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Rugsėjo 8-jai
Neveltui lietuvių Tautos Švente, 

šių dienų sąvokomis — pasaulio lie
tuvių bendruomenės diena, pasirinkta 
Rugsėjo 8-ji. Toji diena prieš daugiau 
negu penkis šimtus metų turėjo su 
Vytauto Didžiojo karūnacija nešti 
epochinį lietuvių tautos, o gal ir visos 
Europos gyvenimo posūkį. Lietuva, 
tasai neįveikiamas bastijonas Europos 
širdyje, tasai pylimas tarp besirun- 
giančių Rytų ir Vakarų, su ta diena 
ryžosi visiškai atsiriboti nuo kaimynų 
ir pasukti savitu, lietuvišku keliu. Tai
buvo per didelis ir per drąsus užsi
mojimas, kad nesusilauktų net ir 
klastingų kliūčių, gi jų neįveikus, 
sekė jau žinomi vaisiai — valstybinis 
nykimas, kultūrinių galimumų neiš, 
naudojimas, svetimųjų priespauda, 
nutautinimo pastangos, » vergija, 
tremtis.

Bet tauta, kuri yra pasiryžusi gy
venti, dėl tos natūralios teisės kovoti 
ir šią kovą visomis išgalėmis laimėti, 
yra tikrai nenugalima tauta. Tokios 
tautos gaivalingumas įgalina ją atsi
spirti prieš skaičiumi ir galybe, tisine 
jėga pranašesnį priešą. Ir štai, sve
timųjų engta, žudyta ir be pasigailėji
mo naikinta, likimo valandai išmušus, 
tartum iš grabo kyla naujam, skai- 
stesniam, laisvam gyvenimui nepri
klausoma Lietuva. Jos gyvybinę kovą 
iki laimėjimo išveda višų tautiečių 
sutarimas. Čia savo atlieka ir mo
čiu!“ prie ratelio, ir šviesuolis inte
ligentas, ir pasišventėlis knygnešys, ir 
pagaliau savanoriai-kūrėjai, partiza
nai (nebeklauskime kas jie), kurie at
gimstančiai tėvynei nesigaili bran
giausios aukos — savo gyvybės ...

Ne kiekvienas žmogus gali su maįo- 
numu prisiminti savo praeitį. Ne kiek
viena ir tauta išdrįsta savo himnan 
{pinti žodžius, kurie skatintų kartų 
kartas semtis stiprybės iš jos praei-
ties. Mūsų praeitis, neatskiriamai su
sijusi su dabartimi ir iš jų plaukiančia 
ateitimi, užpildydama laikotarpį nuo 
amžių glūdumos ligi pat vakarykštės 
dierą kiekviename, kad ir trumpiau- 
siamo tarpsnyje yra kupina gausių 
pasiaukojimo, valios, ryžto ir karžy- 
giškumo pavyzdžių. Jų veikiamas ir 
laisvosios Lietuvos gyvenimas galėjo 
pražydėti gražiausiais savo žiedais. O 
kai jos genijui per ankšta pasidarė 
savo gimtojoje šalyje — jisai Dariaus- 
Girėno lūpomis prašneko, palikdamas 
testamentą naujosioms kartoms: „Lie
tuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drą
sesnių žygių!“

Žodžiai virto darbais, vertais prose
nelių garso, tiek per visą Nepriklau
somybės dvidešimtmetį, tiek ją už- 
gniaužusios okupacijos metu.

Dabartinė mūsų kova—egzistencijos 
kova, tačiau okupantų darbai per 
žiaurūs ir jų aukoms daromos skriau
dos per didelės, kad iš kantrybės iš
vestas pasaulis neprabiltų: „Gana jau 
man skundų! Tesibaigie baimė ir prie
varta, tegrįžtie laisvė ir tiesa!“

Bet tokie dalykai dovanai nedali
jami. Jie tenka pirktis sunkaus darbo, 
kieto vargo, nuolatinio budėjimo ir 
dažnai besąlygiško pasiaukojimo kai
na. Tokiai kainai pasiruošęs ir nebe 
nuo šiandien ją moka lietuvis — tiek 
tėvynėje, tiek tremtyje, tiek natūra
lioje emigracijoje, kad tik greičiau 
trūktų, kaip anuomet, vergijos pan
čiai, o pakilus tauta galėtų susiran
kioti išblaškytus savo vaikus Didžia
jai Tautos Šventei, skelbiančiai — 
amžiais bus laisva Lietuva! *

Ir tai mes sulauksime.

Paskutinės aktualijos
— Pirmadienį iš New Yorko aero

dromo lėktuvu į Frankfurtą išskrido 
DP imigracijos komisijos pirmininkas 
Ugo Garėsi. Išskrisdamas jis pareiškė 
spaudos atstovams, kad pagal priim
tąjį įstatymą pirmieji DP transportai 
atvyks jau spalių mėn. Iki 1950 m. 
vidurio būsiąs Amerikon nugabentas 
visas numatytasis kiekis — 205.000 
DP. Europon atvykęs p. Ugo Carusi 
numato pradėti DP emigracijos akci
ją Amerikon ir tuo tikslu lankytis

Tautos Šventė - istorinis simbolis
Iš vergijos, per kovas - į Tautos garbę ir gerovę

Rugsėjo 8-ją — Tautos Šventę — 
minėti spaudoje yra nepaprastai sun
ku, nes jai apibūdinti reikia per
žvelgti .Tautos nueitas istorinis ke
lias, jos vergijos, kovų ir laisvės die
nos, ekonominis žydėjimas, jos kul
tūrinis ir religinis pakilimas, valsty

Nepriklausomybės aikštėje, Kaune, kur tokiomis progomis susitelkdavo minių minios, šiandien tuščia ir nyku.

binis ir politinis gyvenimas ir t. t. 
Tautos? Svenįės turiningumas negali- 
būti pilnai atvaizduotas šio laikraščio 
rėmuose. Paskiram tautiniam aspek
tui apibūdinti reikia kelių storų to
mų. Šiandien, su dideliu širdies 
skausmu, tegalėsime prisiminti Tau
tos nueitą kelią skaičiuodami dešim
timis mylių, prabėgomis, lėkdami 
sprausminiu lėktuvu.

Lietuvos ūkis, iškovojus nepri
klausomą politinį gyvenimą, ėmė 
sparčiu žingsniu tiesiog šuoliais lėkti 
kultūros ir civilizacijos kryptimi. 
Lietuvos kaimai nyko, vietoje jų augo 
gražesnės lietuvių ūkininkų sodybos. 
Svetimtaučių dvarai su lenkinimo 
židiniais • išnyko ir vietoje jų kūrėsi 
Lietuvos laisvės kovotojų sodybos, 
paženklintos pikto pergalės kryžiais 
su rūpintojėliais. Vietoje dirvonų ar 
apleistų žemių, tyvuliavo kviečių plo
tai, kultūrinėse pievose ganėsi juod
margės, Lietuvos kraštą išraižė ka
nalai, sureguliuotos upės, tiesėsi plen
tai, dundėjo automobiliai po visus 
Lietuvos užkampius.

Nors ir ilgai buvo tauta pavergta, 
mūsų kraštas vakarų kaimyno terio- 
jamas, Lietuvos ūkininkas, nusikra
tęs prispaudėjų, kaip sviedinys lėkė 
pirmyn. Lietuvos tautiečio energija 
ir sumanumais pakėlė tautos ūkį į 
tokį laipsnio lygį, jog Vakarų kraštai 
stebėjosi. Lietuva nesinaudojo kolo
nijų ištekliais ir darbo vergais. Ji 
pati savo jėga, kūrybine iniciatyva, 
kūrė vertybes, kurios įgalino pakilti 
iki tūkstantmečių kultūros ir civili
zacijos tautų lygio.

Lietuvos ūkinis pajėgumas buvo 
M. Zubrys 'didelis įnašas tarptautinėje mitybos!

ne tik Vokietijoje, bet dar Austrijoje 
ir Italijoje.

— Berlyno magistratas persikėlė 
posėdžiauti j britų sektorių, kadangi 
per paskutines 10 d. triukšmaudami 
ir demonstruodami komunistai su
trukdė pirmadienį jau trečiąjį magi
strato posėdį. Britų sektoriuje vyk
stančiuose magistrato posėdžiuose 
SĖD atstovai nedalyvauja. Nauji ma
gistrato rinkimai įvyks lapkričio 14 d.

— Po Tito, dabar priėjo eilė 
Maskvos nemalonėn patekti Lenkijos 
komunistų partijos .gen. sekr. Gomul- 

problemoje. Šiandieninė Londono 
rinka labai pasigenda Pabaltijų mai
sto išteklių. Lietuvis savo pagamintų 
produktų kokybe užėmė pirmaujan
čią vietą, dažnai nurungdamas senus, 
kultūringus kraštus. 1938 m. lietuvių 
tauta už pagamintus produktus iš

| užsienio gavo 233.198.000 litų, Vien 
už žemės ūkio produktus, kuriuos pa-

Igamino pilkasis ūkininkas, gauta 
169.662.000 litų. Tai vis lietuvių tau-

' tos charakterio bruožai. O kur Lie

Paulius Stelingis

Tėviškės pasiilgimas
Tenai už tolimų kalnų, kur mėlynas dangus 
Yra ir mano tėviškės dangaus sklypelis. .
Gal varganas ir paprastas, bet taip brangus, 
Brangus, kaip pakeleiviui naktyje sužibusi skaisti žvaigždelė.

Skaičiuoju valandas, dienas prabėgusias.
Kai kūdikiu žaidžiau margais drugeliais.
Ir tėviškė, man išsvajota tėviškė!... —
Girdžiu, lyg tolumoj skambėtų piemenų rageliai...

Tenai... kaip tų kainų baltasis sniegas ■-*
Palangėje nusvirusi alyvos kekė ...
Sodyba. Prie berželio rymąs Dievas. It pasaka graži, 
Kurią kadais brangiausia motina man sekė.
Ir visa, kas brangu, dar kartą grįžta.
Pačia širdim, rods, pakyli aukčšiau visų kalnų.
Matai: procesijom praeina pro tave jaunystė.
Ir balsą šaukiantį lyg tolumoj girdi? — Girdžiu.

Ateina vakaras. Ir saulė kalnuose jau gęsta.
Tokia rami ateina vasaros naktis.
O Viešpatie, kodėl ramybės mano sieloj nesti 
Ir ko dar klaidžioja dangaus beribėse akis ...

tūkis, Lietuvos Cukrus, Pienocentras, 
Linas, Maistas, kitos kooperatinės, 
pusiau valstybinės organizacijos?

Švietimas yra antrasis lietuvių 
tautos energijos, politiniu ir valstybi- 

kai. Iš šių pareigų jis atleistas, ta
čiau kol kas paliktas komunistų par
tijos nariu, vicepremjeru ir atgautų
jų sričių ministeriu. Gomulkos išstū-
mimas iš gen. sekretorių motyvuoja
mas tuo, kad jis nukrypęs nuo parti
jos linijos, nepripažinęs lemiančio 
vaidmens rusų komunistų partijai, 
simpatizavęs Jugoslavijos nacionali
niams komunistams ir p. Tas „nuodė
mes“ jis patsai prisipažinęs. Nau
juoju Lenkijos komunistų partijos 
gen. sekretoriumi paskirtas valst. 
prez. Bieruta. 

niu aspektu bruožas, rodąs, kaip ru
sų caro prispaustas lietuvis, ėjęs var
go mokyklą ir nešęs per pavojingą 
sieną dvasinį peną, sugebėjo susi
organizuoti šviesos židinius, juos iš
plėsti ir leisti mokytis ne tik jauni
mui. Ne, vienas šimtas ir suaugusių 

baigė aukštąsias mokyklas ir aukš
tuosius mokslus. Nuo senmočiutės 
ratelio — prie stalo, nuo balanos — 
prie lempos, nuo elementoriaus — 
prie mokslo veikalų, iš tamsos — į 

šviesą ėjo lietuvis-Hetuvė, degdami 
mokslo ir šviesos norais.

Lietuvių tauta, suprasdama švie
sos reikšmę, nusėjo visą kraštą pra
džios, vidurinėmis, specialiomis mo
kyklomis. Tūkstančiai mokytojų, ne-
pagailėję savo sveikatos ir triūso, 
nešė šviesą į kaimą. Kaimas, Klai
pėda ir Vilnius garsėjo aukštosiomis 
mokyklomis. Lietuvių inteligentijos 
kadrai augo, užimdami svarbiausius
ūkinio, dvasinio ir valstybinio gy
venimo postus ir jiems vadovaudami.

Kadrai rašytojų, žurnalistų, publi
cistų, dramaturgų kūrė veikalus, kė
lė lietuvių kultūrą, auklėjo jaunimą, 
bendradarbiavo su pasaulinėmis tos 
rūšies institucijomis. Kasmet pasi
rodydavo šimtai naujų originalų ir 
verstinių beletristikos ir mokslo vei
kalų. Dešimtys dienraščiu, savaitraš

čių, mėnesinių žurnalų, kurių vietų 
gvildeno politinius, kiti ūkinius, treti 
kultūrinius, ketvirti mokslinis, penkti 
religinius klausimus. Tai vis švieti
mo padariniai. O kurgi tos organiza
cijos — šauliai, skautai, pavasarinin
kai, jaunalietuviai, jaunieji ūkininkai 
ir t. t.

Apskritai imant, švietimas ir ekono
minis gyvenimas, santykiaudami ir 
vienas antrą papildydami bei palai
kydami, kūrė naują lietuvių tautos 
visuomenę.

Menas buvo ištrauktas iš lietuvės 
pasoginės skrynios. Jis persikėlė į 
meno mokyklas, į teatro rūmus, J 
muziejus. Daržinės ar kluono sceną 
pakeitė menininkų paruoštos dekora
cijos, apšviestos lietuvių elektrotech
nikų daugiaspalvėmis šviesomis. 
Augo muzikų kadrai, klestėjo muzi
kos ir meno mokyklos, o jų auklė
tiniai tautos meną nešė į pasaulio pa
rodas, į muziejus, didžiosiose scenose 
dainavo žymūs mūsų operos daini
ninkai ir skelbė Lietuvos krašto 
dvasinį pasaulį.

Lietuvių tauta savo kultūra, savu 
svetingumu ir humanizmu švietė kaip 
saulė Rytų- ir Vakarų kultūrų san
kryžoje.

Minėdami Tautos Šventę, ir vėl 
turime prisiminti Lietuvos ūkinin
ką, kuris savo darbu sukūrė tokių 
gėrybių, kuriomis naudojosi meni
ninkai, rašytojai; muzikai, teatralai 
.ir kiti kultūrinių-dvasinių vertybių 
kūrėjai. Tik per materialinį pasaulį 
eina kelias į meną, į kultūrą, į teatrą 
ir į kitas dvasinio pųno šventoves. 
Šią dieną tebūna prisiminta mūsų 
gėrybių kūrėjai, mūsų laisvės kovo
tojai, kurie sudarė sąlygas laisvai 
kvėpuoti laisvės oru.

• Tremtiniškoji Rugsėjo 8-ji m ms 
primena anas buvusias rusiškųjų ca
rų vergovės dienas, buvusius tremti
nius j Sibirą ir bėgimus į Senąjį ar 
net Naująjį pasaulį. Tartum istorija 
kartotųsi, kad aziatinės ordos vėl, 
kaip ir Vytauto Didžiojo laikais, už
puolė mūsų kraštą, kaip kryžiuočiai 
gaudė ir trėmė į savo krašto jiems 
pilių ir bravorų statybos vergus.

Taip kaip anų laikų lietuvis, pa
sitikėdamas savo taurumu, kovinga 
kilnia dvasia išsaugojo namų židinį, 
taip ir dabar didžioji lietuvių dalis 
kovoja nepalyginamai sunkesnėse są
lygose su barbarizmu, su krašto pa
vergėju, kaip tada, taip ir dabar 
tremtiniai Vakaruose ruošiasi galuti
nai tautos laisvei, skindami kelią į 
pasaulio politikų protus ir širdis per 
spausdintą žodį, per knygą, per meno 
kūrinius ir meninius pasireiškimus, 
nors ir neturėdami materialinių ište
klių, būtinų egzistencijai.

Minėdami Tautos dieną privalome 
prisiminti Lietuvos politinės ir kul
tūrinės raidos etapą, turime prisi
minti jos pasiryžimą kovoti dėl poli
tinės, kultūrinės, religinės ir ekono
minės laisvės. Tik šias laisves turė
damas žmogus ar tauta tegali pilnai 
jaustis gyvenąs. Mūsų tremtis yra 
pereinamoji kovos fazė, pasiruošimas 
galutinei pergalei. Tautos šventė turi 
būti tautinės vienybės, susiklausymo, 
kovos ir pasiruošimo simboliu. Tau
tos Šventę minėdami, privalome de
rinti savo asmeninius reikalus taip, 
kad nenukentėtų bendrieji tautos rei
kalai. Jei tautinės šeimos narys savo 
poelgiais nesiderina visuomenės sie
kimams, jei jis prie jų neprisideda ar 
sabotuoja, tauta gali vieną kartą pa
sakyti — gana, tu esi svetimas mums.

Tad ši ketvirtoji tremties Rugsėjo 
8-ji, Tautos Šventė, teįpareigbja kiek
vieną tremtinį atsiminti tėvų ir pro
senelių žemę, kapus, šventyklas, me- 
rio ir mokslo aukurus, dirvonuojan
čius Lietuvos laukus ir dabartinius 
savo sūnus, tėvus, brolius, kuria 
kraujų apkepę kovoja dėl minėtų ke„ 
tūrių laisvių. Tebūna jiems didi rav 
garba. A. Musteikis

1
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Lietuvis DP -Venecuelos laivo kapitonas
MUSU JURININKAI — PLAČIUOSE PASAULIO VANDENYSE

Teisinės informacijos
Karo metu negausi lietuvių jūri

ninkų šeima dar daugiau sumažėjo, 
nes dalis jūrininkų žuvo jūroje kartu 
su laivais, kiti negrįžtamai pateko 
anapus geležinės uždangos. Lietuvoje 
likūsiųjų didžioji dalis karo audros 
buvo atblokšta į Vakarus ir dabar, 
kaip ir visi lietuviai tremtiniai, gy
vena bendru DP gyvenimu. Vienas 
kitas iš jų jau yra emigravę, apie 
juos norima čia ir pasiinformuoti, 
taip pat iš to susidaryti vaizdą, kiek 
yra galimybių jūrininkams svetur 
gauti darbo pagal savo specialybę, 
kai tuo tarpu visų kitų profesijų spe
cialistai dejuoja negalį arba tik su 

"labai dideliais sunkumais gauną dar
bo savo profesijoje.

Eilę metų po Lietuvos vėliava 
plaukiojęs jūrų kapitonas Z. Domei
ka (vienas iš mūsiškių jūrininkų, bai
gusių jūrininkystės mokslus Suomi
joje), kaip DP gyveno Bavarijoje ir 
praeitų metų gale emigravo į Vene- 
cuelą. Nuvykus ten, jam buvo siūli- 
nėjama su šeima eiti į žemės ūkį, nes 
savo specialybėje, taigi prekybos lai
vyne, darbo gauti nesą įmanoma, o 
ką jau bekalbėti apie laivo kapitono 
ar bent šturmano postą... Bet Do
meika nusprendė vis dėlto krapštytis 
prie jūros bet kuria kaina. Todėl pa- 

. likęs pareinamąją imigrantų stovyk
lą be teisės jon grįžti atgal — po 
kelių vargingos kelionės per Vene- 
cuelos kraštą, blogais keliais dienų 
atsidūrė vienos laivininkystės ben
drovės Maracaibo kontoroje. Jis bu
vo nusistatęs „be jokių ceremonijų“ 
priimti bet koki darbo pasiūlymą 
laive, kad tuo būdu koją įkeltų į 
laivą. Jis manė, kad turėdamas Į 
laivo kapitono patentą ir geras ates
tacijas kišeniuje,- mokėdamas aš- 
tuonias kalbas, bent matroso — eili
nio jūreivio — darbą vis dėlto ga
lės nesunkiai gauti. Darbdaviai, sėdį 
anoje kontoroje, tik šyptelėję į jo 
paklausimą,, ar nėra darbo jūrinin
kui. Bet dėl visa ko paprašė paro
dyti dokumentus, esą gal vėliau 
kartais atsiras kokia „skylė“ kurio 
laivo įguloje — pažiūrėsime, bet 
šiaip tai iš viso esą įdomu pažiūrėti, 
kas tie per vieni, čia dar didele 
naujiena beesą, DP.

Peržiūrėję dokumentus, kiek su
rimtėjo ir savo tarpe pasikeitė ke
liais sakiniais, o Domeikai iš karto 

' pasiūlė trečiojo šturmano vietą vie-' 
name tanklaivyje. Be abejo, Domei
kos veidas nušvito, juo labiau, kad 
pradžioje atrodė nebūsią galima 
gauti net eilinio jūreivio vietos. To
kiu būdu Domeika į laivą įkėlė „abi 
kojas“, užuot maža besitikint „šiaip 
taip užsikabinti“.. Už poros dienų 
naujasis trečiasis šturmanas — lie
tuvis DP — atidžiai sekė kompasą 
Karaibų jūroje, kurios keliais plau
kė jo laivas su žibalo kroviniu į 
Olandijos kolonijas.

Tai buvo pradžia — ji buvo sėk
minga. Po poros mėnesių Domeika 
buvo perkeltas ant kito laivo, išė
jusio iš doko po didesnio remonto, 

. ir jau nebe trečiojo — bet tiesiog 
pirmojo šturmano pareigoms. Vėl 
ne po ilgo laiko keliamas ant kito 
laivo ir šį kartą jau kapitono parei
goms. Šiuo metu jis vadovauja lai
dui „Alicia“ 3500 BRT tanklaiviui, 
kuris plaukioja kol kas Karaibų jū
roje, bet yra padaręs kelionių ir į 
kitus Pietų Amerikos kraštus, o taip 
pat jo vardas" žinomas ir Šiaurės 
Amerikos uostuose.

