Pagal Andre Pierre, 
„Le Monde" Nr. 947, 1948)
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