Pirmąją Domeikos, kaip kapito
no, kelionę lydėjo nesėkmė, bet ne 
11 jo kaltės. Štai jis pats pasakoja: 
„Mano debiutas buvo liekoks. Norė
jau išplaukti su locu, bet po kelių

jei pra- 
To- 

,Laive turiu tikrą in-

manevrų nebeatsakė telegrafas, gi 
atbėgęs pirmasis mechanikas pra
nešė, kad mašinų siurblys lūžo ir 
negalima naudotis laivo mašinomis. 
Paleidome inkarą, vėliau su vilki
kais persikėlėme į doką ir už poros 
dienų galėsime išplaukti. Į laivą bu
vo atvykęs bendrovės inspektorius, 
pasižiūrėjo, paprašė žiūrėti, kad 
kuo greičiausiai būtų gautos reikia
mos mašinų dalys, nes laivas yra 
labai skubiai reikalingas, palinkėjo 
gero vėjo ir išsikraustė. Tai toks 
mano debiutas. Sakoma
džia nekokia — galas geras.' 
liau jis rašo: 
ternacionalą. I šturmanas, I ir II 
mechanikai — olandai, II šturmanas 
— Venecuelos pilietis, Italijos emi
grantas, III šturmanas — Kanados 
danas, III mechanikas — danas, IV 
ir V mechanikai — vcnecueliečiai. 
Visi kiti įgulos nariai — venecue- 
liečiai.“ Apie gyvenimo sąlygas jis 
rašo: „Bendrovė pažadėjo duoti 
atskirą namuką, kaip ir visiems ki
tiems bendrovės tarnautojams, pa
jūryje, kur ta bendrovė turi pasta
čiusi ištisą miestuką — vien tik 
bendrovė tarnautojams ir jų šei
moms. Tokiu būdu už maža nuomą 
visai patogiai įsikursime pajūryje ir 
šeimą galėsiu matyti kiekvieną kar
tą, kai atplauksiu į Maracaibo."

Kitas lietuvis jūrininkas K. B., 
plaukiojęs po Lietuvos vėliava štur
mano par-"rieše, pernai pateko 
Amerikon. Ten susidūrė su kietais

įstatymais, bet į laivyną pateko, 
nors ir eiliniu jūreiviu. Mat, Ame
rikos įstatymai neleidžia svetimša
liams užimti kokių atsakingesnių 
pareigų laivyne.

Jam buvo pasiūlyta šturmano 
pareigos Panamos laivyne, tačiau 
nuo to pasiūlymo turėjo atsisakyti, 
nes šeimai gyvenant Amerikoje 
(JAV) ir jam pačiam siekiant JAV 
pilietybės — reikėjo likti JAV teri
torijoje, gi plaukiojimas po sveti
ma, ne JAV vėliava neįskaitoma 
į laiką pilietybei gauti. Tokiu bū
du jis dabar plaukioja eiliniu jū
reiviu JAV laive, gi po 5 metų 
įgijęs JAV pilietybę — automatiš
kai bus perkeltas į šturmano parei
gas, kuriose būdamas galės siekti 
ir kapitono pareigų. Šeima gyvena 
JAV — turi butą ir iš jo algos pui
kiai pragyvena.

Dar kitas lietuvis jūrininkas R. 
A., mažiau plaukiojęs mūsų laivyne, 
bet ilgesnį laiką dirbęs locų tarny
boje, dabar plaukioja penktojo štur
mano pareigose viename anglų pre
kybos laive. Jis turi nemažą šeimą, 
tačiau iš atlyginimo gražiai pragy
vena, juo labiau, kad dabar viso 
pasaulio laivyne skubama ir tiek 
jūrininkai, tiek jūreiviai gauna ne
noromis dirbti gerai apmokamus 
antvalandžius, kurių atlyginimas 
kartais sudaro nemažesnę sumą kaip 
ir pagrindinė alga.

Keletas kitų lietuvių, plaukioju- 
jusių mūsų laivyne eiliniais jūrei-

NUSTATYTINOS NUOSAVYBES 
GRĄŽINIMAS

Kadangi daugelis kreipiasi ieško
dami vokiečių okupacinių įstaigų ar 
kariuomenės padarytų nuostolių, iš
girdę apie esamą kažkokį nuostolių 
grąžinimo įstatymą, tai šiuo klausi
mu noriu gerb. skaitytojus painfor
muoti.

1947 mt. lapkričio 10 d. Military 
Governament gazette (Issue G.) yra 
paskelbtas įstatymas apie nustaty
tinos (identifikuotinos) nuosavybės 
grąžinimą. (Restitution of Identi
fiable Property. Law Nr. 59). Šio 
įstatymo tikslas — kaip galint grei
čiau grąžinti nustatytiną nuosavybę 
— daiktus arba teises asmenims,

nuostatus 
šalies tau-

grąžintinas

viai, vienas iš jų lavo virėjas, pate
ko į Braziliją ir ten nesuradę tin
kamo darbo krante — be sunkumų 
„užsikabino“ už laivo ir dirba savo 
priprastą darbą, kuris šiuo metu ge
riau atlyginamas negu prieš karą.

Kaip matome mūsų jūrininkai, 
turėję noro vėl išeiti į jūrą, nesun
kiai ją surado. Jie sau atitinkamą 
darbą surado daug lengviau, negu 
bet koks kitas specialistas. Gaila tik, 
kad mūsų jūrininkų šeima buvo to
kia maža, o karo audra ją dar su
mažino.

Todėl visiems mūsų jūrininkams, 
plūduriuojantiems plačiuose pasau
lio vandenyse, o ne mažiau ir čia 
tremtyje besimokantiems jūrinin
kystės mokslų,' palinkėtina gero 
vėjo. V. Jūrinis

Kanados vaizdas pro traukinio langq
(2) PIRMIEJI AGR. K. VALAIČIO ĮSPŪDŽIAI

Žemės ūkio darbininkai daugiau
siai užsieniečiai — vietinių labai re
tas tedirba kaip samdinys. Nėra in
tereso. Kaip yra nuo viduramžių, 
taip dabar, kitaip tur būt ir ateity 
nebus, kad ūkininkas pajėgtų mokė
ti panašius atlyginimus, kaip gauna 
pramonėje dirbantieji. Ūkininkas čia 
daugiausiai verčiasi sava darbo jėga. 
Jei kuris ir samdo, tai tik sezoni
niams ūkio darbams. Tiesa, javų va
lymas nuo laukų vykdomas dažniau
siai kombainais, taigi darbo jėgos ne
daug terekia mašinai aptarnauti ir 
gatavam produktui gauti.

Kanados valdžia, darbo jėgai že
mės ūky papildyti, prieš maždaug 
18 mėn. yra įsileidus lenkų, Anderso 
armijos karių — 5.000 asmenų, kurie 
visi yra paskirti į žemės ūkius. Dau
giausiai teko Toronto prov. — 900, 
Alberto — 700 asmenų, kitos gavo 
po mažiau. Jų sutarties laikas dveji 
metai, kitokiom sąlygom, sako, neį
sileido. Taigi, dar ir šiandien dirba 
vyrai ir sutarties pabaigos laukia kaip 
išganymo.

Žemės ūkio darbininkas, kaip pa
prastai, valandinio ar akordinio dar
bo nedirba. Jo darbas nuo ankstyvo 
ryto iki vakaro (5*/s vai. ryt. — 6*/s— 
7 vai. vakare), su maža pietų pertrau
ka. Kur laikoma daugiau gyvulių, ir 
sekmadieniais tenka atlikti su gyvu
liais susijusi ruoša. Kur man tenka 
dirbti, čia ūkininkai nemažai laiko 
gyvulių, raguočių, kiaulių bei paukš
čių. Taigi, be lauko darbų, sėjos ir 
javų valymo metu, visas kitas dar
bas prie gyvulių. Laukuose darbai 
trumpi, nes nei pašaršakniavaisių nei 
bulvių neauginama. Bulvių sodinama 
tik tiek, kiek reikalinga šeimai val
giui. Vadinasi, gyvulių šėrimas, prie
žiūra, karvių melžimas ir kiti įvai
rūs darbai užima daugiausiai laiko.

Kur pvz. didelės raguočių bandos, ten 
melžiama mašina. Reikia vis dėlto 
neužmiršti, kad tarp, sakysim, 50 
melž. karvių atsiras bent 5—8, kurias 
mašina neįstengia išmelžti. Tokiu at
veju, žinoma, tenka atlikti tame ūky 
dirbančiam, nors ir vyriškiui. Mat, 
Kandoje motprys labai didelėj pagar
boj ir jos joltfo ūkiško darbo nedirba, 
be virtuvės. Antra vertus, ūkininkų 
labai didelis procentas yra viengun
giai, nes moterų iš viso čia mažiau 
negu vyrų, tad jos daugiausiai sau 
partnerius pasirenka ne iš ūkininkų 
luomo.

Maistas yra geras, bet nevienodai 
įvairus — pareina, žinoma, nuo šei
mininkės. Gyvent ir dirbti galima.

Atlyginimas mėn. 40—60 dol.
Drabužį reikia turėti savo. Kitose 

prov., pvz. Brit. Columbijo], esą bran
giausiai mokama. Vietiniam dien
rašty esu pastebėjęs ūkininkų nusi
skundimus, kad žemės ūkio darbinkų

atlyginimai yra pakilę net nuo 80 iki 
113 dol. mėn. Suprantama, pagal su
tartis atvykę DP aukščiausio atlygi
nimo tegul nesitiki gauti. Apskritai, 
nebijančiam darbo, gal kiek ir netaip 
švaraus, nėra sunku ir pakeliama. 
Drabužių vykstantiems į šią darbo 
sritį pravartu turėti ko daugiau, nes 
viena, nereikia tuojau pirkti, o antra, 
prie ūkio darbų greitai nusidėvi tiek 
batai, tiek ir drabužiai.

Kanados klimatas, pvz. čia, Alber
tos prov., pietuose beveik niekuo ne
siskiria nuo Lietuvos, tik kai kurią 
dieną pūstelia šaltokas vėjas. Žiemos, 
sako, irgi nėra žiaurios.

Kadangi Kanada yra milžiniškas 
kraštas, taigi čia aprašytos darbo at
lyginimo ir kitos sąlygos liečia tą 
sritį, kur šių eilučių autorius dirba. 
Kitur gali jos labai ir labai pakitėti, 
pvz. cukr. runkelių, vien javų ar 
kitų, man nežinomų, o gal Kanadoj 
kultyvuojamų kultūrų rajonuose.

kurtoms tas turtas arba teisės ne
teisėtai buvo atimtos nuo 1933. 
1.30 d. — 1945. 5.8 d. dėl rasės, tiky
bos, tautybės ar dėl ideologinės bei 
politinės nacionalsocializmui opozi
cijos. Tačiau šio įstatymo prasma 
padarytas turto nusavinimas nacio
naliniais sumetimais negali apimti 
tų priemonių, kurios pagal tarptau
tinės teisės pripažintus 
yra leistinos į priešiškos 
tiečių turtą.
• Šio įstatymo pfasme
turtas grąžinamas jo pirmykščiam 
savininkui arba jo įpėdiniui, re
miantis nustatytais įstatymo dė
sniais ir atvejais.

Va.iinasi, tie, kuriems dėl anks
čiau suminėtų priežasčių ir numaty
tame laikotarpyje turtas arba bet 
kurios teisės į turtą buvo atimtos, 
gali, pateikę "reikalingus įrodymus, 
tokias pretenzijas pagal šį įstatymą 
pareikšti. Tiek įvairios informacijos 
reikalais, tiek su pačiomis pretenzi
joms reikia kreiptis j „Zentral- 
meldestelle“, Bad Nauheim.

Iš to aišku, kad pagal šį įstaty
mą jokių pretenzijų dėl padarytų • 
vokiečių okupacijos metu nuostolių 
Lietuvoje pareikšti nėra pagrindo.

Atrodo, kad pretenzijas Vokietijos 
vyriausybei' dėl padarytų karo ir 
okupacijos metu Lietuvoje nuostolių 
tebus galima pareikšti tada, kai bus 
sudaryta politine bei ekonomine 
prasme vientisinė valstybė ir vy
riausybė.

Kitas klausimas yra tokių pre
tenzijų formavimas ir registravimas.
DOKUMENTAI IR GYVENAMOJI 

VIETA
Pagal Military Government Vo

kietijoj, U.S. Zone, 1948. 7. 27 d. 
parėdymą Nr. 27 draudžiama:

a) Turėti IRO išduodamas D.P. 
stovyklose gyvenantiems asmenims 
Identity Card (asmens dokumentus) 
tokiems asmenims, kurie tokios tei
sės neturi, atseit, nėra įgalinti iš vi
so tokius dokumentus turėti; _

b) gyventi IRO stovyklose tokios 
teisės neturintiems asmenims;

c) išduoti Identity Card, duoda
mas IRO organizacijos D.P.-ams, tu
rintiems teisę stovyklose gyventi, 
tokiems asmenims, kurie tokios tei
sės neturi;

d) teikti pagalbą arba tarpinin
kauti a, b, c suminėtais atsitikimaia.

Nusikaltę tam bus baudžiami ligi 
metų kalėjimo, arba pinigine bauda 
ligi 5.000 DM, arba abiem bausmė
mis kartu.

Šis parėdymas veikia Bavarijos, 
Bremeno, Hesseno, Wurttemberg- 
Badeno provincijose ir U.S. sekto
riuj Berlyne.

Šio draudimo pradžia 1948 ra. 
rugpiūčio 1 d. Dr. B. K.

Čiurlionies" garsas svetimoj šaly

Kasselio naujienos
— Rugpiūčio 22 d. Kasselio-Mat- 

tenbergo stovykloje lankėsi VLIK’o 
pirmininkas prof. kun. M. Krupavi
čius, kuris vietos visuomenei padarė 
pranešimą apie rezistencinę veiklą 
pavergtoje tėvynėje. Pranešime, tarsi 
ekrane, buvo parodyti žiaurūs vaiz
dai, ne prasimanyti, bet tikri faktai, 
kuriuos mūsų vadovaujamieji orga
nai yra gavę iš Bendro Demokratinio 
l>a ipriešinimo Sąjūdžio Lietuvoje.

— Rugpiūčio 24 d. stovykloje įvy
ko susirinkimas, kuris išrinko komi
siją BALF’o rengiammam propogan- 
das vajui vykdyti.

— Rugpiūčio 32 d. vietos gimna- 
r jos mokiniai koncertavo vaikų svei- 
k-tos pataisymo namuose Wilhelms- 
talyje. Programoje buvo tautiniai šo
kiai, pučiamųjų instrumentų orkes
trėlio muzika, dainos ir kt. numeriai.

— Rugpiūčio 23 d. Kasselio Vals
tybiniame Teatre įvyko antrasis Vo
kiečių-Lietuvių Baleto vakaras. Kaip 
ir pirmą, taip pat ir šį kartą lietu
viai baletininkai pademonstravo 
aukštą šokių techniką ir vokiečių 
publikos buvo labai šiltai priimti. Šis 
baleto vakaras suruoštas solo šokėjos 
Irenos Adomavičiūtės iš Mattenbergo 
išvykimo proga. Koncerte dalyvavo: 
J. Adomavičiūtė, A. Liepinas, J. Puo
džiūnas ir vokiečiai šokėjai.

— Artimiausiu laiku iš Kasselio- 
Mattenbergo prasideda emigracija su 
šeimomis į Australiją. Išvyksta 12 
lietuvių šeimų be vaikų ir 4 šeimos 
su mažais vaikais. Be to, šiuo trans
portu vyks ir 23 viengungiai lietuviai.

— 108 šeimoms yra gauti leidimai 
įvažiuoti į Argentiną. Šiomis dieno
mis jie jau pašaukti sutvarkyti išvy
kimo dokumentus. Edv. Š.

Anuomet, kai kūrėme ir triūsėme I Vyrai žengia į nežinią... Seka ke- 
savoje padangėje, ne vienam ir man' 
pačiam atslinkdavo mintis: juk mes 
galime daina svetur skleisti garsą 
apie savą tėvynę. Ji svetimiesiems 
daugiau papasakotų apie mūsų tautą, 
atskleistų jos sielą, parodytų tą dva
sinį turtą paryškintų mūsų kulūri- 
nius turtus, kurie svetimiems neži
nomi. Tokios mintys skriejo anuo
met ... Gyvenimiškoji tikrovė kūry
bingesnė už gležnias svajones. Trem
tyje mūsų menininkai greitai suvokė 
savo uždavinį. Jie tapo krivaičiais, 
kurie lanko savus ir svetimus. Lietu
viškoji daina palenkia ne vieną mūsų 
tautos priešą ir daugelį padaro lietu
vių bičiuliais.

Ir kai mes grįšime tėvynėn, kiek
vienas bus klausiamis: ką padarei sa
vajai tautai? Ir į tą klausimą daugelis 
menininkų atsakys: — Mes skynėme 
kelią į Lietuvą. Mes rodėme pasauliui 
tai, ką iš prosenelių paveldėjome. Ir 
pasaulis mums įtikėjo...

Nuo skurdo iki laimėjimo. — Tie 
žodžiai tinka daugeliui menininkų ir 
ansamblių, o ypač šiandienykščiam 
kukliam jubiliatui — „Čiurlionies1 
ansambliui. Jį sutiko svetima padangė 
rūsčiai nusiteikusi. Anuomet, prieš 
ketveris metus, galėjo jis tarti: ir 
siautė mus niūri tamsa. Ciurlionie
čiai pradžioje buvo sunkiai išbandyti. 
Jie buvo anuomet vokiškos karo ma
šinos darbo vergais. Kai toji negai
lestinga mašina spaudžia jų prakaitą, 
o nuovargis ir gniaužia laisvą atodūsį, 
Ciurlioniečiai pajunta pareigą nors 
laisvalaikiais tobulintis dainoje.

Bet jiem karo mašina įsako vis 
naujus uždavinius atlikti. Kažkur 
kalnuose lavina užgriūva kelią. Naktis.

lionė, sukausto jų muskulus. Kai pa
vojus kiekvieną žingsnį lydi, o ne
viltis juos slegia, kažkur tolumoje jie 
išvysta žiburėlį. Ir vėl sunkūs žings
niai, bet jie lengvesni už tuos, kurie 
žengti tamsumoje be rodiklio. Tas ži
burėlis tampa alegoriniu. Kova su 
mirtiniais pavojais ir jo siekimais, 
tarytum būtų nuolatinės pastangos 
Lietuvai išlaisvinti iš nūnai užgriu
vusios lavinos. Ir nuo tų sunkių die
nų, kai rado poilsį stovyklose ir tvar
tuose, jų žingsniai spartėja, kad grei
čiau pasietų tą žiburį — pasidžiaugtų 
lietuvių tautos laisve.

Ketvertų metų nužengtu keliu. — 
S, m. rugpiūčio 29 d. „Čiurlionies“ an
samblis šventė ketvertų metų sukaktį 
svetimoje padangėje. Reutlingeno 
bažnyčioje solenizantas duoda 87 baž
nytinį koncertą. Ką jautė dalyviai — 
sunitu pasakyti. Vieni gal įsijautė 
bažnytinėje nuotaikoje, bet daugelis 
buvo nukelti į savą žemė, apie kurią 
svajojame, nelyginti istoriškieji žydai.

Ciurlioniečiai savo buveinėje, kuri 
tinkamai pavadinta — Konigshohe, 
Dettingėno „karališkoje aukštumoje“, 
vaišių metu atidengia nueito kelio 
paslaptį. Lygiai prieš ketveris metus 
Altenstadte, Austrijoje, turėjo pirmąjį 
koncertą. Nuo to meto atlikta 287 dai
nos koncertai- kurių 117 amerikiečių 
srityje, 115 — prancūzų, 55 — britų. 
Savaitėje turėtas vidutiniškai 1,3 kon
certų, 1946 m.. išpuolė net daugiau 
2. Koncertuose dalyvavo 154.680 klau
sytojų, kurių 119.560 civiliai ir 42.570 
karių: 25.830 prancūzų, 5.970 ameri
kiečių, 2.820 britų, 300 lenkų, 200 
liuksemburgiečių. Ansamblis atliko 
12000 km. kelionę, daug vietovių at

lankė, nemažai patyrė ir dar daugiau 
vargo išmoko.

Ciurlioniečiai: 17 moterų ir 23 vyrai 
— moterų, vyrų ir mišrus choras, tau
tinių instrumentų orkestras ir tau
tinių šokių trupė atkreipė prancūzų 
ypatingą dėmesį. Vorarlbergo sutvir
tinimų darbininkai, lavinų valytojai, 
per Vieną, kurioje 1944. X. 29 turėjo 
koncertą Mozarto salėje, daina tildo 
griausmingas karo dienas. Sūkiams 
nutilus, Ciurlioniečiai atsiranda pran
cūzų globoje ir jų akivaizdoje puikiai 
išlaiko egzaminus.

Gen. de Latre de Tassigny globa. — 
Daugelį kartų ansamblis žavėjo mi
nėtą globėją, pramintą „ansamblio 
tėvu“, nūnai prancūzų armijos vyr. 
inspektorių; gen. Konig, dabartinį 
okupuotas srities gubernatorių, gen'. 
Schmitlein, buv. profesorių Vytauto 
Didžiojo universitete, gausybę kari
ninkų ir karių. Pateikti duomenys- 
rodo, kad ansambliečiai turėjo ne
paprastą sėkmę prancūzuose, kurie 
pamėgo tuos lietuvių tautos atstovus. 
Jie ilgai lietuvių tautą garsino tarp 
prancūzų karių ir svetimųjų diplo- ■ 
matų. „Rhin at Danube“ armijos šta
bas ir Ciurlioniečiai — neišskiriami 
bičiuliai. Ir štai armijos laikraštis 
„L’Armure“ rašo: „Dar kartą lietu
viai studentai įrodė meninius suge
bėjimus, kuriuos slepia tas šiaurės 
kraštas prie Baltijos jūros. Spektak
lis buvo aukšto meninio ir moralinio 
lygmens, kurio galėtų pavydėti Pary
žiaus menininkai. Dainos puikiai iš
baigtos, švelniais niuansais ir puikios 
išraiškos. Jie teturėjo vieną dekora
ciją, stebinančio paprastumo ir tyra 
linksmumo...“

(Nukelta į 5 pusi.)
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Prancūzijos atkutimo kliūtys
Sunkus darbas tų Paryžiaus ku

pletistų — surimavo vakaro progea- 
' mai apie kurį nors populiaresnį mi- 

nisterį kupletą, žiūrėk — jo vietoje 
jau nežinia kuris ponas atsiras. Ne 
lengvesnis darbas ir ministerio pir
mininko, iki jam pavyksta naują ka
binetą sulipdyti.

Kad ir prieš naujus ir sunkius 
uždavinius atsistojusi, ketvirtoji 
Respublika savo politinių asmeny
bių ir metodų bei vyriausybių kri
zių tradicijos, kaip Trečiosios Res
publikos palikimo, nesugeba atsisa
kyti; kiek dėl tų krizių bebūtų rizi
kuojama ir kiek pralošiama taip 
brangaus laiko, — jos lieka, kaip 
konstituciniai reikalavimai, kaip 
valdymosi metodai ir kaip būdas, 
suteikiąs galimybes partijoms kuo 
dažniau išeiti su vis naujais reikala
vimais.

Kaip ten bebūtų su valdymosi 
metodais ir tradicijomis — joms 
visad atsiras ir priešų ir pritarėjų 
— su vienu tenka sutikti: kabinetui 
parlamente daugumą balsų surinkti 
laikinai galima, bet įvykdyti užsi
brėžtą programą — ne... Bent da
bartinėje Prancūzijos partinėje kon
steliacijoje. Kiek iš paskutiniųjų 
spaudos balsų atrodo, Prancūzija 
artimiausiu laiku privalės pasirink
ti: ar kabinetų sudarinėjimo kelią, ar 
sudarymą rimtesnės bazės savo 
ūkiui, o tuo pačiu ir savo tarptauti
niam svoriui, atstatyti.

Prancūzijos ūkinę padėtį Paul 
Reynaud buvo apibrėžęs daugiau nei 
kritišką. Jo SOS nebuvo vien par
tinis šūkis. Tačiau šiuo metu ne
mažiau svarbus ir tos ūkinės padė
ties saitas su Prancūzijos svoriu 
tarptautiniame žaisme, kuris gali 
(teiti į lemiamą fazę.

Ne. veltui demokratiškieji anglo-

Deja, taip yra ,
Evcrdono (Anglijoje) klebonas sa

vo parapijos laikraštyje konstatuoja, 
kad po atidesnių stebėjimų labai ten
ka nusivilti moderniąja žmonija.

„XX-jo amžiaus žmogus,“ rašo 
jis, „gali trumpiausiu laiku apkeliauti 
visą pasaulį, gali iš milžiniško atstu
mo nužudyti kitą žmogų, pasverti 
kiekvieną žvaigždę horizonte, iš gi
liausių žemės gelmių išpompuoti naf
tą, milijoną laikraščių per valandą 
atspausdinti, vištą priversti 365 kiau
šinius per metus padėti, jis gali šunį 
Išmokyti švilpauti ir rūkyti ir liūtą 
Išdresiruoti kamuolį žaisti.
. Tačiau paduok jam penktas rie
kutes duonos ir dvi žuveles ir pasta
tyk šalia jo penkis alkanus suaugu
sius ir du vaikus, nebeturinčius pi
nigų tai nusipirkti, — jis Sušauks 
konferenciją, sudarys komisijas ir 
pakomises, vykdys balsavimą ir pa
galiau dar-pradės aimanuoti, kad vi
są reikalą numos ranka, nes penki 
suaugusieji ir du vaikai per tą laiką 
bus jau mirę, o penkios duonos rie
kutės Ir dvi žuvelės — supuvę."

Deja, šiandieninio pasaulio logika 
yra tokia, (pr) 

saksai niršo ant Prancūzijos socia
listų, nuvertusių Schumano vy
riausybę, siekdami sumažinti kari
nius kreditus; tatai anų buvo su
prast*, kaip smūgis siekiamam ka
riniam bendradarbiavimui ir tiems 
klausimams konsoliduoti. Reikšmin
guose didžiosios trijulės ėjimuose ir 
konferencijose savo nepastovumu ir 
svyravimais Prancūzija buvo ne vi
sad malonus partneris. Tad ir da
bar anglosaksai akylai stebi Pran
cūzijos įvykius, nevengdami aštrios 
kritikos, atsižvelgiant į tarptautinės 
padėties reikalavimus. Paul Rey
naud pastangos, ūkinio atkūrimo 
programa atstatyti Prancūzijos svo
riui į tinkamas vėžės, partiniais

Socialistinis „dangus"
ir kapitalistinis „pragaras"

Kai kalbama apie socialistus ir 
socializmą, beveik visuomet juos 
stengiamasi vaizduoti geresnio pasau
lio kūrėjais ar jau bent darbo žmo
nių užtarėjais. Tai yra todėl, kad 
socializmas yra grindžiamas įkūniji
mu visų laisvių o taip pat suvalsty- 
binimu stambiosios industrijos bei 
kitų priemonių, tarnaujančių plačiųjų 
gyventojų reikalams; kitaip sakant — 
stambiosios krašto gamybos, preky
bos ir transporto priemonės paveda
mos pačių dirbančiųjų žiniai per jų 
išsirinktą vyriausybę. Toji socialis- 
tiška vyriausybė ir turi dėti visas 
pastangas ne tik išlaikyti buvusiame 
lygyje, bet dar padidinti gamybą ir 
eksportą, nes norint pagerinti dar
bininko aprūpinimą darbo, ligos ir 
senatvės atvejais, vis ir vis tenka su
sidurti su kapitalų trūkumu. Tie ka
pitalai turi būti išgauti iš padidėju
sios gamybos ir iki minimumo suma
žintos gaminio savikainos. Čia vi
suomet operuojama įrodymais, kad 
įmonės pelnas, anksčiau nutekė
davęs į privataus savininko kišenę, 
dabar atitenka valstybės iždui, o per 
jį — patiems dirbantiesiems. Žino
ma, socialistinė vyriausybė galėtų ir 
kitokiais būdais surinkti lėšų darbi
ninko socialiniam būviui pagerinti. 
Pvz. vidaus paskolomis, padidintais 
muitais arba net pakeltais mokes
čiais. Tačiau šitos priemonės yra ir 
bus nepopuliarios, nes jos arba tie
sioginiai (mokesčiai) arba netiesiogi
niai (muitas, akcizas) mažina darbi
ninko atlyginimą, taigi žemina jo 
įpirkimo pajėgumą, — atseit, duoda 
visai priešingus rezultatus, negu 
skelbia socializmas savo programose.

Su socializmu lygiagrečiai žengia 
planavimas. Socializman pasukusi 
vyriausybė turi žinoti, kokias gali
mybes ji turi dabar arba po tam tikro 
laiko turės savo dispozicijoje. Tačiau 
sukurti planai tas galimybes duos 
tik tada, jei jie bus įvykdyti. Pla
navimas, apimąs visą tautos ūkį, ga
lima prilyginti sudėtingiausiai maši
nai, kurios visi rateliai turi darniai 
suktis, nes vienam jų iškritus iš tos 

išskaičiavimais buvo atlygintos ne
tikru pinigu. „Aurore France Libre“ 
rašo:

„Nėra abejonės, kad iš parti
nių išskaičiavimų kilusi vyriau
sybė prives prie neišvengiamo va
liutos suirimo. Ar statys atstovai 
partinius interesus aukščiau tauti
nių? Atėjo laikas kraštui suteikti 
vyriausybę, kuri vadovautų fran
ko gynimui, Europos atstatymui 
ir Stalino gresiamai žmogaus 
laisvei apginti“.
Dabartinio parlamento nesuge

bėjimu Prancūzijai išvesti iš balos 
neabejoja nė JAV politiniai sluog- 
sniai. Gi britai „Daily Mail" skil
timis kreipia dėmesį į gen. ge Gaul- 

piašinerijos veikimo, tuojau atsiras 
defektas, gadinąs arba net visai su- 
trukdąs visą darbą. Todėl ir socia
listinė vyriausybė turi dėti visas pas
tangas, kad planavimo sukurtos pro
gramos būtų pilnai įvykdytos. Šitai 
pasiekti yra įmanoma tokiame krašte, 
kurio darbininkas yra persiėmęs so
cializmo idėja ir žino, kad jo darbas 
dėl menkos priežasties negali būti 
nutrauktas. Tačiau tokiame krašte, 
kur darbininkas yra tamsus ir socia
lizmo idėja nei jo širdyje, nei-sąmo
nėje nėra radusi vietos, vyriausybė 
turi rasti priemonių planavimo pro
gramoms įvykdyti, arba atsisakyti 
nuo socializmo, leidžiant privačiam 
kapitalui dalyvauti tautos ūkyje. Čia 
mes turime du ryškius pavyzdžius: 
TSRS ir Angliją. Kai pirmoji nori iš 
viršaus primesti masėms neva socia
lizmą ir todėl, sukūrė negailestingą 
20-jo amžiaus tironiją- savo valdi
niams (kurių vardu ir kurių gerbū
viui ji sakosi veikianti), tai antroji, 
žengdama atsargius žingsnius socia
lizman, leidžia savo gyventojams pa
sisakyti rūpimais klausimais, vengia 
ir, atrodo, vengs naudoti prievartą 
darbininkų atžvilgiu, juos versdama 
pasiduoti planavimo rubrikoms. Jei 
TSRS darbininkas negali savo noru 
net darbovietės pakeisti, Anglijoje ir 
toliau darbdavio ir darbininko san
tykiai bus tvarkomi dvišalėmis darbo 
sutartimis. Socialistinė Rusija ne 
vien dėl karo padarytų žaizdų turi 
milžiniškų sunkumų. Biurokratinis 
socializmas, popierinis planavimo 
programų įvykdymas dar ilgai var
gins tą komunistų partijos pavergtą 
turtingiausią žemės turtais kraštą. 
Bet ir Anglija su savo sąmoningais 
ir tikrai laisvais žmonėmis, pasukusi 
duobėtu socializmo keliu, pateko į ne
mažus ūkinius sunkumus, atsiliepian
čius net jos užsienių politikoje. Šią 
žiemą ištikusi kuro krizė, iškilusi dėl 
anglių kasyklų suvalstybinimo, ryš
kiai įrodo, kad gražiais žodžiais skel
biamas socializmas savo žemutlniuse 
nareliuose ir iš arti nėra toks pa
trauklus, kaip iš toli. Sykiu su juo 

le, kuris, kad ir nebūdamas malo
naus charakterio, bent galėtų kal
bėti Prancūzijos vardu. Laikraštis, 
atsižvelgdamas į pavojus, kurie gre
sia Prancūzijai ir Vak. demokratijų 
saugumui, nesibijo užsiminti apie 
„tvirtos rankos“ reikalingumą, kad 
tiems pavojams užbėgus už akių.

Ir tikrai, kaip konstatuoja švei
carų „Suisse“, — „užsienyje pracū- 
zų kabineto krizės kelia nerimą ir 
abejones Prancūzijos atkutimo suge
bėjimais“.

Bet sugebėjimų čia dar maža. 
Jiems parodyti reikia tinkamų sąly
gų. Ir ne tik sąlygų, bet ir aukų. 
Taip kaip D. Britanijos krizės lai
kotarpy vyriausybės priešakyje atsi- 

žygiuoja gamybos kritimas. Jei pri
vatus savininkas yra nuolatiniame 
kontakte su savo darbininkais ir savo 
rankose turi priemones iššaukti dar
bininkuose norą sparčiau dirbti (lai
ko akordas, premijos, tantjemos), tai 
valstybė dažniausia turi tik vieną 
paskatinimo priemonę — šūkius: tu 
esi šios įmonės dalelė... ir 1.1. So
cialistinio planavimo biurokratizmas 
neleidžia lanksčia ranka skirstyti 
darbštumo premijas, o patys šūkiai, 
nors jie ir gražiausi būtų, retai tepa- 
vilioja darbininką, nuolat turintį sa
vų piniginių rūpesčių. Anglijoje, tie
sa, suvalstybinama tik stambioji in
dustrija ir susisiekimas. Privatus ka
pitalas ir toliau efektyviai dalyvauja 
vertybių gamyboje ar prekyboje. Ir 
vis dėlto jai jau tenka pergyventi di
delius sunkumus. Prisimintina dar, 
kad kooperacijos idėja yra kilusi 
Anglijoje ir čia smarkiai išplitusi ir 
kad todėl kiekvienas anglas jau iš 
mažens įpranta teigiamai vertinti 
bendro darbo naudingumą, atseit, 
priartėja socializmd idėjai, ir vis dėl
to net tokio krašto parlamente jau 
pradedama šnekėti apie priemones, 
kurių reiktų ieškoti, norint išvengti 
nuolatinio darbininkų kaitaliojimosi 
ir išlaikyti gamybą atitinkamame ly
gyje. O tokios priemonės, kaip švel
nios jos bebūtų, kvepia prievarta, 
kuri ir yra didžiausias socializmo mi
nusas.

Kapitalistiniuose kraštuose darbi
ninkai savo teises visada apgina savo 
profesinių sąjungų ir streikų pagal
ba. Taigi kapitalistinis pragaras nu
stoja viso savo baisumo, jei darbi
ninkai yra susiorganizavę. Kapitalis
tinėje santvarkoje jie gali pakeisti 
darbdavį. Socialistinėje sistemoje yra 
tik vienas darbdavys — valstybė, ku
riai pajungtas darbininkas savo teisių 
negali ginti nei pats, nei per profe
sines sąjungas, kurios ne tik neat
stovauja darbininkų interesų, bet dar 
padeda valstybei labiau suspausti po 
socializmo presu patekusią darbinin
kiją. J. Br.’ 

stojęs W. Churchiilis, taip ir Paul 
Reynaud, užsimojęs rimtai pažiūrėti 
į savo misiją, nieko kito nežadėjo, 
kaip prakaitą ir ašaras. Tačiau jo 
realistinei pažiūrai neatsirado- at
garsio kairiajame sparne, kur poli
tinė propaganda stovi aukščiau už 
realistinius ir bendrus krašto reika
lavimus. Čia ir iškyla visoje nuo
gybėje problemos, kuriose reikia iš
skirti politinės ir srovinės propagan
dos reikalus nuo gyvenimo statomų 
reikalavimų.

Kraštutinimų baimė verčia ir 
Prancūzijos politiką laviruoti nepa
stovios koalicijos rėmuose. Paralė- 
lės, mėgstamos vesti su Hitlerio 
atėjimu į valdžią, verčia ir pran
cūzus budėti. Ne visi tos nuomo
nės, kad de Gaulle būtinai turėtų 
eiti diktatūros keliu. Bet kartą pa
saulyje taip įvyko, tenka parodyti da
bar daugiau budrumo. Gal todėl, 
neatsižvelgiant kas kart augančių 
„generolo galimybių“, laikomasi me
todu virtusių krizių. Jei gi ir kri
zėmis būtų pagaliau nugalėta di- 
didžioji Prancūzijos kiįizė, ne maža 
dalimi nuopelnų tektų skirti ir pa
čiam de Gaulle, kurio įtaka toje 
kabinetų karuselėje neabejotina. Lai
mei, tos karusėlės raktas dar pran
cūzų rankose. — mšk. —

Suomiai ryžtingi ir 
šaltajam kare

Kari von Schuhmacher, Zūricho, 
laikraščio „Weltwoche“ vedamajame 
reiškia nuomonę, kad kova, kuri da
bar vyksta Suomijoje dėl laisvos tau
tos egzistencijos, yra gal būt drama
tiškesnė už kovą dėl Berlyno. Suomi
ja šiandien yra paskutinė į rytus nuo 
geležinės uždangos gulinti šalis, kuri 
dar bando savo vidaus gyvenimą 
tvarkyti neatsižvelgdama į rusų spau
dimą. Suomija, kuri 1939 m. mažųjų 
valstybių pirmoji išdrįso viena pati 
atsukti veidą prieš ginkluotą dikta
toriškai valdomos galybės užpuolimą, 
šiandien nesibijo gal dar drąsesnio 
bandymo — išlaikyti savo tautinį gy
venimą nesužalotą ir šaltajame kare. 
Prieš tokią atvirą ir imponuojančią 
laikyseną iš tikrųjų nedrįsta imtis ak
cijos net ir Kremliaus tironai.' Sunku 
esą dabar net įžvelgti, kaip jiems pa
vyktų palaužti laisvę mylinčios tau
tos valią, kol toji tauta yra pasiry
žusi visomis priemonėmis ginti savo 
nepriklausomybę, (z)

ATKAKLIAUSI INTELEKTUALAI
ir Ūkininkai

Robert de Saint Jean rašo Pary
žiaus savaitrašyje „Carrefour“: „Nu- 
sitęsiant deryboms su vakariniais są
jungininkais, Maskva nedels nė mi
nutės, nestiprinusi liaudies demokra
tijų. Sovietų Sąjunga pastebėjo, kad 
tėvynės meilė rytinėse valstybėse dar 
tebėra labai gyva ir ji dar ne taip 
paprastai užleidžia vietą ortodoksi
niam stalinizmui. Šitokios tendenci
jos plaukia iš tautinės savigarbos: 
vieniems — norint ginti savo žemę, 
kitiems ir ypatingai intelektualams — 
nusiteikus nekapituliuoti dvasia. Yra 
dvi žmonių grupės, kurios nesilaiko 
griežtos linijos — tai intelektualai ir 
ūkininkai." (z)

Arturas Koestleris (16)

Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

Vėl pertrauka. Lauke pasigirdo, kaip Povilas trinktelėjo 
durimis. Tada Rubašovas tarė:

— Draugai, svarbiausia mūsų ten pramonės išsivystymas. 
Gražūs jausmai mums nieko neduos. Pagalvokite.

Dokininkas agresyviai pajudino smakrą ir tarė:
— Viskas apgalvota. Gana tokių kalbų. Jūs ten turit 

duoti pavyzdį. Visas pasaulis nukreipęs akis į jus. Jūs kal
bat apie solidarumą, apie pasiaukojimą, apie drausmę, o tuo 
pačiu metu pasitarnaujate geltoniesiems, tiktai.

Ties šiais žodžiais Loewy staiga pakėlė galvą; išblyškęs. 
Jis pypke pasveikino Rubašovą ir tarė tyliai ir labai greitai:

— Tai, ką pasakė draugas, tokia ir mano nuomonė. Ar 
nori dar kas balso? Posėdis baigtas.

Rubašovas pasiramsčiuodamas ant kriukių išėjo. ĮvykiaT 
sekė numatyta ir neišvengiama vaga. Tuo tarpu kai neįprasta 
vilkstinė Įplaukė į uostą, Rubašovas pasikeitė telegramomis 
su kompetentingomis įstaigomis iš anapus. Po trijų dienų 
dokininkų sekcijos vadai buvo išvaryti iš partijos. Loewy 
grupė buvo apskelbta provokatoriumi oficialiame parti ;os or
gane. Dar trys dienos ir Loewy pasikorė.

XIII
Nakčia buvo dar blogiau. Rubašovas ligi aušros negalėjo 

užmigti. Kartas nuo karto krėtė jį šaltis, tarpais skaudėjo dan- 
tis. Atrodė, kad visi smegenų centrai skaudėjo ir degė, o ta
čiau jis turėjo prisiminti skaudžius paveikslus ir balsus. Jis 
galvojo apie Richardą su šventadieniška juoda eilute ir pa
raudusiomis akimis: „Tačiau negi pasiųsit mane į skerdyk
lą, drauge. . ." Jis galvojo apie mažą kuprotą Loewy: „Kas 
dar nori balso?“ Tiek buvo norinčių balso. Mat, judėjimas 

be skrupulų; jis nesirūpindamas riedėjo j tikslą, išmesda
mas lavonus išilgai srovės. Vaga buvo vingiuota — toks jos 
būties {statymas. Kas ųegalėjo plaukti vingiuota vaga, tas 
buvo išmestas į krantą. Asmeniniai motyvai nesvarbu. Jo 
sąžinė partijai nesvarbu, ji nesirūpino, kas dėjosi jo galvoje 
ir širdy. Partija težinojo tik vieną prasikaltimą: nutolti nuo 
nubrėžto kelio ir vieną bausmę: mirtis. Mirtis judėjime ne
buvo jokia misterija; tai nieko aukšto; tai logiškas politinių 
nesutarimų sprendimas.

Rubašovas išsisėmęs teužmigo tik j parytį. Jis atsibudo 
nuo trimito garsų, kurie skelbė naujos dienos aušrą; netrukus 
senas prižiūrėtojas ir kiti du uniformuoti atėjo jo nugabenti 
pas daktarą.

Rubašovas tikėjosi galėsiąs perskaityti Zuikelio ir Nr. 
402 vardus, bet jį nugabeno kita kryptimi. Vienutė iš' dešinės 
buvo tuščia. Tai buvo viena paskutinių vienučių tame kori
doriaus gale; kalinių fligelis buvo atskirtas sunkiomis cemen
tinėmis durimis, kurias prižiūrėtojas vos atidarė. Po to jie 
praėjo ilgą galeriją. Čia buvo kortelės su vardais prie kiek
vienos vienutės; iš kiekvienos girdėjosi pasikalbėjimas, juo
kai ir net dainos; tai buvo bendra suimtųjų teisė. Praėjo pra
viras barzdaskučio duris; skuto kažkokį paukščio išvaizdos 
kalinį; kirpo du valstiečius; visi trys smalsiai žiūrėjo į Ru- 
bašovą ir jo palydovus. Priėjo prie durų su raudonu kryžiu
mi. Prižiūrėtojas pagarbiai pasibeldė ir įėjo su Rubašovu; 
abu uniformuoti vyrai laukė už durų.

Ambulatorija buvo maža, jautėsi pelėsių, fenollo ir taba
ko kvapas. Kibiras ir du dubenėliai buvo pilni vatos ir su
tepto merliaus. Daktaras sėdėjo prie stalo nugara į juos, 
skaitė laikraštį ir kramtė duoną su taukais.

Prižiūrėtojui uždarius duris, daktaras pamažu atsisuko. 
Jis buvo plikas su mažu baltu kuokšteliu. Rubašovui tai pri
minė Štrausą.

— Jis sakosi, kad jam skauda dantis,— pasakė senis.
— Dantis skauda? — tarė daktaras, žiūrėdamas į Ruba- 

šovą, bet jo nematydamas. — Išsižiok ir greitlau.

Rubašovas pasižiūrėjo skersomis pro pince-nez.
— Turiu garbės pastebėti, — tarė ramiai,— kad esu poli

tinis kalinys ir kad turiu teisės būti padoriai traktuojamas.
Daktaras kreipėsi į prižiūrėtoją:
— Kas tai per paukštelis?
Senis ištarė Rubašovo vardą. Sekundei Rubašovas paju

to apvalių Štrauso akių slėgimą. Po to daktaras tarė:
— Žandas patinęs. Išsižiokite.
Šiuo metu Rubašovui neskaudėjo danties. Jis išsižiojo.
— Visai nėra dantų aukštutinėje kairės žiaunos pusėje,— 

tarė daktaras, įkišdamas pirštą į Rubašovo bumą.
Staiga Rubašovui pasidarė silpna ir jis turėjo atsiremti 

į sieną.
— Taip!— tarė daktaras.— Dešiniojo iltinio šaknis suar

dyta ir pasilikusi žiaunoje.
Rubašovas turėjo kelis kartus giliai atsikvėpti. Skausmas 

šokinėjo nuo žiaunos ligi akies ir sprando. Jis nuolat jautė 
kraujo tvinksėjimą galvoje. Daktaras atsisėdo ir pasiėmė lai
kraštį.

— Jei norit, galiu tą šaknį ištraukti,— pasakė daktaras, 
atsikąsdamas duonos.— Žinoma, mes neturime migdomųjų 
vaistų. Operacija truks pusvalandį, o gal ir valandą.

Rubašovas girdėjo daktaro balsą kaip pro miglas. Jis 
atsirėmė į sieną ir giliai atsikvėpė.

— Ačiū, kol kas ne.
Jis pamanė apie Zuikelį ir „garinę pirtį“ ir apie tą juo

kingą mostą, kai jis vakar užspaudė cigaretę ant rankos vir
šaus. „Blogai“, tarė pats sau.

Sugrįžęs į vienutę jis parkrito ant lovos ir tuojau pat už
migo.

Per pietus su sriuba jo nebepamiršo. Nuo šio momento 
jis gaudavo maistą reguliariai. Jo dantų krizė praėjo ir buvo 
pakenčiama. Rubašovas tikėjosi, kd patinimas pats sprogo.

Po trijų dienų ji nuvedė pirmam tardymui.
(Bus daugiau)
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Rašytojų rūpesčiai
Pasikalbėjimas su L. Rašytojų Tremt. Draugijos pirmininku Stasiu Santvarų

Mūsų kultūrinis gyvenimas, nors 
jis ir negalėjo taip žydėti, kaip būtų 
žydėęs laisvoje tėvų žemėje, vis dėl
to ,ir jis pasiekė regimų laimėjimų. 
Tiesiog kebliose aplinkybėse gimė ir 
išaugo sava spauda, nemaža naujų 
darbų parodė rašytojai ir dailininkai, 
vaidino dramos teatrai, brendo tau
tiniai ansambliai, buvo besikurianti 
net opera, gerai pasirodė baletas. Da
bar tom visom mūsų pastangom atė- 

. jo nauja rūsti bandymo valanda. Te
gu laukta ir neišvengiama, bet ma
žiausia -neužtarnauta.. Ir kas 
liūdniausia, tie rūstūs sunkumai, tar
tum kirvio ašmenim, kirto į mūsų 
gyvenimo medžio šaknis — į mūsų 
mokslą ir meną, į kultūrinių insti
tucijų branfiaolį. Ar ištversim ir kaip 
Ištversim? Ir ar pajėgsim? Ir ar pa- 
jėgsim naujose sąlygose sutvirtinti 
savo organizacinio ir kultūros pasta-

kaliai pakeitusios mūsų kultūrini 
gyvenimą eigą.

— Kiek pinigų reforma paveikė 
mūsų rašytojų tremtinių gyvenimą ir 
veiklą? —

— Rašytojai yra tos pačios trem
tinių šeimos vaikai, — sako S t. 
Santvaras. — Nei labiau mylimi, 
nei rūpestingiau globojami, nei galį 
pasidžiaugti kažkada buvusiom ra
šytojų tremtinių privilegijom. Žmo
nija sunkiai serga, ji gyvena tiesiog 
klaikią hipokrizės ir oportunizmo ga
dynę. Štai jau kuris laikas mes klau
som šaunių ir skambių, bet visai ne
matom veiksmo. Todėl mes jau ne
betikim žmogaus gera valia, bent 
kiek tai liečia krikščioniškąją artimo 
meilę ir žmoniškumą. Ir girdimi šū
kiai, ir gaunami vingrūs atsiliepimai 
į mūsų klabenimus į užvertas duris 
— jau nebejaudina mūsų širdžių.

>ir mūsų spaudos būklė. Tačiau su
telktam jėgom perbrisim ir šį liūną. 
Todėl tegu rašytojai, nieko nelauk
dami, eina į redakcijas su sava kū
ryba, o redakcijos tegu deda į šalį 
visus svetimos literatūros vertimus. 
Nauda bus abipusė ir ji turės neabe
jotiną gilesnę prasmę. Galimas da
lykas, kad, dėka tai atnaujintai bi- 
čiulistei, išnyks iš mūsų laikraščių 
tie akių pasisvilinimai, kurie taip 
nelemtai į jų puslapius pastaruoju 
metu pradėjo įsiskverbti. Turiu vil
ties, kad mano balsas šiuo- opiu ra
šytojų ir spaudos bendradarbiavimo 
klausimu — nebus balsas tyruose.

Didelė atrama rašytojams ir 
spausdintam lietuviškam žodžiui ga
lėtų būti tie rųpsų tautiečiai, kurie 
šiuo metu dirba ir gauna atlyginimą. 
Jų,-berods, yra ne šimtai, o tūkstan-

čiai. Jei mes apie savo kultūrą bei 
jos ugdymą nedeklamuojam, o tikrai 
ją mylime, tai dėl atsiradusių sun
kumų perdaug nuogąstauti nereikė
tų. Tie, kurie yra „turtingi", savo 
pareigą atliks, ir mūsų ratai vėl pra-
dės judėti į priekį.

Rugpiūčio pabaigoj BALFas JAV 
rengia naują pinigų ir kitų gėrybių 
vajų. Vajus tęsis porą ar trejetą mė
nesių. BALFo Vyr. Valdyba į talką 
kviečia ir rašytojus tremtinius, pra
šydama atsiųsti novelių, apsakymė
lių, feljetonų, literatūrinių vaizdų ir 
reportažų, vaizduojančių lietuvių 
tremties gyvenimą. Tuo reikalu ra
šytojams yra išsiuntinėti asmeniški 
laiškai. Bet ir šioj vietoj aš krei
piuosi į kolegas ir prašau BALFo 
talkoje dalyvauti. Jei rašytojai bus 
aktingi — Draugijos Valdyba turės 
moralinį pagrindą pasirūpinti, kad 
dalis Amerikoj surinktų gėrybių tek
tų rašytojams bei mūsų grožinės li
teratūros ugdymui. Taigi, atsikvėpi
mas gali ateiti. Ir jis ateis, jei tik 
mes patys judėsim ir veiksim.

to pamatus, kurie taip išjudinti ir ap
griauti? Į tuos klausimus mes visi 

'dabar ieškome atsakymo. Tais rū
pesčiais besisielojantį radau ir Stasį 
Santvarą, Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijos pirmininką. Jis 
sutiko rašytojų šio meto rūpesčius 
perduoti viešumai. Tat ir pradėjome 
kalbėtis nuo pinigų reformos, radi-

Mes supratom, kad mūsų pas
tangų ir užsimojimų įgyvendinimas 
priklauso tik nuo mūsų pačių vidinio 
degimo, nuo besąlyginio užsispyrimo 
ištverti ir laimėti, nuo mūsų dvasinio 
bei kūrybinio veržlumo. Tuo keliu, 
nežiūrint kokios kliūtys atsirastų už 
šimto mylių, lietuviai rašytojai trem
tiniai ir yra pasiryžę eiti.

Sukliudytas rašytojų suvažiavimas
Hitlerio markių reforma ypačiai 

palietė Rašytojų Draugijos organiza
cinį gyvenimą. Liepos 27—29 d. Gar- 
mische turėjo įvykti rašytojų suva
žiavimas, bet, turint galvoje labai jau 
nepastovią mūsų dabartinę būklę, tas 
suvažiavimas greičiausia įvyks jau 
kitame kontinente, o gal, jei Vieš
paties bus lemta, ir išlaisvintoj Lie
tuvoj.

Neįvykęs suvažiavimas rašyto
jams buvo svarbus keliais požiūriais. 
Mes jame norėjome paminėti Nepr. 
Lietuvos 30-metį ir peržvelgti to me
to mūsų literatūrinius laimėjimus, 
mes norėjom pasveikinti ir pagerbti 
savo Draugijos Garbės Narį D - r ą 
Vydūną, tremty sulaukusį 80 me
tų amžiaus, mes rengėmės iškelti 
nuopelnus ir už juos atiduoti pagarbą 
amžinos atminties prof. Baliui 
Sruogai, mirusiam okupuotoj Tė
vynėj. Dabar, kol neturime kitokių 
pasireiškimo galimybių, visa tai tegu 
būna leista sutalpinti šiose kukliose 
eilutėse — ir pasveikinimus lietuviui 
rašytojui, kūrusiam Nepr. Lietuvoj, 
dirbančiam be atvangos kūrybinį

Leidiniai
Pinigų reforma užkliudė ir Rašy

tojų Draugijos leidinius. Mes jau rin
kom medžiagą antrajam „Tremties 
Metų“ tomui, buvom pasirengę iš
leisti „Skaitymų“ žurnalą. Dabar, 
kol nėra regimų ženklų, kad leidėjų 
į leidinius įdėti kapitalai greitai grįš 
(o mūsų sąlygose apyvarta turi grei
tai vykti), „Tremties Metai“ ir „Skai
tymai“ dienos švieson tuo tarpu išeiti 
negali.

Panaši nelaimė gali ištikti ir mū
sų tradicinę šventę — grožinės lite
ratūros premijų paskirstymą. Jau 
įžengėm į antrąją metų pusę, o gro
žinės literatūros knygų derlius vis 
dar tebėra labai menkas. Jei pinigų 
reformos atnešti sunkumai sustabdys 
ir tuos spausdinius, kuriuos leidėjai 
jau buvo atidavę spausdinti, netrukus 
mes pajusim tikrą lietuviškų knygų 
badą. Pernai, kaip žinom, buvo pre
mijuoti net septyni grožinės literatū
ros veikalai. Kiek šiemet premijų tu
rėtumėm, sunku dabar pasakyti, bet 
vieną naujai neseniai įsteigtą jau tu
rim — 500,- DM Rašytojų Draugijai 
paskyrė Lietuvių Paštininkų Tr. Są
junga. Tepriima mūsų bičiuliai už tą 
malonų gestą Rašytojų Draugijos 
nuoširdžią ir viešą padėką.

Originalūs kūrinu
— Kas reiktų daryti, kad rašytojų 

padėtis pagerėtų? Kokie dabar gali
mumai grožinės literatūros knygoms 
leisti? —

— Ir šią mįslę galim tik mes pa
tys vieni įspėti. Bet žiūrėkim, ką 
daro vkoiečių rašytojai, kuriuos iš
tiko ta pati pinigų reforma. Jie krei
pėsi į finansų tvarkytojus, ir kai ką 
laimėjo — jiems daromos nemažos 
nuolaidos keliauti geležinkeliais. Jie 
kreipėsi į radiofonus — ir šie pradėjo 
daugiau laiko skirti vokiečių rašyto
jams ir jų kūrybai. Jie apeliavo į 
spaudą, kad laikraščiai ir žurnalai.

darbą pavojuose ir nevilty, ir grau
džią susikaupimo valandą prie Ba
lio Sruogos karsto, ir nuoširdžius 
rašytojų sveikinimus garbingąjam 
D r. Vydūnui.

Tačiau ir, be to, buvo dėl ko ra
šytojams susirinkti. Nėra namų be 
dūmų, nėra ir mašinos, kuriai nebūtų 
reikalingi pataisymai. Retkarčiais ir 
į mūsų pirkią pasirenka tvaiko. Yra 
nepateisinamo smilkinio, yra regima 
stoka individualaus kūrybinio verž
lumo, kartais susvyruoja mūsų etikos 
ir susiklausymo pamatai, o kartais, 
besisielojant lietuvių literatūros gar
be, nematom to atsakomybės jausmo, 
kurį patys savo noru pasiėmėm" ir 
kurį mums patikėjo kenčianti ir ko
vojanti tauta. Dėl suprantamų prie
žasčių, aš negaliu čia tų klausimų 
smulkiai nagrinėti. Pagaliau mes 
kiekvienas dėl jų sielojamės ir juos 
at jaučiam. Tik norėjau pasakyti — 
tiems klausimams aptarti ir išnar
plioti buvo ypačiai reikalingas rašy- 
toj” suvažiavimas, dabar nukilęs į 
nežinomą dieną.

r premijos
Aišku, pinigų reforma palietė ir 

kfekvieną rašytoją asmeniškai, ži
nau atsitikimų, kad leidėjai ir laik
raščių redakcijos honorarus savo au
toriams atsiuntė pinigų reformos iš
vakarėse. Ir atsitiko taip, kad skur
džios gyvenimo sąlygos, eilė tų neį
žiūrimų kasdieninių rūpesčių dabar 
lietuvį rašytoją dar labiau prislėgė. 
Taigi, ir jo kūrybinio darbo laisvė 
sumenko. Ir, kaip atrodo, optimizmui, 
kad greitai mūsų medžiaginė padėtis 
pagerėtų, rimto pagrindo nėra. Ta
čiau aš tikras esu, kad nevilčiai mes 
nepasiduosirn. Per 30-tį metų lietu
viai savo pečiais turi pakelti, berods, 
šeštą finansinių išteklių sunaikinimą. 
Neparbloškė mūsų ankstyvesni ap
grobimai, nesunaikins ir ši reforma. 
Geresnė diena ateis tikrai. Tai die
nai, tik savim pasitikėdami, ir turim 
rengtis. Todėl visus kolegas, kurie 
dar nėra metraščiui („Tremties Me
tams“) medžiagos atsiuntę prašau 
nedelsiant ją siųsti mano adresu. 
Drįstu tikėti, kad atskirų raginimų 
tuo reikalu neteks siuntinėti. An
truosius Tremties Metus, jei ne čia, 
tai kitur, bet tikrai išleisim.

,i vertimų vietoje
kurie nėra specialiai skiriami sveti
mai' literatūrai propaguoti, nespaus
dintų grožinės literatūros vertimų. 
Kiek tenka pastebėti, buvo išklausy
ta ir ši jų apeliacija.

Mes, žinoma, jokių lengvatų nega
lim tikėtis, nes esam vis dar niekam 
nereikalingi žmonės. Neturim čia ir 
savo radiofonų. Tačiau turime spau
dą. Jei vokiečių laikraščiai atsisako 
spausdinti vertimus, tai mums šiuo 
metu nuo to atsisakyti tiesiog priva
loma. Tuo tarpu, lyg tyčia, mūsų 
laikraščiuose pasipylė visa eilė ir vi
sokiu vertimu. Tiesa, nelengva dabar

Leidyklų
Kiek turiu žinių, visos mūsų kny

gų leidyklos dar tebeveikia. Ir gro
žinės literatūros veikalams leisti ga
limumai dabar yra didesni. Jau ne
reikia leidėjams eiti ilgų kalvarijų, 
nereikia tepti kiekvieno mašinos ra
tuko, kad knyga gimtų. Tik reikia 
turėti tų spalvotų popierėlių — DM. 
Tačiau mūsų leidyklos niekad nebu
vo turtingos, neturi ir dabar jos di
delių turtų. Todėl mūsų knygų lei
dybos sistema tebėra labai paprasta 
— kai išleista knyga išparduota, lei
dėjas neša į spaustuvę naują rank
raštį. Taip buvo pernai, tai kitaip 
negali būti po pinigų reformos. Lie
tuviškų knygų leidybą ne bizniu ten
ka vadinti, o greičiau pasišventimu ir 
dedama auka savo kultūrai. Vadi
nasi, jei savų knygų nepirksim, tai 
jų niekad atspausdintų nematysim.

vaidmuo
; Vien dėl to visiems mūsų leidėjams 
aš nuoširdžiai linkiu krizę nugalėti. 
Leidykla „Patria“ tremty turi ypa
čiai daug nuopelnų grožinei litera
tūrai, bet vertingų pastangų parodė 
ir kiti leidėjai. Štai šiom dienom ga
vau Dr. Jurgio Baltrušaičio „Lithua
nian Folk Art“. Tai puikios pastan
gos lietuvių kultūros veidą ir sielą 
parodyti kitų tautų žmonėms. Kny
ga visais atžvilgiais reprezentatyvi ir 
imponuojanti. Tai architekto T. J. 
Vizgirdos leidinys. Ak, neapsa
komai būtų liūdna, jei dėl susidariu
sių sunkumų mūsų leidyklos turėtų 
uždusti. Čia ir vėl grįžta mintis į 
Tave, lietuviškos knygos skaitytojau. 
Ar netiktų šiandien mums šūkis — 
pinigų nėra, bet lietuviškoji knyga 
turi gyventi!

Susirūpinkime ir išoriniu knygos grožiu
Vis tebėra gyvi klausimai, liečią 

mūsų knygos išorinį grožį. Kad kny
ga būtų patraukli ir graži, priklauso 
nuo rašytojo ir dailininko. Rašytojas 
kuria turinį, o dailininkas apipavi
dalinimą. Deja, iki šiol lietuviai dai
lininkai per mažai yra įsitraukę į lie
tuviškos knygos iliustravimą. Ir ra
šytojų bei dailininkų bendravimas Į 
vos apčiuopiamas. Ar ne metas mums 
likviduoti tą „nesantarvę“? Jos ne
lemtų padarinių apstu. Štai neseniai 
gavau Vinco Krėvės .padavimus“. 
Argi tik šitokio kuklaus dailininko 
apipavidalinimo verta toji nuostabi 
mūsų grožinės literatūros knyga? Bet 
tarkim, kad jos išorė dar pakenčia
ma. Už tat yra išleista mūsų klasikų 
veikalų tokiam pavidale, kad mūsų 
knygos išorinė kultūra vienu šuoliu 
sugrįžo į „Aušros“ gadynę. Žinoma, 
čia ne dailininkai kalti, o leidėjai. 
Kai Vyt. Alantas tarė jiems at
virą ir teisingą žodį — tie leidėjai 
rašytoją tiesiog išplūdo. Tai didžiai

apgailėtinas netaktas laikraščio, ku
ris tokį leidėjų „pasisakymą“ at
spausdino. Tuo tarpu Vyt. Alan
tas teisus (tai įrodė ir visi sąžinin
gieji mūsų leidėjai), kai jis taria, kad 
šiam krašte ir mažiausią brošiūrėlę 
galima atspausdinti gražiai ir sko
ningai. Be nuovokos kepama knyga 
daro mums negarbę jau toj pačioj 
spaustuvėj, kur ji spausdinama. To
kia ubagė būdama, ji neišmokys kny
gos meilės ir jaunimo, kuriam taria
mai ji skiriama. Tai aktuali ir net 
skaudi tema. Ir aš turiu pareikšti, 
kad su nekultūringos išorės leidiniais 
rašytojai niekad neatsisakys kovoti. 
Tad dailininkus kviečiam į talką lie
tuviškos knygos grožiui pakelti, o ne
skoningų leidinių leidėjus prašom 
apsidūmoti. Neabejotina, kad pakė
lus mūsų knygos vispusišką estetinę 
vertę, atsiradę finansiniai sunkumai 
mūsų knygų leidyboj bus žymiai 
lengviau nugalimu-

šytojų Draugijos Valdybai. Neabejo
jau!, kad ši organizacija visom turi- 
mom galiom stengsis mums padėti. 
Yra ir kitų lietuviškų organizacijų 
viršūnėse žmonių, besisielojančių ra
šytojų įkurdinimu;

Didieji rūpesčiai
— Kokie yra šių dienų didieji ra

šytojų rūpesčiai?
— Tiesa, mes turime ne tik pra

bėgančių ir greit pamirštamų, bet ir 
vadinamų amžinųjų rūpesčių. Ne du 
jų yra ir ne trys. Jiems visiems švie
son iškelti ir aptarti reikėtų ne maža 
vietos ir laiko. Todėl šia proga, nors 
iš oro, palieskim tik vieną kitą. Kaip 
Tamsta sakai, nors tuos, kurie yra 
šių dienų didieji mūsų daugumos ra
šytojų rūpesčiai.

Kai mes imam plunksną ir sėdam 
: prie stalo rašyti, — mums dreba šir- 
I dis ir rankos. Taip mes jaudinamės 
l dėl kiekvieno žingsnio lietuvių lite- 
jratūroj. Ne tik rašytojas, bet kiek
vienas kultūringas literatūros mėgė
jas lengvai suvokia, kad kiekvienas 
naujas autorius atsineša savo indi
vidualybę, savo „aš“. Gali būti vi
dinių ir išorinių priežasčių, kurios tą 
individualybę sužaloja ir palaužia, 
tačiau, jeigu ji yra filtras ir didelis 
talentas, jokie šešėliai negali jos 
spinduliavimo sutrukdyti. Dėl to 
mus jaudina ne tik savas kūrybinis 
kūdikis, bet ir kiekviena nauja kito 
autoriaus knyga. Jei jis laimėjo, jei 
jis keliais aukštais pakopė į aukštį 
— kyla visuotinis džiaugsmas. Tik 
snobai ir surūgėliai gali vapėti, jog 
tai netiesa. Gi blaivūs žvilgsniai re
gi, kad mūsų kūrybinėms galioms 
pasireikšti — erdvė begalinė! Vei
kalo kompozicija, formos ir turinio 
darna, kūrinio proporcijų pojūtis, 
personažo kūrimas, žmogaus vidinio 
pasaulio suvokimas, naujos literatū
rinės srovės, naujos filosofinės min
tys, žmogaus vieta Amžinybėje ir jo 
dabartinė vidaus krizė — vis tai yra 
plotai, kurie laukia mūsų plunksnos 
meisterių džentelmeniškų rungtynių. 
Visame tame glūdi ir kertiniai ak
menys to mūsų didžiojo rūpesčio, kai 
mes kalbam apie lietuvių literatftros 
ugdymą ir jos kultūrą. Su ilgesiu 
mes laukiam naujų herojų ir Įvirtai 
tikim, kad jie jau ateina, kad jie jau 
netoli.

Didis yra mūsų rūpestis — pakelti 
visus bandymus ir tremty nepalūžti. 
Tik prašau to nesuprasti siaura pras
me. Kad su mumis neįvyktų kata
strofa, dar sykį kartoju, mes tu
rim veikti, mes neturim leisti, 
kad mūsų gyvenimo upės vandenys 
sustotų ir apsidengtų maurais. Mes 
privalom tremty naujų literatūrinių 
laimėjimų pasiekti, mes turim Vaka
rams ką nors savo palikti, mums rei
kia nors vieną kitą vertybę ir iš jų 
parsivežti. Tai originalinės kūrybos 
laukai ir žymiųjų veikalų vertimai 
lietuvių kalbą. Šiuo pastaru reikalu 
pagrįstai sielojasi Faustas Kir- 
ša. Tegul tik atlįžta kasdieninės bė
dos — ir mes imsim organizuoti šį 
darbą.

Kultūros Fondas
— Atrodo, kad šiuo metu būtų 

labai svarbi Lietuvių Kultūros Fondo 
veikla.

Kokia Tamstos nuomonė šiuo 
klausimu? —

— Lietuvių Kultūros Fondo veikla 
šiuo krizės metu būtų tiesiog išga
nanti. Bet mūsų Kultūros Fondas 
dar labai jaunas, taigi ir neturtingas. 
Tik pernai Liet. Rašytojų Tr. Drau
gijos visuotinis narių susirinlęimas jį 
įsteigė ir išrinko jo Organizacinį Ko
mitetą. Per tuos vienerius metus Or- 
ganiz. Komitetas atliko nemaža sun
kių darbų. Jis paruošė KF statutą, 
jis išjudino visą eilę pasisakymų 
spaudoj, jis, berods, jau turi ir vieną 
kitą skyrių. Pasisakymai spaudoj, 
kurie tik buvo nuoširdūs ir atviri, 
visi buvo nąudingį KF yra didelės 
apimties organizmas, todėl ir jo pa
grindų kūrime turi teisę dalyvauti 
kiekvienas lietuvis. Ir aš, pvz., jun- 
giuosi į tų tarpą, kurie teigė, kad KF 
negali būti respublika respublikoj. 
Tikrai, jis turi įsirikiuoti į mūsų 
tremties organizacijų gretas, turi su 
jom derinti savo veiklą, tačiau tai 
nereiškia, kad jo siekimai būtų ap
karpomi, jo tikslai aprėžiami. Tuo la
biau yra nesuprantami teigimai, jog 
dabartinis KF yra privačios ini
ciatyvos padarinys. Jei Rašytojų 
Draugija, apjungianti apie 70 °/o savo 
narių iš Nepr. Lietuvos, yra privati, 
tai kas gi šiame mūsų gyvenime yra 
ne privatu? I tokius teigimus tenka

atsakyti kategoriškai —1 KF gimė! 
Kult. Fondas mums taip reikalingas, 
kaip duona ir druska. Štai, jei šian
dien mes turėtumėm KF, kurio kapi
talų būtų šen ir ten, kuris turėtų sa
vo leidyklą ir nors vieną spaustuvę, 
kurio skyriai apjungtų nors trečdalį 
pasaulio lietuvių, argi mūsų kultūri
nis gyvenimas dabar priklausytų nuo 
tų nelemtų DM? Taigi kiekvieną po
zityvią ir sveiką kritiką, kol dar KF 
yra organizavimosi stadijoje, reikia 
priimti ir pagerbti. Tačiau tenden
cijas griauti — reikia iškirsti, kaip 
vaismedžius, neduodančius vaisių. 
Jeigu norime, kad KF taptų kūnu, 
turime jam padėti, o ne trugdyti. At
rodo, kad daugumas tremties lietu
vių (o gal ir išeivių), kai tik bus 
pašaukti, ir stos į KF rėmėjų ir kū
rėjų eiles.

— Ar manote, kad daug rašytojų 
emigruos į JAV ir kitus kraštus? —

— Per keletą mėnesių mūsų šei
mą paliko St. Leskaitis ir L. Žitke
vičius (abu išvyko į JAV), V. Ramo
nas ir J. Žukauskas (į Australiją) ir 
K. Pažėraitė, išvykusi pas brolį į Bra
ziliją. Tačiau maža tėra vilčių, kad 
rašytojai galėtų emigruoti savo titu
lu. Vargu mes būsim prisiminti ir 
žinomojo DP imigracijos įstatymo 
taisyklėse. Gerai, kad mūsų daugu
mas — ūkininkų vaikai, tai gal vie
nam kitam pasiseks pro tą spragą 
pralįsti. Emigracijos reikalais nese
niai parašėm raštą JAV Lietuvių Ra

Ką mes paliksim savo vietoj, kai 
reiks pro duris išeiti? Tremty rašy
tojų šeima negausėja, rašytojų prie
auglio beveik nėra. Vadinami mūsų 
jaunieji rašytojai — atsivežti iš Kau
no ir Vilniaus universitetų. Beveik 
kiekvienas jų jau gali švęsti 10—15 
metų kūrybinio darbo sukaktį. O tai 
reiškia, kad kaip rašytojai jie jau 
nėra jauni, nors žinau, kad nuo jau
natvės visiems neapsakomai sunku 
atsisakyti. Gi tremty — tik vienas 
kitas nedrąsu? diegelis, tik viena kita 
blyški atžalėlė. Nė vienas jaunas 
žmogus čia į mūsų literatūrą neį
žengė švytančiu nauju veidu ir nere
gėtu drabužiu. Tai kelia pagrįstą ir 
didelį rūpestį. Tuo sielojuosi ne tik 
aš — tuo sielojasi visi žymieji mūsų 
tremties rašytojai. Iš tikro, ką pa
liksim savo vietoj, kai reikės namo 
išeiti? Rūpestis paaštrėja ir dar skau
desnis pasidaro, kai prisimenam kū
rybinio darbo sąlygas ir „laisves“ 
Lietuvoj. Aišku, ir ten rašytojų šei
ma rimto prieauglio neturi. Jei tekis 
derlius bus dar dešimtį metų, ar be
turėsiu! ką krauti savo literatūros 
kluonan? Čia mums galėtų daug pa
dėti mokytojai lituanistai. 
Taip pat literatų būreliai universite
tuose ir gimnazijose. Teisybė, rašy
tojo profesija nežada aukso kasyklų 
ir rožėm kloto kelio, bet — tai tautos 
išsilaikymo ir amžinumo problema. 
O jai — visos mūsų giesmės ir dainos, 
jai Ir didžiausioji mūsų auka. Nes 
lietuvių tauta, ypačiai nūdien — yra 
mūsų Rūpesčių Rūpestis. — čs —
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Žvilgsnis į musų kultūros ateitį
. KultSra žydinčiai bujoja ten, kur 

yra geros materialinės sąlygos, visiš
ka kultūrinė ir politinė laisvė, valsty
binė kultūros globa. Mūsų kultūros 
ateitis, svarbiausia, pareis nuo Lie
tuvos politinės ateities.- Jei Lietuva 
bus ilgai svetimųjų persekiojama, 
nėra abejonės, kad mūsų kultūros li
kimas bus labai tragiškas. Aklinai 
nuo pasaulio uždaryta Lietuva už
trokš bolševikinės „kultūros“ smar
vėje. Tačiau, tikime, kad Lietuva at
sikratys bolševikinės priespaudos ir 
susilauks laisvųf valstybinių sąlygų 
kultūrai augti. Tik šio tikėjimo per 
maža: reikalinga nepaliaujama kova, 
planingas darbas ir tinkamas pasi
ruošimas kultūros kūrybai.

Dauguma mūsų kultūrininkų: ra
šytojų, mokslininkų, žurnalistų, dai
lininkų, muzikų, teatrininkų atsidūrė 
tremtyje. Jie visi atsivežė ne tik sa
vo kūrybines galias, bet ir didžiausią 
laisvės troškulį, kovos dėl valstybi
nės laisvės dvasią. Jie nėra koki 
„kultūriniai bėgliai, bet politiniai 
„protestantai“ tąja prasme, kad jie 
protestuoja prieš jų kūrybinės lais
vės atėmimą, prieš Lietuvos politinės 
laisvės uzurpavimą. Tačiau, jie savo 
dvasia yra kūrėjai ir trokšta tik vie
no: visiškai laisvų sąlygų savo žerhėj 
kurti. Kol tų sąlygų nėra, jie yra 
priversti svetur dainuoti nelaisvos 
lakštingalos daina. Kaip tremties 
istorija rodo, atskiros, atsparios, dva
siškai galingos kūrybinės asmenybės 
yra sukūrusios pasaulinio masto kū
rinių. Juk Adomas Mickevičius išau
go tik nuolatinėje tremtyje, bekovo
damas su rusų carą priespauda, dėl 
savo krašto. Viktoras Hugo taip pat 
savo pasaulinio garso kūrinius su
kūrė būdamas tremtyje. Tačiau tai 
nėra įrodymas, kad šie pasauliniai 
rašytojai tik tremties dėka išaugo, 
atvirkščiai, gal savo laisvoje žemėje 
jie būtų davę dar stipresnių, dar to
bulesnių kūrinių. Apskritai, tremtis 
gali sustiprinti tik paskirų kūrėjų 
dvasią, bet masiškai ji veikia neigia
mai, kultūros ji nekelia, ją smukdo.

Kaskart vis sunkėjančios tremties 
materialinės sąlygos neigiamai sąly
goja kultūros kilimą. Kiek daug kul
tūrininkų visiškai jau nutilo: jie yra 
priversti sunkiai dirbti fizinį darbą 
Anglijoj, Kanadoj, Australijoj ar kur 
kitur, kad galėtų užsidirbti gyvybei 
išsaugoti. Ar nėra didelio nuostolio 
literatūrai, kad F. Neveravičius, V. 
Ramonas, V. Šlaitas yra atitraukti 
nuo savo mėgstamo kūrybinio litera
tūrinio darbo? Kiek daug kultūrinių 
sambūrių pairo dėl valiutos reformos 
ir dėl emigracijos! Argi nenusikalti- 
mas prieš kultūrą, kad Augsburgo

Vėl mažiesiems...
Neseniai knygų rinkoje pasirodė 

Balės Voveraitės „Zirgonė ir Gailė“. 
Knygelė 30 puslapių. Ją iliustravo ir 
spalvotą viršelį pateikė J. Tričys. Iš
leido Liet. Skautų Sąjungos Brolijos 
Vadija 1948 m. Detmolde (anglų zo
noje).

Knygos -turinys — realistinė pa
mokomoji pasaka. Motina turi duk
terį Žirgonę ir podukrą Gailę. Pa
staroji dirba sunkiausius ir nešva
riausius darbus ir niekada negirdi 
meilesnio žodžio. Barimai visada jai 
atitenka. Zirgonė išlepinta, smailižė, 
tinginė. Ji didžiuojasi savo grožiu ir 
niekina Gailę. Tėvas dirba ūkio dar
bus, nesikiša į moterų reikalus ir 
mažai pažįsta savo dukteris. Pamotė, 
vyro antroji žmona, yra diktatorius, 
ir visi jos norai kruopščiai vykdomi, 
nors ir būtų vyrui nepriimtini. Štai 
vieną dieną pamotė įsako savo vyrui 
išvežti Gailę į mišką ir paklaidinti. 
Ji patarnauja meškai, voverei ir da
gilėliui ir už tai gana daug medaus, 
riešutų ir auksinių pinigų kraičiui. 
Tėvas pajunta negerai padaręs ir va
kare atskuba į mišką, suranda tur
tingą Gailę ir parsiveža namo. Pamo
tė ir Zirgonė dega pavydu. Zirgonė 
kitą dieną vyksta į mišką ir mano 
surasti aukso. Bet ji už nepaslaugu
mą', išdidumą ir stačiokiškumą nu
baudžiama, ir tik atvykęs tėvas iš- 
gelbsti ją iš vilko nasrų. Zirgonė su
pranta savo kaltes ir pažada pasitai- 
•yti. Ji paslaptį surado:

O gyvenimo kelionėj — 
Rodyk širdį, darbią ranką, 
Tai ir gyviai, tai ir žmonės — 
Tavo vardui nusilenkia. (37 p.)
Knyga parašyta paprastutėmis,

Rašo Stp. Vykintas
teatras išvirto į literatūrinį kabaretą 
ir nebegali dirbti kūrybinio darbo 
visu savo kolektyvo platumu? O kas 
atsitiks su literatūriniu kabaretu, ka
da išsibarstysime po visą pasaulį?

Rodos, turime Kultūros Tarnybą, 
Švietimo Valdybą, Kultūros Tarybą, 
Kultūros Fondą ir neturime kas su
sirūpintų mūsų kultūros kūrėjais. 
Niekas nėra paskelbęs plano, kaip 
išsaugoti kultūrininkus tremtyje kū
rybiniam darbui. Daug kultūros auk
lių, gi kultūra be galvos.

Gyvename svetur ir turime gražią 
progą semtis pasaulinių kultūrinių 
turtų. Deja, esame uždaryti ne tik 
fiziškai stovyklose, bet ir dvasiškai 
siaurame akiratyje. Vokietijos kul
tūrinis gyvenimas dėl tų pačių mate
rialinių. sąlygų yra labai apibrėžtas. 
Kultūra iš kitur, iš Prancūzijos, An
glijos, Amerikos, Italijos, ateina la
bai šykščiai. Naujosios literatūros, 
dailės kūriniai yra labai reti. Taigi, 
mus troškina kultūrinis uždarumas.

Mes patys taip pat ilgą laiką pra
tūnojome, nepasinaudoję sąlygomis 
duoti pasauliui savo kultūrinių Ne
priklausomos Lietuvos laimėjimų. Tik 
pastaruoju metu ėmė rodytis anglų 
ir vokiečių kalbomis veikalai apie 
mūsų dailę, tautodailę, literatūrą, 
muziką etc. Tai J. T. Vizgirdos ir 
„Patrios“. leidyklos nuopelnas. Šiąja 
kryptimi tenka eiti toliau, kad duo
tume pasauliui paragauti lietuviško
sios kultūros vaisių.

Mažosios tautos gali įsipilietinti 
tarptautinėj plotmėj tik savo aukšta 
kultūra. Kas šiandien būtų norvegų 
tauta be Ibseno, be Griego, be Munc- 
ko, kas būtų suomių tauta be Sibe- 
liaus, be Silaupa. Ir pačią mažiausią 
Baltijos estų tautą garsina pasaulyje 
Tamsarė, Viiraltas. Taigi, tautinė 
kultūra susilaukia pripažinimo tik

„Čiurlionies" garsas svetimoj šaly
Ansamblis susilaukia puikių at

siliepimų ne vien prancūzų spaudoje. 
Juo žavisi JAV amb. W. Bullit, buvęs 
jų atstovas Lietuvoje Norem, gen. 
J. Devers ir eilė amerikiečių, britų 
ar vokiečių. Po koncertų ateina į 
užkulisį susižavėjimo pareikšti ar 
įspūdžius dėsto spaudoje. Bet ir tas 
tarpsnis turėjo baigtis. Kariuomenė 
skirstėsi, o tremtiniai telkiami į ka
reivines. Čiurlioniečiai lanko bendro 
likimo brolius tremtinius, salės — 
buvusios arklidės ar sandėliai. Klau
sytojai — ne išsipuošę kariai, bet ku
riam metui nužmoginti, bevardžiai

vaikams prieinamomis eilėmis. Jas 
skaityti lengva:

Ta Gailutė — našlaitėlė 
Motinos dar kapą myli, 
Dėvi lino drabužėliais — 
Paprastutė tartum zylė (4 p.) 
Atvežė mane tėvelis 
Čia mėlynių paragauti, 
Tolimas mums buvo kelias — 
Spinduliais saulutė maudė... (12 p.)
Prisiminus vaizdingumo priemo

nes, reikia pasakyti, kad jų yra tiek 
ir tokių, jog vaikui kalba yra gerai 
suprantama, aiški, vaizdinga. Iš figū
rų labiausiai autorės mėgstama nuty
lėjimo figūra. Paprastai vaikai mėg
sta pilnus sakinius. Nebaigti sakiniai 
dažnai jiems palieka bereikšmiai, o 
geriausiu atveju — nesuprasti. Bet 
ir vaikams reikia duoti fantazijos 
laisvę. Ir jos čia pakankamai.

Reikia prisiminti ir kalbą. Ji 
sklandi, taisyklinga. Tai rašytojos 
— mokytojos kalba; ir autorė niekad 
nebus patenkinta savo kūriniu, jei jo 
kalba nebus be priekaištų. Iš tiesų, 
ji be priekaištų. Gal bus tik viena 
kita rašybos or skyrybos smulkmena, 
dėl kurios autorė yra kitos nuomonės, 
negu bendrinės rašomosios kalbos 
teoretikai.

Nejučiomis krinta į akis kelios 
stambesnės .korektūros klaidos, žiūr. 
psl. 6, 11, 23, 37.

Knygą iliustravo J. Tričys. Kny
gelėje 5 spalvoti piešiniai, ■ kurie vai
kams suprantami ir gražūs. To paties 
autoriaus ir knygos spalvotas vir
šelis.

Lieka tik palinkėti mūsų mažie
siems tą knygelę skaityti ir nepa
miršti, ko ji moko. M. Stonys
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Andrius Kuprevičius Argentinoje
Mūsų žymiausias pianistas Andrius vičius! Jis jau prasimušė į pasau- 

Kuprevičius ištvermingai siekia užsi- lines meno aukštybes; jo vieta pir-

tada, kada pasiekia tarptautinio 
masto.

Ar mes pasiekėm šio masto? Jei 
mes ir turime tokių dvasinių verty
bių, kurios atitinka pasaulinio masto 
reikalavimus, tai mes nemokame sa
vųjų jėgų įvertinti ir iškelti. Kitos 
tautos, turėdamos M. K. Čiurlionį, 
būtų padariusios tarptautiniu geniju
mi. Mes tuo tarpu Čiurlionio neiš- 
kėlėme iki reikiamos tarptautines 
aukštumos. M. Vorobjovas vokiškai 
sukūrė didingą M. K. Čiurlionio por
tretą, bet ar daug kas jį pastebėjo?

Mūsų kultūrą smarkiai ėda ir par
tinis vėžys. V. Ramonas, nežiūrint 
ideologinių, politinių simpatijų ar 
antipatijų, sukūrė vertingą romaną 
„Kryžius“, į kuriuos, reikia manyti, 
atkreiptų dėmesį ir svetimieji. Bet 
koks kilo triukšmas savųjų tarpe, ne 
tiek literatūriniu, kiek politinių pa
grindu. O tai dėl to, kad partijos 
matuoja kultūrą savo siauru, parti
niu masteliu. Tuo tarpu į kultūros 
kūrybą reikėtų žiūrėti ne pro parti
nius, bet pro lietuviškus akinius: kas 
vertingo sukurta, nesvarbu kieno su
kurta, bet svarbu kaip sukurta.

■_ Tremties gyvenimo susmulkėji
mas, supartėjimas, kenkimas vienas 
antram yra didelė kliūtis mūsų kul
tūrai kilti. Norint iškelti mūsų kul
tūrą į pasaulinio masto aukštumas, 
tenka susirūpinti kultūriniam darbui 
sąlygų sudarymu, konkrečia kultūri
ninkų parama, mūsų kultūros turtų 
perteikimu pasauliui. Mūsų kultūros 
ateitis pareina nuo mūsų pačių, kiek 
mes būsime kūrybingi ir kultūringi. 
G. Papini šaukė: inteligentijos, inte
ligentijos ir dar kartą inteligentijos! 
Mes norėtume šaukti: kultūros, kul
tūros ir dar kartą kultūros, aukštos, 
modernios, tautinės ir tarptautinio 
masto kultūros!

(Pradžia 2 pusi.)

brėžto tikslo — užkopti į Parnaso kal
nus. Dievaž, tas jafn puikiai sekasi. 
Nei okupacijų sunkumai, nei karo au
dros nepakirto jo jėgų, nepalaužė jo 
pasiryžimų. Net jo asmens gyveni
mo vilionės sudužo į kietą jo norą 
siekti aukščiausio tobulumo savo sri
tyje. Šiuo keliu jis eina vis toliau, vis 
aukščiau. Šiandie, nuvykęs tolimon 
Argentinon, jis garbingai kelia lietu
vių vardą. Mes jau girdėjome apie 
sėkmingus jo užsirekomendavimus 
siaurame Argentinos muzikų bei kri
tikų tarpe, kur buvo pažadėta nuo
širdi parama ruošiant jam viešą kon
certą. Čia paduosime šiltus atsiliepi
mus apie įvykusį jojo pirmąjį kon
certą, kurie tilpo Argentinos lietuvių 
spaudoje. Atsiliepimas entuziastingai 
užvardintas — „A. Kuprevičius, me
nas ir lietuvybė“ — Toliau skaitome:

„Kalbant apie pirmąjį Kupre
vičiaus koncertą, įvykusį Argentinos 
Moterų Bibliotekos salėje — teatre 
1948. 6. 24. tenka su džiaugsmu pa
brėžti šiuos malonius reiškinius:

Andrius Kuprevičius pasiekęs piano 
muzikos meno aukščiausio tobulumo. 
Po maestriškai atliktų Mozarto, Su
mano ir Šopeno kūrinių, pažymėtų 
abiejose programos dalyse, sužavėta 
publika griausmingais aplodismen
tais „privertė“ artistą dar penkis kar
tus grįžti scenon pasiimti publikos 
atsiunčiamų gėlių ir ta proga turėjome 
malonumo išgirsti Šopeno fantaziją 
— improntu, Debussy artificiales ug
nis, Skriabino nocturno, Mussorgskio 
didžiuosius Kijevo vartus ir galop 
dar vieną Šopeno valsą.

Meno kritikai, muzikos sluogsnių 
žmonės pertraukoje ir koncerto pa
baigoje skirstydamiesi tik ir kalbėjo 
įvairiausiomis kalbomis: ispaniškai, 
angliškai, švediškai, lietuviškai, ru
siškai, vokiškai, prancūziškai — kokis 
kuklus, kokis didingas, kokis genialus 
šis jaunas lietuvis pianistas Kupre-

ir Klaipėdos konservatorijų absol
ventas, 1930 m. organizuoja radio
fono oktetą, 1932 m. rudenį pakvie
čiamas Klaipėdos srities Giedotojų 
S-gos ohprų vyr. dirigentu. Ten jis 
1933 ir 1937 mt. suorganizuoja rajo
nines ir kasmetines Klaipėdos srities 
dainų šventas.

Ne kur kitur — Klaipėdoje gimė 
mintis tautinį ansamblį organizuoti. 
Ten padaryta kanklininkų ansamblio 
užuomazga, talkininkaujant * mkt. 
Just. Strimaičiui.

Klaipėdos sritį atplėšus nuo Lietu
vos, A. Mikulskis persikelia į Vilnių. 
Ten 1940 I. 15 įkuriamas „Ciurlio- 
nies“ ansamblis, kuris anuomet buvo 
Saulių S-gos prieglobstyje. Vėliau į 
organizuojamą Filharmonijos an
samblį įsijungia „Ciurlionies“ an
samblio tautinių šokių trupė ir kan
klių orkestras, vadovaujami Mar. 
Baronaitės ir Onos Mikulskienės.

A. Mikulskis, buvęs lektoriumi Pe
dagoginiame Institute, pakviečiamas 
diriguoti liaudies ansamblio chorui, 
o vėliau Filharmonijos radiofoniniam 
simfoniniam orkestrui.

1943. III. 14 likiminės liūdnos die
nos, kai daugelis šviesuolių — prof. 
V. Jurgutis, prof. St. Yla, prof. B. 
Sruoga, kun. Lipniūnas buvo suimti 
ir išvežti į priverčiamo darbo stovy
klą Vakarų Prūsijon, dirig. A. Mi
kulskis išvengė tik laimingo atsitik
tinumo dėka. 1944 m. pavasarį jis 
kviečiamas Vilniaus operon dirigentu. 

DP. Ir toji daina ne vienam lietuviui 
sudarė progos kvėptelti lietuvišku 
oru. įsigyventi savoje artimoje nuo
taikoje. Ne vienam išspaudė ašarą 
ir palengvino sunkią būtį.

Ir taip slenka neretai vargu atžy
mėtos dienos, pilnos nuovargio, ku
rio nevalia parodyti klausovui, iki 
nelemtos valiutos reformos, kuri ga
lop apkarpė čiurlionlečių sparnus. 
Nerimas tremtinių tarpe iškeliauti 
sutapo su kaikurių pvz. SoL Hurok 
susidomėjimu, kuris, Išklausęs čiur- 
lioniečius ir kitų tautybių ansamb
lius, dėsto JTO informacijos centro 
1948. VII. 29 išleistame biuletinyje: 
„Daugelis talentų, kuriuos aš mačiau, 
man sudarytų garbę bendradarbiauti. 
Amerika tokio meno lygmens dar 
nėra mačiusi. Jų jaunatviškumas, 
gera forma, puiki tautinė muzika, 
šaunūs tautiniai rūbai, puikūs šo
kiai ir muzikiniai Instrumentai pa
saulyje niekur kitur neužtinkami“. 
Dabar jis JAV. Ten ieško paramos 
daugeliui ansamblių išvežti. Jei ir 
tat nepavyktų, biuletinyje užsianga
žuoja išvežti bent vieną, nors jo vardo 
neminėdamas.

Maestro Alfonsas Mikulskis. — Juk 
tikrai neįspėsite, kad iki pažssžų 
klimpdamas sniegan anuomet ėjo 
sniego,užgriauto sodžiaus gelbėti. Jis 
ir tuomet nesiskyrė nuo savo vyrų, 
kurie atsidūrė bendroje nelemtyje. 
Jis parodė anuomet valią tęsėt! ir 
kurti tautinio meno išraiškoje. Kauno

: Greitai bus pradėta spausdinti vieno lietuvio, kuriam pavo-
j jingose apystovose teko pergyventi paskutines LIETUVOS tragiškas

dienas, atsiminimus

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
Tai labai vaizdžiai dienoraščio formoje, pradedant 1944 m. lie

pos mėn. parašyti atsiminimai, pavaizduoja autoriaus ir jo artimųjų 
pergyvenimus pirmose fronto linijose. Dar Lietuvoje jam tenka 
pernešti kelis kartus besikeičiančias rusų ir vokiečių okupacijas. 
Vėliau jis patenka j Rytprūsius, Pomeraniją, kur jau 1945 m. kovo 
mėnesį jį ir daugelį kitų lietuvių užklumpa rusai. Čia jie, kaip* 
žemės ūkio darbininkai, stebi vokiečių ūkininkų teriojimus. Gavę 
įsakymą grįžta tėvynėn. Pagaliau autorius patenka į raudonąją 
armiją ir pasiunčiamas j frontą prieš vokiečius... Įvykiai ir vaiz
dai keičiasi kaip kaleidoskope, ir štai autorius, jau būdamas Va
karuose, rašo savo atsiminimus.

Be abejo, kiekvienam yra įdomu žinoti, kas darėsi anomis siau
bingomis dienomis Lietuvoje, kaip sekėsi lietuviams, kurie buvo 
rusų Rytprūsiuose atkirsti, ir kokiose sąlygose vargo lietuviai jau
nuoliai, patekę į raudonąją armiją. Visi sekite „Mūsų Kelią“, kad 
netektų praleisti nė vienos atkarpos. Geriausia padarys tie. kurie 
tuojau laikraštį užsiprenumeruos, nes pirmųjų egz. gali pritrūkti.

maeilių meno šventovių scenoje. (Taip 
parašė ir spauda įvairiomis kalbomis.) 
Estijos konsulas p. G. Gutmanas su
jaudintas sveikino kiekvieną jam pa
žįstamą lietuvį.

Pianisto Kuprevičiaus apsistojimas 
Argentinoje kelia lietuvių garbę. Tą 
garbę branginą lietuviai tatai įver
tina, o vietiniai intelektualai pagei
dauja, kad jis koncertuotų visuose 
Argentinos miestuose.“

Iš savo pusės mes nuoširdžiai 
džiaugiamės Andriaus Kuprevičiaus 
^almėjimais. Linkime jam toliau iš
tvermingai eiti garbingu meno keliu. 
Dar daugiau, mes statomės jį ištver
mės, darbštumo, pasišventimo, pa
vyzdžiu trokšdami, kad daugelis jau
nuolių užsidegtų juo ir, pasiryžę siekti 
tų pačių laimėjimų, keltų ir turtintų 
mūsų tautos muzikinę kultūrą. I. V.

„Lietuvių Žodžio“ 100 Nr.
Amerikinės zonos lietuvių tremti

nių laikraščiai savo šimtinio nume
rio ar dvimetes sukaktuves atšventė 
pernai. Šiomis dienomis tokių pat su
kaktuvių susilaukė ir vienintelis bri
tų zonos lietuvių savaitraštsis „Lie
tuvių Žodis“. Jo.lOO-sis numeris, pa
didintas iš 4 į 6 psl., spausdintas 
dviem spalvom (juoda-raudona), išėjo 
šio mėn, 4 d. Savaitraščiui ir dar ne
pastoviose tremties sąlygose pasiekti 
100-jį numerį — tai nemažas lai
mėjimas.

„Lietuvių Žodį“ leidžia Baltų Cen
trinės Tarybos Lietuvių skyrius britų 
zonoje, Detmolde. Redaguoja iš trijų 
svarbiausių tremtinių bendruomenės 
grupių koaliciniu būdu sudaryta re
dakcinė kolegija: vyr. red. J. Karde
lis, uedakt. — Br. Aušrotas ir Pr. Nau
jokaitis. Laikraštis savo plačia poli
tine informacija, kultūriniu skyriumi 
ir ypačiai išsamia britų zonos lietuvių 
tremtinių gyvenimo apžvalga yra 
laukiamas savo skaitytojo svečias.

Linkėtina sukaktuvininkui sėkmės 
nelengvame tremties spaudos darbe.

! KNYGŲ IR LEIDINIŲ AUTORIŲ 
BEI LEIDĖJŲ DĖMESIUI

Lietuvos Generalinis Konsulas 
Ąmerikoje p. Jonas BUDRYS (41 
West 82nd Street, New-York 24, N.Y.) 
dėkodamas už gražaus „Technikos 
Pasaulio" Nr. 2 leidinio prisiuntimą, 
savo 1948. 8. 20 d. laiške rašo:

„Ta proga norėčiau priminti, kad 
Gen. Konsulatas butų suinteresuotas 
gauti ir kitus tremtinių leidinius savo 
bibliotekai, kurioje kiekvienu atveju 
jie bus saugūs. Taip gi patarčiau pa
siųsti tremtinių leidinių bent svar
biausioms didžiųjų miestų bibliote
koms, pvz.: 1) New York Public Lib
rary, New York, N.Y.; 2) University 
of Chicago Libraries, Chicago, Illi
nois; 3) Columbia University Libra
ries, Morningside Heights, New York, 
N.Y.; 4) Library of Congres, Wa
shington, D.C.; 5) John Crcrar Libra
ry, Chicago, Illinois; 6) Duke Uni
versity Library, Durham, N.C.; 7) 
Harvar University Library, Cambrid
ge, Mass.; 8) Princeton Univ. Libra
ry, Princeton, N.J.

Minėtos bibliotekos turi specialius 
įvairių tautų skyrius, gautas knygas 
kataloguoja ir gerai užlaiko.“

K. Krulikas

Gal rudenį — pagalvojo maestro, 
bet... vasarą su čiurlioniečiaiš. pa
sirenka vakarų linkmę, naują kelią, 
tremties dirigavimą.. Ir čia jis su
telkia anuometinius, naujus išmoko 
pakopomis žengdamas pirmyn. Jam 
taįkininkauja tautinių šokių vadovė 
Mar. Grebliūnienė, kanklių orkestro 
vadovė Ona Mikulskienė, chormei
steris Ant. Skridulis, scenos techni
kas Ant. Kavaliūnas, Ansamblio ta
rybos pirmininkas J. Stempužis, ga
strolių vedėjas J. Dagys, adm. Iz. Bo
belis ir rūbininkė Košt. Raūlinaitienė.

Tai buvo vakar, o rytoj? — Penk
tųjų metų pradžioje čiurlioniečiai 
dirba ir laukia. Jie pakėlę sparnus, 
nes ir gražioje „karališkoje aukštu
moje“ tarytum ankštoka. Jie moja į 
tolimas sritis, naujus kontinentus.

Tarytum atsisveikinti su Europa 
moja į Hamburgą, Bremeną, Olandiją 
ir Belgiją. Šveicarų „Caritas“ juos 
pakvietė rudeniop atvykti Šveicari
jon ir pastaruoju metu kai kas domisi 
suorganizuoti eilę koncertų anoje pu
sėje Alpių — Italijoje. Paklaustas 
čiurlionietis, o kur įvyks 300-sis kon
certas, pagūsčioja ir ramiai atsako: 
„Būtų mieliausia Lietuvoje. Tremties 
pasaulis juk mažas. Jei neišsiteksinąa 
Europoje, gal Amerikoje .. Ir ten rei
kalingas mūsų ginklas — daina, kusi 
veda ne vien mus laisvės keliu“.

Ged. Galvanauskas,
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Politika be komentarų.
EUROPOS PAKRAŠČIUOSE KURSTOMI NERAMUMŲ ŽIDINIAI

bamasi dėl valiutos ir dėl blokados. 
Laikraštis išvedžioja, kad gal būt 
bus susitarta dėl pinigų — rusų mar
kės, kuri kursuos keturių kontrolėje 
ir kad blokada būsianti nutraukta.

' Nežiūrint vykstančių derybų Mas
kvoje ir Berlyne ir tos mėnesinės ty
los, pasaulis, nors ir atgavo kvapą, 
vis dėlto nėra absoliučiai nusirami
nęs. Ypač kelia nerimą Europos da
bartinė beginklė politikos padėtis.

Prieš kelias dienas D. Britanijos 
užsienių reikalų ministerio p. E. Be- 
vino ir užsienių reikalams įstaigos 
pasekretorio svarbiausias padėjėjas 
p. Gladwyn Jebb nuvyko į JAV su 
p. Bevino memorandumu. D. Britani
ja norinti žinoti, rašo Daily Mail spec, 
korespondentas, kada ji galinti tikėtis 
Amerikos ginklų Vakarų Europai, jei 
iškiltų karas. Minėto pasiuntinio at
vykimas į JAV reiškia paskubinimo 
pasitarimų su JAV dėl parėmimo V. 
Europos Sąjungos, kurią kol kas su
daro D. Britanija, Prancūzija ir Bene- 
lukso kraštai. Jis numatąs suformo- 
luotl ilgalaikę Atlanto Sąjungą, ku-
rioje dalyvautų jau ir Amerika.

Prieš nuvykdamas į Ameriką p. 
Jebb buvo sustojęs dar ir Otavoje, 
Kanadoje, kur tarėsi su domin'jos va
dovaujančiais asmenimis dėl bendro
gynybos plano. Tai esanti pusiau 
slapta misija, nurodo DM.

Šalia rengiamos karinės sąjungos 
ir šalia vykstančių kovų Graikijos 
vyriausybės su „laisvosios“ Graikijos 

s liaudies Markos vyriausybe, iškyla 
vėl nauja „laisva valstybė“ Irane. AP 
pranešimu iš Teherano, slaptoji ra
dijo sįotis paskelbė, kad Azerbeidža- 
no provincijoje, Irane, vėl esanti su
daryta autonominė „laisvoji vyriau
sybė“. Jai vadovaująs kaukazietis 
generolas Gholam Jajya Danešian, 

. kuris anksčiau buvęs kariuomenės 
vyriausiu vadu, kai Azerbeidžąnas 
buvęs „nepriklausomas“ Piševari pir
mininkaujant.

Taigi, buvusi laisva Azerbeidžano 
provincija, kada Sovietai buvo ją 
okupavę ir sudarę separatinį sąjūdį, 
bet kuris Irano kariuomenės, sovie
tams pasitraukus, buvo likviduotas, 
— vėl atgaivinamas. Jos atgaivini
mas yra būdingas tuo, kad Maskvoje 
vyksta derybos, siekiančios Europos 
problemą išnarplioti, o už jos ribų 
kuriami nauji neramumų židiniai.

Panašūs reiškiniai,, tik dideĮlo 
masto, vyksta Kinijoj, kur komuni
stai jau sudarė ir raudonąją vyriau
sybę. Taigi, Europos pakraščiais — 
Graikijoje, Irane, Kinijoje — su
intensyvinamas revoliucinis judėji
mas.

Kodėl sovietai nori suaktyvinti 
Viduriniųjų Rytų — Irano ir Pale
stinos neramumų židinius? Daily 
Mail bendradarbis p. Martin rašo: 
„Kariniai vyrai sako, kad Vidurinieji 
Rytai nėra vien tik gyvybinė gynybos 
sritis, bet jie yra pirmos svarbos 
ofenzivinė bazė. Vid. Rytai yra vie
nintelė yieta, iš kur didieji Rusijos 
naftos laukai gali būti efektyviai 
bomborduojami. Dauguma militaristų 
sutinka, kad karo atveju Iranas So
vietų greitai būtų užimtas.

Šalia Irano svarbos, kur dabar

Komunistu .demokratija*
NYHT vedamajame nubrėžia nau

ją „demokratijos“ struktūrą Lenki
joje. Lenkija jau reformavusi savo 
politinę mašiną, kuri buvo paruošta 
kominforme. Dabar jau mes turime 
1948 metų komunistinės demokratijos 
modelį. Lenkijoj veikia viena politi
nė partija, darbininkų unija, su 
1.500.000 narių, kurių % turi būti ko
munistai, kad neiškiltų pavojus par
tijai užsiteršti svetimu elementu. Tuo 
būdu, vienu plunksnos brūkštelėjimu 
iš 11.500.000 balsuotojų yra 10.000.000 
tikrai išbraukti iš balsavimo.

Naujoje partijoje 57% nario bilie
tus turi „darbininkų“, 23% — kai
miečiai, 5,6% intelektualai, 3,8% ama
tininkai ir likusieji nenurodyti. Išei
tų, kad Lenkijoje kpmunistai geriau 
tvarkosi, negu Rusijoje. Lenkijoje jie 
sudaro 6,4%, o Rusijoje — 3,3% visų 
gyventojų, (m)

SOVIETAI PLEČIA SAVO ĮTAKĄ 
AZIJOJE

„Journal de Geneve“ informuoja 
apie augantį komunistų aktyvumą 
Kinijoje. Rusų įtaka didėjanti ir 
Afganistane. Neu-Delhi veikianti di
džiulė pasiuntinybė, kita numatoma 
netrukus atidaryti Karachi. Bang- 
koke esanti Sovietų pasiuntinybė su 
620 tarnautojų. Iš čia vadovaujama 
agitacijai- Malajuose ir Indonezijoje.

(z) j

vėl atnaujinami neramumai, Sovietai 
nemažiau dėmesio kreipia ir į Pale
stinos sritį. Kol kas komunistų veikla 
žymiai pasireiškia kurdų, armėnų 
tarpe, Irake ir Sirijoj, bet iki pavo
jingo taško dar neišvystyta. Sirijoj 
komunistai jau atvirai perėjo iš na
cionalinės politikos grynai į prorusiš
ką. Jie skleidžia lapelius aiškindami, 
kad arabų “draugai tėra tik Sovietai 
ir kad Palestinos problemą supainioję 
tik anglosaksai, nurodo p. Martin. ■

# * *
Tąja proga CDM vedamajame 

klausia, „kur pasaulis eina ir kas 
atsitiks artimoje ateityje?“ Dabar esą 
kalbama tik pie karą. Kaip esą leng
va pradėti karą ir kaip sunku sukur
ti taiką. Buvę karo Sąjungininkai 
neranda bendros kalbos. Kodėl? Tas 
pats laikraštis prieina gan liūdną iš
vadą. Norą esą buvę daug padaryta

klaidu ir nesusipratimų iš abiejų pu
sių, bet vienas svarbus faktas liekąs 
nekeičiamas ir, gal būt, nepakeičia
mas — tai Rusija, plėšrioji imperinė 
jėga, kuri per 5 metus buvo priešiška 
Vakarų tautoms. Ji buvo sąjungoje 
su vakariečių priešu (Hitleriu). Ji 
sudarė antikominterną prieš komin- 
terną, t. y. prieš save pačią. Sovletų- 
Vokietijos slaptasis 1939 m. protoko
las yra ciniškiausias dokumentas, ku
ris kada nors diplomatijoj buvo ži
nomas; Skirtumas tarp Hitlerio ir So
vietų yra tas, kad Hitleris norėjo ko
voti ir kraują lieti, o „Sovietai nenori 
karo“, bet už tat jie varo šaltąjį karą.

* * •
Gen C. L. Clay pareiškė, kad Ber

lyne keturių pajėgų atstovų pasitari
mai nesą nei optimistiški, nei pesi
mistiški, atseit, dar nieko konkretaus 
nepasiekta. Pagal CDM, Berlyne kal-

Jei esą rusai neleistų kontroliuoti, va
kariečiai vėl įsivestų savo pinigus, o 
rusai užblokuotų iš naujo Berlyną.

Susitarimai dėl valiutos ir bloka
dos naudingi būtų Sovietams, nes jie 
moraliai laimėtų, nieko nekompen
suodami, nes blokados nuėmimas tė
ra neteisėto veiksmo nušalinimas, bet 
nėra jokia koncesija. Jei po to vėl 
susidarytų dabartinė būklė, tai yra, 
būtų iš naujo užblokuotas Berlynas, 
ką gi darytų Vakarai? Ar jau pradė
tų kariauti? CDM rašo, kad ne. Jis 
primena Kari Markso žodžius: „Jei 
kitos pajėgos bus kietos, Rusija pa
siliks padori. Vedamasis taip užbai
giamas: „Jei Vakarai, bus kieti, sti
prūs ir vieningi, Rusija bus rami“. 
Ar šis receptas teisingas, tektų su
abejoti, nebent Vakarai atsižadėtų 
savų principų — tautų apsisnrendimo 
teisių įgyvendinimo? — J. Aras.

Įvairios žinios
e 1948 m. per septynis mėnesius ros valios žmonės“ prisidės prie ka- 
JAValstybėse susisiekimo nelaimėse talikų maldų. (HTB) 
buvo užmušta 16.390 asmenys, t. y., o Olandijoje švenčiama nepaprasta 
683 asmenims mažiau, megu praėju
siais metais per tą patį periodą. (R)
• Vengrijos primatas, kardinolas 
Mindszenty, Vatikano žiniomis, pa
grasinęs ekskomunikuoti visus tuos, 
kurie kalbės prieš Popiežių ar kata
likų hierarchiją. (AP)
• Australijos kasyklų tautinės kon
vencijos federacija priėmė rezoliuci
ją, kurioje draudžiama priimti į ka
syklų darbus lenkus ir pabaltiečius 
tremtinius. (Reuter)
• Šiaurinėje Kinijoje komunistai 
paskelbė, kad jie sudarę naują „liau
dies vyriausybę" iš 27 narių, kurie 
vadovaus šiaurinei Kinijai. Tai jau 
turime naują Tolimuosiuose Rytuose 
satelitą. (R)
• New York Times iš Londono pra
neša, kad Sovietų armijos pulkinin
kas — aviacijos inžinierius ir raketų 
ekspertas — pabėgo iš Sovietų zonos 
Vokietijoje ir atsidūrė Londone. Jis 
įteikęs 4000 žodžių pareiškimą, kodėl 
jis nutraukęs santykius su Sovietų 
režimu. Save pasivadino Tokajev. 
Vokietijoje jis užėmęs postą Sąjun
gininkų kontrolėje ir buvo sekreto
riumi Sovietų skyriuje. (R)
• 29 estai su 40 
plaukė Atlantą ir 
nados krantų. Tai 
kuriais tremtiniai
nyną, jis mažesnis net ir už tą, ku
riuo plaukė 1534 m. Kanados atra
dėjas Jacques Cartier,-pareiškė kap. 
H. Vilev. (UP)
• Generolas D. MacArthuras pa
reiškė, kad Japonija yra aprūpinta 
moraliniais ginklais, su kuriais „at
stums totalitarinį slinkimą.“ (AP)
• Du Sovietų armijos karininkai, 
kurie pavėlavo atvykti prie traukinio 
Austrijoje, šautuvų buožėmis pra
dėjo mušti stoties viršininką, iki šis 
nusilpo, — paskelbė vidaus reikalų 
ministeris. (UP)
• Pasaulinis intelektualų kongresas 
paskelbė, jog jis įsteigė „tarptautinį 
komitetą taikai ginti“ su būstine Pa
ryžiuje. Komitetą sudaro 21 asmuo. 
Į komitetą įeina nemaža komunisti
nio nusistatymo narių, net priimtos 
rezoliucijos yra prorusiškos — ko
munistinės. (AP).
• Popiežius Pijus XII kreipėsi į 
330.000.000 Romos katalikų pasaulyje 
ir ypač į 25.000.000 JAValstybėse, kad 
visi melstųsi dėl taikos, idant jį pa
sisektų sudaryti per J. Tautų visumos 
suvažiavimą, kuris prasidės Paryžiuje 
rugsėjo 21 d. Popiežius, 73 metų amž., 
pridūrė, kad jis tikisi, jog „visi ge-

pėdų laiveliu per- 
atsirado prie Ka- 
mažiausias laivas, 
perplaukė vande-

šventė. Olandijos karalienė Wilhelmi
na švenčia 68 metų amžiaus ir 50 m ka
raliaus sosto perdavimą savo dukteriai 
Julianai, kuri jau nuo šio mėn. 6 die
nos užėmė karalienės sostą. (AP)
• Nuo 10.000 iki 20.000 japonų, ko
vojusių Mandžūrijoje, esą jau pri
versti pasiduoti, nes perdaug spaudžia 
komunistai. Jie karo metu buvę at
kirsti nuo pasaulio ir pasitraukę l 
kalnus. (AP)
« Už kiaušiniais apmėtymą H. Wal
lace, pažangiosios partijos kandidato 
į prezidentus, trys vyrukai buvę nu
bausti po 25 dolerius baudos. (AP)
• JT visuotinio susirinkimo Kana
dos delegacijos pirmininku bus W. L. 
Mackenzie King, ministeris pirminin
kas. Jis atstovaus ir Britų imperijos 
mnisterių pirmininkų konferencijoje 
Londone, spalių mėn.
• Italijos profesorius Enrico Ma- 
gliulio, kuris anksčiau mokė univer
sitete kalbus ir kuris išbuvo 6 metus 
belaisvių stovykloje, grįžęs namo nu
šovė savo 28 metų žmoną, dvejų me
tų dukrą ir sunkiai sužeidė dr. Pietro 
Malone, o paskui pats nusišovė. (UP)
• Ženevoje J.Tautų E. ir S. Taryba 
patvirtino tarptautinę prekybos char- 
tą, kuri buvo šiais metais paruošta 
54 tautų Havanoje. Tai pirmasis for-

malus JT organo aprebavimas. Tik 
Sovietų, Baltgudijos ir Lenkijos dele
gatai priešinosi. (R)
• Rusijos marionetinė vyriausybė 
šiaurės korėjoje grasinanti sunaikin
ti Pietinės Korėjos išrinktąją vyriau- 
bę. -Pirmą kartą per radiją buvo taip 
pasakyta: „Mes išsirinkome savo 
atstovus į aukščiausią liaudies tary
bą, kad sunaikintume šiuos klastin
gus išdavikus. Kiekviena mūsų rin
kimų kortelė bus paversta į sviedinį, 
kad sunaikintume Pietinės Korėjos 
vyriausybę, kada bus sudaryta cen
trinė Korėjos vyriausybė“. (CDM).
• Prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad jis esąs bejėgis sulaikyti laivi
ninkystės streikus, kurie plinta Paci- 
fiko pakrantėje. (AP)
• DP žydai Vokietijoj ir Austrijoj 
gauna 1.009.000 svarų jautienos mė
sos dovanai iš Airijos vyriausybės. 
Mėsai priimti iš Paryžiaus į Dubliną 
išvyko „košėto" specialistai. (R)
• Respublikirinkų partijos pirm-kas 
Hugh D. Scott, jr. reikalauja Prezi
dentą Trumaną pasakyti, ar jis priė
mė komunistų įsakymą stoti į 1944 
metų viceprezidento rinkimus. Jei 
Trumano buvę susitarta 1944 m. su 
komunistais, tai kada tas susitarimas 
baigsiąsis? Apskritai, kyla kova tarp 
respublikininkų ir Trumano, nes pa
starasis užginčija komunistų šnipų 
buvimą esant pavojingu.

ČSR krizės užkulisiai
Artimas žuvusio Čekoslovakijos 

užs. reik, ministerio Jan Masaryk 
bendradarbis, buv. Pragos „Svobod- 
no Slovo“ redaktorius Ivan Herben 
Paryžiaus laikrašty „Le Figaro“ skel
bia smulkmenas krizės, kurią Čeko
slovakija pergyveno 1947 m. liepos 
mėnesj. 1947 m. liepos 12 d. iš sovie
tinio lėktuvo, atgabenusio min. pirm. 
Gottwald ir užs. reik, ministerį iš 
Kremliaus į Pragą, Masarykas išlipo 
su išblyškusiu veidu ir nepaprastai 
nusiminęs. Jis Herbenui sušnibždė
jęs: „Pergyvenome naują Miincheną. 
Išvykay į Maskvą kaip suvereninės 
valstybės ministeris, o grįžtu — Sta
lino tarnas.“

Kelionė į Maskvą įvykusi tokio
mis aplinkybėmis. Po triukšmingo 
ministerių tarybos posėdžio liepos 
pradžioje Čekoslovakija pasisakė už 
prisidėjimą prie Marshallio plano. 
Visi ministerial, išskyrus komunistus, 
balsavę už tai, kai Masarykas atkrei
pęs dėmesį j du faktus: 1) kiek anks
čiau Pragoję viešėjęs Lenkijos. min. 
pirm. Cyrankiewicz buvo pasisakęs 
už Marshallio planą, nežiūrint „ar 
Maskvai tai patiks, ar ne“ ir 2) so
vietų pasiuntinys Pragoję, Bodrov, 
ilgo pasikalbėjimo su Masaryku me
tu tris kartus užtikrinęs, kad Maskva 
Pragos dalyvavimo Marshallio plane 
neatmetanti. ■

Netrukus po to Kremlius pradėjęs 
ofenzyvą. Įvyko staigi Gottwaldo ir 
Masaryko kelionė į Maskvą, kur Sta
linas Pragai kategoriškai uždraudė 
ne tik prisidėti prie Marshallio pla
no, bet ir pasirašyti savitarpinės pa
galbos paktą su Prancūzija. „Tai bu
vo,1' rašo Herben, „Čekoslovakijos 
suverenumo galas. Tą dieną ga’uti-. 
nai paaiškėjo, kad geležinė’ uždanga 
nusileido ant mūsų vakarinių sienų.“ 
(tfr)

• Interlakene, Šveicarijoje, susirin
kę 16 valstybių ir Vokietijos jurigt. 
zonos atstovai į priešparlamentinį 
Europos kongresą, susitarė paruošti 
Europos konstituciją. Britai pasisakė 
prieš federalinę Europos uniją, liet 
siūlė daugiau suverenių " valstybių 
Sąjungą. Britų konservatorių atsto
vas pareiškęs, jog jis neturįs čia dau
giau ką veikti, ir išėjęs. (HTB)
• Gubernatorius T. E. Dewey pa
reiškė, kad Lenkijos gyventojai yra 
priversti badauti, kęsti šaltį ir sirgti, 
nes juos valdo raudonas režimas.
• 18 JAV karo laivų pradėjo pra
timus Viduržemio jūroje. Pratimai

į tęsis dvi savaites.

Biurokratija žydi Latvijoje
Latvija, kaip ir kitos Pabaltijo 

valstybės, yra paversta pirmaklasine 
Sovietų pavyzdžio biurokratija. Štai 
keletas pavyzdžių, kurie rodo, kaip 
Sovietai stebi jos piliečių judėjimą.

Netoli Rygos, traukiniu važiuojant 
15—20 min., yra Baltijos jūra su smė
lio krantais ir daugeliu kurortlpių 
vietovių, kurios buvo prieš karą ge
rai žinomos užsienyje. Daugelis Ry
gos gyventojų, kartu ir pramonės 
darbininkai, pajūryje turėjo savo vi
las, namelius ir prieš karą beveik 
pusė Rygos gyventojų vasarą pra
leisdavo pajūry, kada tik norėdavo.

Tuo tarpu Latvijos komunistų 
partijos laikraštis „CINĄ“ š. m. ba
landžio 27 d. rašė, kad neprotinga 
esą praleisti vasaros ar švenčių die
nas savo krašto pajūryje, kuris yra 
netoli savo namų.

Vis dėl to, kas nori vykti ir ten 
praleisti poilsio dieną, turi 24 vai. 
būvyje užsiregistruoti vietos milici
joje, pateikdamas šiuos dokumentus: 
1) savo pasą, 2) leidimą iš buto nuo-

mojimo įstaigos, 3) prašymą, kuris 
būtų atžymėtas gatvės komiteto ar 
namo vedėjo iš jo gyvenamos vietos 
Rygoje, 4) pažymėjimą iš darbovie
tės ar šeimos galvos, kurie nurodytų, 
iš kur gaus lėšų, 5) 10 rublių valsty
binių mokesčių ir 6) registracijos la
pą iš namų įstaigos ar gatvės ko
miteto.

Panašus gyventojų judėjimo su
varžymas vykdomas ir kitose Pabal
tijo respublikose — Estijoje ir Lietu
voje. Visose Sovietų satelitų valsty
bėse sąlygos yra tos pačios. Pvz., 
Lenkijoje politinė policija planuoja 
tvarkyti judėjimą, kiekvieno piliečio, 
kuris norėtų pajudėti toliau negu 30

km nuo savo namų. Tokie asmenys 
turės gauti iš policijos leidimus. Prieš 
gaudamas leidimą pilietis turės nu
rodyti priežastį, kodėl jis turi ten 
vykti, kuriomis susisiekimo priemo
nėmis naudosis, kiek ilgai bus kelyje 
ir kada sugrįš. Taisyklės turėjo būti 
paskelbtos jau gegužės pirmąją, bet 
atidėtos, nes aukštieji policijos parei
gūnai pareikalavę kelionės radiusą 
sumažinti iki 10 km, t. y. toliau per 
10 km nuo namų žmogus negalės nu
važiuoti.

Politinė policija yra užvedusi kar
toteką visiems piliečiams“ nuo 10, me
tų amžiaus, kuriems bus 
visos jų kelionės, visas

Prievartos darbai soviet)! jaimimui

sužymėtos 
judėjimas.

Kokios kainos Amerikoje?
Mėsos kaina nuo 1939 metų pakilo 

170—200%, duona pabrango 75%. 
Už kiaušinių tuziną dabar mokama 
72 et, o 1939 m. — 29 et. Namų sta
tyba pakilo tris kartus. Kiaulienos 
svaras 1939 m. kaštavo 29 et., o da
bar 78 et., Kansas City — net 89 et., 
Baltimore — 49 et. dabar, o 1939 m. 
20 et. Kapotos kiaulienos svarui mo
kama 86 et., avienos svarui 101 et., 
o buvo 37 et. Pieno kvorta 21 et., o 
buvo 11 et., sviesto svarui — 89 et., 
o buvo 34 et. ir aukščiausia dabar 
kaina 89 et. Duonos kepalėlis (apie 
340 gr.) kaštuoja 14 et., o buvo — 
8 et. Pamidorų dėžutė kaštavo 9 et., 
o dabar — 21 et.

Vyriški batai pigiausi atsiėjo 1939

m. 3,95 dol., o dabar — 6,45 doL Mo
teriškai bateliai nuo 4 dol. pakilo iki 
6 dol. Dabar kainos nebekyla.

Vyr. marškinių žem. kaina 1939 
— 1 dol., 1945 m. buvo 3,98 dol., o 
dabar nukrito iki 2,98 dol. Vyr. kos
tiumai buvo 25 dol. žemiausia kaina, 
o dabar 55 dol. Moteriškai suknelei 
pigiausiai mokėjo 1 dol. 1939 m., o 
dabar 2,98 dol. Kainos laikosi.

Iš Bostono pranešama, kad 1939 
m. namui mokėjo 7.500 dol., o dabar 
tokiam pat 18.000 dol. Paskutiniu 
metu kainos kiek nukrito.

Čia nurodytos vidutinės kainos, 
jos tam tikrose ribdse svyruoja. Ba
tai ir drabužiai paimti pigiausi.

(NYHT/m.)

Nors jau nemaža buvo rašyta apie 
koncentracijos stoyyklas Sovietų Są
jungoje, bet apie vaikų ir jaunimo 
išnaudojimo buvo per maža ir nepil
nai kalbama. Sis vaikų ir jaunimo 
vergų darbas Sovietų Sąjungoje va
dinamas nekaltu vardu, būtent: pra
monės ir įmonių mokyklomis, kad 
demokratinis pasaulis nesuprastų jų 
klastos.

1948 m. gegužės mėn. Sovietų 
spauda rašė, kad per septyneris me
tus pramonei buvo paruošta papil
domų darbininkų iki 3,5 milijono. 
1948 m. užbaigsią pramonės mokyklas 
per 1,1 milijono jaunimo.

Priverčiamasis darbas sovietų vai
kams buvo paskelbtas 1940 m. spalių 
2 d. TSRS auksčiausios tarybos nu
tarimu, kuriuo sudaroma darbo at
sargos įstaiga ir kuriai pavedama 
pramonės, geležinkelių ir fabrikinės 
mokyklos. Tuo potvarkiu nustatomas 
priverstinis 800.000—1.000.000 jauni
mo tarp 14—17 metų amžiaus perin- 
kimas. Potvarkyje aiškiai pasakyta, 
kad kolektyvinių ūkių pirmininkai

nuo kiek-turi paskirti 2 berniukus 
vieno 100 ūkio narių (skaitant vyrus 
ir moteris nuo 14 iki 55 metų am
žiaus) priverstiniam apmokymui. Iš 
miestų vaikai paskiriami kitokiais 
potvarkiais. Mokyklą lankę turi dar 
dirbti 4 metus ten, kur toji darbo 
atsargos įstaiga paskiria. Dažnai bū
na, kad tokia atsarginiai išvežami J 
Ukraifią, į Kaukazą ar į Sibirą. Tai
gi, jie atlieka prieverstinius darbus 
ir kartu vykdomos deportacijos.

Paskutiniu metu toks priverstinis 
apmokymas ir darbų vykdymas tai
komas jau ir mergaitėms, kurios vė
liau išeinančios stachanovietėmis.

Šie pranešimai yra gauti iš už ge
ležinės uždangos žmogaus. Jis dar 
pridūrė, kad šios t. vad. mokyklos 
tarnaujančios rusinimui. Pvz., darbo 
atsargų mokyklos esančios sukurtos 
ir Pabaltyje. Jose mokosi išimtinai 
tušiukai ir jie jau čia pat pasilieka, 
tuo metu kai estų, latvių, lietuvių 
vaikai yra išblaškomi po Rusijoje su
kurtas mokyklas ir jau niekad nesu
grįžta į savo tėvynes. (Newsletter)
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Šalis, kuri nevilioja karo belaisvių
Daily Mail korespondentas Guy 

Beetany ražo, kad į šių metų galą vi
si karo belaisviai vokiečiai sugrįš iš 
Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, Če
kijos ir Jugoslavijos. Iš J.A.Valsty- 
bių jie jau seniai sugrįžo. Tik tie 
pasilikę, kurie savanoriškai pasirinko 
ten gyventi ir dirbti, jeigu jie nebe
turi giminių Vokietijoje arba ten yra 
vedę, fik vienintelis kraštas, kuris 
negali pasigirti, jog bent vienas be
laisvis būtų linkęs savanoriškai ten 
pasilikti, yra Sovietų Sąjunga. Tarp 
vokiečių ir rusų antipatija esanti per 
stipri, kad bent kas iš belaisvių no
rėtų pasilikti Rusijoje“.

Grįžęs iš Rusijos korporalas Wer
ner Witt pasipasakojo apie belaisvių 
gyvenimą, kuri čia ir aprašinėja mi
nimas MD korespondentas.

Prieš kurį laiką Witt sugrįžo iš 
Rbsijos nelaisvės ir pasiekė Ham
burgą. Jo buvo galva nuskusta, kaip 
paprastai esti Rusijoje, apsirengęs 
sena, purvina rusiška uniforma. Jis 
su savimi, be krepšio ir lazdos, su 
kuria pasiremdavo, nieko neturėjo. 
Būdamas Rusijoje jis susirgo ypatin
ga vandens liga kojose.

Witt pasakojo korespondentui sa
vo-patirtus Rusijoj išgyvenimus. Jo 
pasakojimo tonas buvo žemas, tartum 
kalba jo neliestų arba jam būtų ne
svarbu, ar tu juo tikėsi ar ne. Jam 
buvo 23 metai.

Kai 1945 m. gegužės 8 d. karo 
veiksmai buvo baigti, jis dar nežino
jo. Tik vėliau rytą, po ypatingu gan
dų, kurie ten kursavo tarp nustebusių 
žmonių, kodėl rusai sustabdė kovas, 
Witt sužinojo, kad Vokietija yra nu
galėta ir kad kareiviai turi pasilikti 
ten, kur jie tuo metu buvo. Tai pa
tyrė jis iš piliečių, kurie turėjo radi
ją. Witt, per ilgą karo metą išmokęs 
tik būti paklusniu, pasiliko ten, kur 
įis ir buvo.

Ši žinia kai kuriuos labai sukrėtė. 
Vieni jų bėgo, kiti persišovė iš bai

Turkai budi
.TAUTINĖS GYNYBOS TARYBA“ 

ANKAROJE?
Ankaroje šiuo metu ruošiamas 

įstatymas, kuris numato įsteigti 
„Tautinės gynybos tarybą". Tarybos 
uždaviniai, numatoma, koncentruoti 
medžiagines ir dvasines valstybės ir 
tautos jėgas taip, kad jos trumpiau
siu laiku galėtų suteikti didžiausią 
apsaugą. Taryba toliau išdirbs planą 
visuotinei mobilizacijai, kuri reikalui 
esant būtų tuojau įvykdyta. („Ak- 
sam“, Istambul)

DEMINFORMAS ĮSTEIGTAS
Dena praneša: Šiomis dienomis 

rusų, kroatų, slovėnų, estų, latvių, 
lietuvių, vengrų, rumunų ir ukrai
niečių organizacijos išeivijoje įsteigė 
„Antikomunistinę Pavergtųjų Euro
pos, Tautų Lygą (Deminform) su cen- 1 
tru Buenos Airese. (pr)

mės, kad raudonarmiečiai jiems ko 
nepadarytų. Niekas neatsitiko, kada 
rusai atėjp ir juos suvarė į laikinę 
stovyklą. Nieko neatsitiko ir po to, 
kai jie buvo pakrauti į sunkvežimius 
ir išgabenti į Sovietų Sąjungą.

Po 15 dienų kelionės per miškus 
ir stepes jie atvyko į karo belaisvių 
stovyklą, įrengtą prie Uralo kalnų. 
Tai nebuvo stovykla, kaip ją supran
ta žmonės. Tai buvo pievos plotas, 
aptvertas, spygliuota viela, be jokių 
trobesių. Pirmąją naktį jie miegoj^ 
ant plikos žemės drebėdami iš šalčio. 
Keletą dienų negavę jokio karšto 
valgio.

Vėliau jie išsiskaptavę medinius 
šaukštus, su kuriais galėjo valgyti 
skystą, be riebalų daržovių sriubą, 
kurią duodavo pietums ir vakarienei, 
100 gramų juodos duonos rytą ir 400

Ir Benešąs baigė dienas
Pasitraukęs iš Čekoslovakijos pre

zidento pareigų prieš keletą mėnesių, 
Dr. Eduardas Benešąs susilaukė iš 
raudonųjų viešpačių nepaprastos ma
lonės — spec. įstatymu jam buvo su
teikta teisė iki amžiaus pabaigos gy
venti nenacionalizuotame jo ūkyje, 
netoli Prahos. Deja, šia teise neilgai 
teteko naudotis. Prieš kelias savaites 
pasigirdo žinios apie jo ligą, vėliau — 
sveikatos pablogėjimą, sąmonės ne
tekimą ir pagaliau praėjusį antra
dienį — mirtį. Su dabar mirusiu 
Eduardu Benešu Čekoslovakija nebe
tenka paskutiniosios asmenybės, savo 
buvimu vaizdžiai priminusios nepri
klausomybės dienas.

Gimęs 1884 -m. Dr. Ed. Benešąs, 
mokėsi Čekoslovakijoje, studijas gi
lino užsienyje ir, palyginti, anksti 
įsitraukė į politinį gyvenimą savo 
krašte. Nuo 1918 iki 1935 metų be 
pertraukos jis išbuvo užsienių reika
lų ministeriu. Mirdamas pirmasis ir 
tuometinis prezidentas Tomas Ma- 
sarykas jį paliko savo įpėdiniu pre
zidentu, kuriuo išbuvo iki 1938 m.

Antrąjį pasaulinį karą jis praleido 
Jungtinėse Valstybėse, palaikydamas 
glaudžius santykius su prez. Roose- 
veltu. Sakoma, Ed. Benešąs buvęs 
tas žmogus, kuris Rooseveltui įkalbė
jęs susiartinti su Sovietais ir kuris 
išsklaidęs Baltųjų rūmų abejones 
Maskvos ištikimybe jos pasirašytoms 
tarptautinėms sutartims. 1944 m. Be
nešąs pats nuvyko į Maskvą ir tenai 
pasirašė Cekoslovakijos-Sov. Sąjun
gos savitarpinės pagalbos paktą, ku
ris iš tikrųjų buvo ir Čekoslovakijos 
nepriklausomybės laidotuvių paktas. 
Nors buvo atstatyta Čekoslovakija, 
tačiau Benešo pakto priedanga 
Maskva vis daugiau ir daugiau ėmė 
kištią į jos vidinį gyvenimą,' pagaliau 
paversdama ją nedaugiau kaip savo 
marionete. Joje nebeliko ramios vie
tos ir pačiam buv. prezidentui Dr. 
Benešui, nekalbant jau apie dešimtis

gramų vakare. Tuo pačiu metu buvo 
duodama po pusę litro kavos, žinoma, 
be pieno ir cukraus.

Kada jie jau apsirūpinę būtinai 
reikalingais reikmenimis, jie pradėję 
tiesti geležinkelius, kartais statė įmo
nes ir kartais kasė kanalus bei statė 
namus ištisas dienas, savaites ir mė
nesius po 10—12 valandų per dieną, 
o kai kada dirbdavo net ir sekma
dieniais.

Nors darbas sunkus, maisto buvo 
maža. Jie vis tikėjos, kad maistas 
bus pagerintas, bet atsitiko priešin
gai — maistas blogėjo. Jįe turėję 
dirbti „normuotą darbą“. Kiekvienas, 
kuris atlikdavo skirtą darbo normą, 
gaudavo nustatytą maisto normą. 
Bet visiems tiems (o jų buvo daugu
ma), kurie neatlikdavo nustatytos 
darbo normos, maisto davinys būda-

tūkstančių kitų patriotų čekų, ku
riems vienintelė saugiausia išeitis 
teliko — bėgti iš savo krašto.

„New York Times“ Benešo mir
ties proga atvirai pripažįsta, kad Va
karų pasaulis galįs nusilenkti miru
siajam su užuojauta ir ne be gėdos, 
nes Benešąs buvęs patriotas, kuris 
bandęs gelbėti savo krašto laisvę. Ir 
Vakarų pasauliui atitenkanti dalis 
atsakomybės dėl tragiško jo ir krašto 
likimo. Londoniškis „Times“ čia pat 
pastebi, kad visa tai, kam Benešąs 
buvęs pašventęs viso savo gyvenimo 
darbą, sugriuvę jo paties akivaizdoje.

_____  (z)
KOVA DEL BERI,YNO — TAI 

DĖMESIO NUKREIPIMAS
Zūricho laikraščio „Weltwoche“ 

bendradarbis Dr. Thomas Rimasen 
šiomis dienomis pateikia savo pasi
kalbėjimą su Kinijos politiku Chen 
Litu. Chen Lit netiki, kad Kinijos 
komunistai bent kuriuo atžvilgiu 
skirtųsi nuo kitų kraštų komunistų. 
Jo nuomone, jie niekados neveikia 
savo protu vadovaudamiesi, bet prie
šingai — aklai vykdo kominformo 
valią. Smarki parama, kurią Kinijos 
komunistai susilaukė iš kominformo 
nuo 1945 m., eina ranka rankon su 
raudonąja ofensyva visoje rytų ir 
pietų Azijoje, nusitęsiant net į pačią 
Indiją. Chen Litu yra net tos nuo
monės, kad šiandien svarbiausias 
kominformo interesas yra ne Europa, 
bet Azija. Visa Maskvos vedama ko
va dėl Berlyno yra ne kas kita, kaip 
suktas manevras Vakarų valstybių 
dėmesiui nukreipti nuo Maskvos 
pastangų Įsitvirtinti Azijoje, (z)

Ženevoje smarkiai susikirto So
vietų ir Prancūzijos atstovai, kai pa
starasis pareiškė, kad „Prancūzijos 
Sąjunga yra tokia pat kaip Ir Sovietų 
Sąjunga, nes ji turi daug gyventojų, 
kūrinos valdo viena federalinė fy- 
riausybė“. (P)

vo labai sumažintas. Dėl tokios dar
bo ir maitinimo sistemos stovykloje 
įsigalėjo ligos ir reikalaujamas dar
bas nebūdavo atliekamas.

Specialistams sekėsi geriau, nes 
jie savo darbą alikdavo lengviau ir 
neturėdavo įdėti tiek daug fizinių 
jėgų. Dar geriau, specialistai būdavę 
apmokami rubliais, už kuriuos jie 
galėdavę iš civilių gyventojų nusi
pirkti duonos ir tabako. Vieną dieną 
Witt pasijautė sergąs maliarija ir 
buvo nugabentas į ligoninę. Jį pa
sekė ir kiti jo draugai — ligoninė 
prisipildė. Stipresnieji šią ligą per- 
nešę, silpnesnieji, trūkstant vaistų, 
išmirę.

Silpnųjų belaisvių skaičius augęs 
ir augęs, kaip ir mirštančiųjų, ir prieš 
ligonines esančios kapinės išaugusios.

Vokiečių gydytojai, kurie ten dir
bę, darę viską, kad pagelbėtų, bet ir 
jie patys buvę silpni ir negalėję daug 
ką be vaistų padaryti. Vėliau Witt 
buvęs paleistas iš ligoninės ir sugrį
žęs į stovyklą, kur buvę tik mažiau 
belaisvių, bet visa kita likę tas pats.

Ar ne toks pat likimas ir mūsų 
tautiečių, kurie be paliovos prievarta 
iš savo krašto išgabenami į tuos pa
čius priverstinius darbus Pauralėje 
ir Sibire?! (DM/Ja)

Margojo pasaulio mozaika
-..... ——— Paruošė Jurgis Kūkalis —

Klaidinantis titulas. — Marshallio 
plano įgaliotinis Europai Averall 
Harriman kreipėsi į JAV užsienių 
reikalų ministeriją, prarydamas pa
keisti jo titulą. Sis titulas lig šiol 
skambėjo: „United States Special 
Representative“ (Ypatingasis JAV 
Įgaliotinis), kas sutrumpintai rašo
ma: USSR (Sov. S-gos pavadinimas 
angliškai). (EP)

Franco iš Dievo malonės. — Ne
trukus rinkoje pasirodys pirmos ispa
niškos monetos su Franco atvaizdu. 
Jose bus įrašas: „Francisco Franco, 
iš Dievo maloriės Ispanijos -Caudillo“. 
(D/R)

Aiškus dokumentas. — Rytų zo
nos vidaus reikalų valdyba, kaip „Ku- 
rier“ praneša, išleido įsakymą polici
jai, pagal kurį SED-istų partijos kny
geles kratų metu reikia laikyti pa
kankamu asmens dokumentu. Be to, 
įsakyta SED-istų partijos knygelių 
savininkams teikti pirmumą ir gat
vėse vykdomii kratų metu jų neliesti,- 
nes dėl šių dokumentų aiškumo ne
galį būti jokių abejonių. (FNP)

Netikimos bacilos. — Į Tegernsee 
ligoninę buvo atgabenta moteris, su
sirgusi pusiausvyros netekimu. Ap
žiūrėjimo metu gydytojai konstatavo, 
kad jos kaktos tuštumoje buvo apsi
gyvenusi blakių pora su 20 vaikų, 
kuriuos pašalinti reikėjo operacijos 
keliu. (NN)

Politiniai debatai dėl kelnaičių il
gumo. — Italijos politinių debatų 
centre atsidūrė maudymosi kostiu
mai. Vidaus reikalų ministeris iš
traukė seną įstatymą, kalbantį apie 
drabužių nepadorumą, ir pareikalavo

Amerikos ir D. Britanijos 
aukos karo meto

Pasaulinis almanachas (World Al
manac) pateikia duomenis, kiek kuris 
kraštas turėjo nuostolių žmonėmis. 
Štai jie:

Anglija, Ąustralija, Kanada, N. 
Zelandija, Pietų Afrika ir kolonijos 
kartu per šį karą neteko 353.652 ka
rių užmuštais, 475,070 sužeistais, 
90.844 dingo ir žuvo 60.595 civiliai. 
Iš viso aukų turėta 980.161.

Amerika turėjo nuostolių daugiau 
negu Anglija su visomis dominijo
mis. Amerikiečių užmušta buvo dau
giau negu 400.000 ir sužeista arti 
670.000 Užmuštų būtų buvę daugiau, 
bet dėl ypatingos priežiūros jie tapo 
tik sužeisti.

Bernardas Baruch, rašydamas apie 
dėdę Šamą, nurodo, kad V. Europoje; 
karo metu iš 91 divizijos karių 61 di-. 
vizija buvo amerikiečių ir tik 30 di-< 
vizijų anglų. ■

Per karą buvo išpumpuota iš 
Amerikos žemės 5.800.000.000 bosų 
naftos, kurios būtų užtekę visiems 
Amerikos automobiliams 12 metų. 
(NYHT/m) 

jį papildyti atitinkamais punktais, 
uždraudžiant dėvėti trikampius mau
dymosi kostiumus, kuriuos pastaruo
ju metu pradėjo dėvėti ir moterys. 
„Štai, ką gavo rinkėjai, išsirinkę kle
rikalinę vyriausybę!“ atsakė į tai ko
munistų laikraščiai. Tačiau ir pačios 
dešiniųjų partijos nėra vieningos dėl 
maudymosi kostiumų ilgumo. (UP)

Stachanovietis. — Danijos vyriau
sybė ištrėmė vieną 17-metį vokiętį, 
kuris viename internuotųjų lageryje 
per dvejis metus tapo 45 vaikų tėvu. 
(SDZ)

„Pabandyk“. — Vienas, atvykęs 
iš Lvovo (šiuo metu priklauso TSRS) 
į Varšuvą lenkas buvo paklaustas: 
„Na, kaip ten, Rusijoj?“ — „Negali
ma skųstis,“ atsakė. „Taip? O čia 
kalbama, kad ten esą blogiau, negu 
Lenkijoje.“ — „Negalima skųstis,“ 
kartojo atvykėlis. „Kodėl?“ — „Pa
bandyk tik tamsta pasiskųsti,“ atsa
kė lvovietis. (MS)

Sanitarinė pagalba. — Sanitarinis 
lėktuvas vienam Kopenhagos pirkliui 
buvo išnuomuotas ne tam, kaip vė
liau paaiškėjo, kad jis galėtų grei
čiau nuskristi J Vejle pas savo ser
gančią dukterį, bet tam, lead jis galė
tų greičiau iškaršti savo žmonai kailį. 
(NT)

Voverės Ir teroristai. — Kaip „Dai
ly Mail" praneša, voverių būriai taip 
apniko Malajų kakao plantacijas, 
kad ši jų akcija gresianti pasaulinei 
kakao rinkai. Malajų vyriausybė ne
randa išeities iš padėties, nes bijosi, 
kad išduoti kovai su voverėmis šau
tuvai nepatektų į teroristų rankas. 
(FNP)

Skelbimas Nr. 49
Žemic.'- išvardinti ieškomieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C'Kartotekon per savo LTB 
komitetus,, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

717. Railienė-Stadzevičiūtė Elena; 
Vcrbyla Beleventūras (1905) iš Kur- 
pikų.

718. Mrs. Emilija Baltramaitienė- 
Plauškaitė, 8 Clarkson Street, Wor- 
chester, Mass. — prašo atsiliepti savo 
gimines: Stanislovą Plaušką, Petrę 
Plauškienę ir jos vyrą Domininką bei 
Barborą Vaitkienę, kiliusius iš 
Švėkšnos.

719. Mrs. Ursula Dambrauskienė, 
R. 1, Lemont, I11./USA — prašo atsi
liepti Juozą Dambrauską.

720. Mf^Pranas Muningis, 150Ames 
Street, Montello, Masš/USA — prašo 
atsiliepti savo sūnų Praną, gyvenusį 
Žagarėje.

721. Miss E. Augustinavičiūtė, 1 
Cambridge Place, Worchester, Mass./ 
USA — prašo atsiliepti savo gimines: 
Oną Mockevičienę ir Antaną Mika
lauską.

722. Mrs. Katie De Tereese, 305 Li
vonia Ave., Brooklyn, N.Y JUS A — 
prašo atsiliepti savo brolius: Joną ir 
Vincą Sonkus, kilusius nuo Telšių.

723. Mrs. Marijona Bacevičienė- 
Valenis, 3739 S. Peoria Street, Chica
go 29, Ill. — prašo atsiliepti savo se
serį Barborą Juškienę ir jos šeimą.

724. Mrs. Ona Leonavičienė, 48

Dėl techniškų kliūčių šią savaitę 
MK gali išeiti tik vieną karių, tačiau 
Tautos Šventės proga padidintas.

Redakcija

Aetna Str., Worchester, Mass./USA — 
prašo atsiliepti: Praną Tamulevičių 
iš Marcinkonių, Juozą ir Oną Vosy
lius iš Biržų.

725. Mr. Joseph Rasulis, 38 White 
Street, Rockville, Conn./USA — prašo 
atsiliepti Patrą Vengrauską iš Kap
čiamiesčio.

726. Miss Ona Cižiūnaitė, Cassilo 
de Correo 303, „A. L. Balsas“- Buenos 
Aires (Argentina) — prašo atsiliepti 
Boleslovą Janušką.

727. Mrs. Frances Johnson, 202 Stu- 
benville St., Peoria 6,11I./USA - prašo 
atsiliepti Joną Urbutį.

728. Mrs. Kazys M. Rinkus (Rinke
vičius), 1345 Broadway Ave., M. W., 
Grand Rapids 4, Mich./USA — prašo 
atsiliepti Rinkevičius ir Merkevičius 
nuo Vilkaviškio.

729. Pugirčienė Ona, kilusi iš Kai
riškių — prašoma kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, Chicagoje, jos mirusios 
JAV sesers Reginos Erickson palikimo 
reikalu.

730. Gauti giminių adresai iš JAV: 
Silv. Seikauskui, Leonui Baltrukoniui 
ir laiškas Vincui Salaviejui nuo Ka
zio Ivofkos.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už tskelbi- 
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su teksiu o Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10*/« nuolaidos. l aikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. * Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.
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Pranešimas
Lietuvos Skautų Brolijos Vyr. 

Skautininkui įsakius, remiantis skau
tų ekonominiu nepriteklių, Tiekimo 
sk. nustatomos šios

KAINOS.
Skautų Aidai, pradedant 1946. 6 

nr. iki 1948. 4 nr. — visi po 0,50 DM; 
5/6 nr. kaina 1,- DM; Skautų Vadovui
— 1,-; Laužams liepsnojant — 1,-; 
Kaip vesti skiltį — 30 pf.; Skautybė 
mergaitėms I ir III dalis — po 1,-; 
Kun. Ylčs maldaknygė — 0,50; Ke
lionė Į Lietuvą — 1,-; Į Taikos Ry
tojų ■— 1,50; Skautiški atvirukai — 
po 0,05; Šiaurės Pašvaistė, gaidos — 
2,-; Įsakymai, Skautiški įstatai, Ba
den-Powell, Šv. Kazimiero ir kiti pa
veikslai — po 0,50; 3000 žodžių pran
cūziškai — 0,50; Bhagavad Gitą — 
1,-; Tremtiniams žinotini adresai — 
0,50; Mažas gyv. namas — 0,50; Blok
notėliai — 0,50.

KITOS KNYGOS:
Pragiedruliai — 3,-; Vydūnas 1948

— 1,50; Paskutinį Kartą Tave Klau
siu — 2,50; Mažųjų Dienelės — 1,80; 
Jaunuolio Būdas — 2,-; Vokiečių k. 

skaitymai — 2,50; Anglų k. skaity
mai — 3,-; Europos Geografija — 
3,50; Apversta Valtis — 2,50; Trys 
Margi laiškeliai — 1,50; Algimantas 
I dalis — 3,50; Nulis ir Begalybė — 
2,80; Dainavos šalies Padavimai — 
2,50; Tauresnio Žmoniškumo Užtekė
jimas — 1,50; Žlrgonė ir Gailė —
2, -; šv. Istorija — 2,50; Praktiškoji 
Daržininkystė — 5,-; Žingsniai 12—14 
nr. — po 1,80; Juodoji Katė — 0,50; 
Baltijos Pašto ženklų katalogas —
3, -; Naujasis žmogus 1 nr. — 1,50; 
Lietuvos žemėlapis — 1,50; Daili Sau
lutė — 2,-; Saulutės pask. 3 nr. — 
po 1,-; Litauen, Antlitz eines Volkes
— 8,-.

Minėtų leidinių ekspediciją atlie
kama Vokietijoje ir visose vakarų 
valstybėse.

BE TO, TAUTINIŲ STOVYKLŲ 
DALYVIAMS:

. Drobinis stovyklos trikampinis 
ženklas 1,-; metalinis ženklas 1,-; tni- 
niatūrinės rūtelės ir lelijos, vyčių ž.
— 1,50; rūtelė balta ir žalia — po 
1,50; vilkiuko — paukštytės ž. — 
1,20; metinės žv. — 0,90; Jamboree 
gairelės — 3,-; skiltims gairelės — 
2,-; Lietuvos Vytis — 0,50.

Skautiškos skaudos užsisakiusiems 
už 50,- DM nuolaida 10 %. Taip pat 
ir visiems platintojams.

L.S.B. Tiekimo sk. 
(21a) Augustdorf, Scoutpost.

Š. m. rugsėjo 12 d. Dillingene 
duoda savo koncertą prof. Vladas 
Ružickis, Salomėja Nasvytytė ir My
kolas Saulius.

n 
PAIEŠKOJIMAS lt

Ona CEPELIAUSKIUTĖ-NAVIC- 
KIENĖ ieško giminių iš Vyganauskų 
giminės iš Bartininkų parapijos, Ku
nigiškių kaimo.

Marijona ir Magdalena KAVA- 
LIAUSKIUTĖS ieško Kavaliauskų 
giminių iš Bartininkų parapijos, 
Vinkšnupių kaimo. Jei atsirastų vie
nų ar kitų giminių, rašyti šiuo adre
su: Ona Cepeliauskiutė-Navickienė, 
115 Allen pi. Hartford, Conn., USAj
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Amerikai OP atrinks konsulai, bet ne IRO
VISU SPARTUMU VYKDOMI PARUOŠIAMIEJI DARBAI KONSULA
TUOSE IR UOSTUOSE. I. VOKIETIJĄ IR AUSTRIJĄ LAUKIAMA AT

VYKSTANT 28 NAUJAI PARUOŠTŲ AMERIKIEČIŲ KONSULŲ.

Amerikos partijos prašomos deklaruoti, kad

Pabaltijo okupacija Yra neteisėta
„Amerikos Lietuvis“ ir kiti Ameri

kos lietuvių laikraščiai plačiai rašo 
apie ALT memorandumą, kuris buvo 
įteiktas respublikininkų ir demokratų 
partijų konventams Philadelphijoje. 
Memorandume pareiškiama padėka 
Jungtinių Valstybių vyriausybei už 
jos atsisakymą pripažinti Lietuvos pa
vergimą, bet kartu pažymima, kad 
ALT ir ją remią lietuvių kilmės pilie
čiai nebegalį sutikti su pasyvia JAV 
laikysena Sovietų Sąjungos atžvilgiu, 
nes pastaroji ne tik yra sulaužiusi visą 
eilę tarptautinių savo įsipareigojimų 
ir sutarčių, bet taipgi primetė Lietu
vai ir kitiems pavergtiems kraštams 
savo smurtą, kuriuo vykdo beatodai
rišką tų tautų naikinimą. Memoran
dume reikalaujama ryžtingos akcijos, 
siekiant realizuoti Atlanto Chartos ir 
Jungtinių Tautų Organizacijos prin
cipus. Į respublikininkų ir demo
kratų partijų programas ALT pasiūlė 
įtraukti tokius dėsnius:

1) Deklaruoti, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija buvo neteisėtai Sov. Sąjun
gas užgrobtos ir kad JAV Vyriau
sybė atsisakys ir toliau tą smurto 
veiksmą pripažinti;

2) JAV viešai ir energingai pasmer
kia tuose kraštuose vykdomą tarptau
tinį nusikaltimą —'tų tautų gyven
tojų žudymą ir deportavimą;

3) JAV Vyriausybė artimiausiu lai
ku paves savo atstovui Jungtinių 
Tautų organizacijoje iškelti reikala
vimą atstatyti Lietuvos Latvijos ir 
Estijos suverenines teises ir

4) Jungtinės Amerikos Valstybės 
nesutiks daryti bet kurių sutarčių su 
Sovietų Sąjunga, kol minėtoms Pa
baltijo tautoms nebus patikrinta lais
vė ir nepriklausomybė.

Memorandumo gale nurodama, kad 
daugiau kaip dvylika milijonų JAV 
gyventojų, kilusių uš Rytų, Pietų ir 
Vidurio Europos, pritaria šiems Ame
rikos Lietuvių Tarybos reikalavi
mams ir kad partija, įtraukusi juos 
į javo rinkiminę programą, gali jų 
balsais užtikrinti sau laimėjimą.

MAISTO SIUNTINIAI 
TREMTINIAMS

Šalpa lietuviams tremtiniams, varg
stantiems savo nedalią Vokietijoje ir 
Austrijoje, iš amerikiečių lietuvių 
eina nenutrūkstama banga. Be 
BALFO, pasistačiusio Sau uždavinį 
rūpintis plačiu mastu bendrąja trem
tinių parama maistu ir apranga, Ame
rikoje dar yra daug lietuvių organi
zacijų bei tų organizacijų veikėjų,

meryje skaitome, jog šis minėto Ko
miteto, kuriam vadovauja energingas 
ir rūpestingas lietuvis J. G i n k u s , 
užsimojimas per liepos ir rugpiūčio 
mėnesius jau įvykdytas, išiunčiant 
Vokietijoje ir Austrijoje gyvenan
tiems lietuviams tremtiniams apie 150 
maisto siuntinių. Prie šių siuntinių 
paruošimo išiuntimui K-to pirminin
ko J. Ginkaus vadovybėje dirbo šie 
amerikiečiai lietuviai: Pranas Narvy
das, K. Lesevičius, J. Gudelis, A. Lelis, 
K. Lakačiauskas, A. Grunskis, V. 
Ubarevičius, D. Klinga, A. Štreimikis, 
ir kt.

Kad toks gausus tremtinių būrys 
galėjo būti vertingais pakietais apdo
vanotas, yra pasekmė birželio mėnesį 
Tremtiniams Remti Komiteto suruo
što sėkmingo parengimo, kuriuo buvo 
sutelkta tam tikslui graži suma lėšų.

SUSIRGO VYSKUPAS P. BŪCYS
„Amerika“ 33 numeryje rašo, kad 

vyskupas P. Būčys, gyvenąs Romoje, 
liepos pabaigoje susirgo. Jis buvo 
išvykęs į Tirolio kalnus su keliais lie
tuviais kunigais ir ten jį ta nelaimė 
ištiko. Vyskupas P. Bučys dabar gy
dosi Romoje. Stp. Verpenis.

Kaip informuoja BBC iš Washing- 
tono, JAV delegacijos Jungt. Tautoms 
pirm-kas Warren Austin praneša, kad 
pagal priimtąjį DP imigracijos įstaty
mą pirmieji DP transportai į Jungtines 
Valstybes pasieks jau ateinančiomis 
savaitėmis. Vėliau į JAV kas mėnesį 
atvyks po 2.000—3.000 DP, palaip-
sniui šį kiekį didinant iki 8.000—9.000 
DP mėnesiui. Numatoma, kad ligi 
1950 m. vidurio visi numatytieji 
205.000 jau bus atvykę.

JAV leidžiama lenkų spauda; iš 
gerai informuotų šaltinių patyrusi, 
skelbia, kaip, jos manymu, būsią vyk
domas DP įsileidimas. Tai esą pavesta 
amerikinėms valdžios įstaigoms, ku
rios tampriai bendradarbiaus su taip 
pat amerikinėmis labdaros organi- 
zicijomis. Imigrantus atrinks tik JAV 
piliečiai, taigi IRO administracija čia 
neturės sprendžiamo balso: jos užda
vinys tebus tik aprinktuosius kandi-

J. P. Ginkaus, ALTC vicepirmininko, iniciatyva Brooklyne buvo suorganizuotas Tremtiniams Remti Komite
tas. To Komiteto pastangomis jau Išsiųsta tremtiniams daug vertingų maisto siuntinių. Nuotraukoje matome 
aktyviuosius Komiteto narius prie npokuotų siuntinių. Iš kairės į dešine sėdi: G. Stančaityte, D. Uvickaitė, 
J. P. Ginkus, M. Bortkevičiūtė, J. Sagys, S. Lesevičienė ir V. Tamkiutė — Pranskienė; stovi: "D. Klinga, P. 

Narvydas, P. Pusnikas, K. Lesevičius, J.'Gudelis, J. Bortkevičius, V. Ubara ir S. Volskis.
Iš čia išvardintų asmenų matyti, kad Tremtiniams Remti Komitete dirba daug žinomų h- energingų JAV 

lietuvių visuomenininkų.

Ar ne laikas de Gaulle ateiti?

datus nugabenti iki JAV uostų. Ame
rikos valdžia pati, iš trijų asmenį! 
susidedančios DP imigracijos komi
sijos, konsularinių įstaigų padedama 
pasirinks įstatymo reikalavimus ati
tinkančius DP.

Išlipę JAV uostuose, DP tuojau pat 
pereis iš vyriausybės globos į paskirų

kurie remia tremtinius individualiais 
maisto siuntiniais. Prieš kurį laiką 
esame rašę, jog Brooklyno mieste 
įsisteigė Tremtiniams Remti Komite
tas, užsibrėžęs organizuoti lėšas, kad 
iš tų lėšų galėtų paruošti didesnį kiekį 
maisto siuntinių lietuviams tremti
niams. Dabar štai „Vienybės“ 32 nu-

Italija neteks dalies 
kolonijų

SOVIETŲ NOTA VAKARAMS
Saarbrūckeno laikraštis „Die Neue 

Saar“ informuoja, kad Londone vyk
stą užsienių reikalų ministerių pava
duotojų pasitarimai dėl buvusių Ita
lijos kolonijų likimo Romoje sekami 
su didžiausiu dėmesiu. Iš 18 suinte
resuotų valstybių, kurių pareiškimai 
šiuo klausimu yra gauti Londone, tik 
10 yra pasisakiusios už šių sričių ar 
jų dalies perleidimą Italijai patikėti
nio teisėmis valdyti, tuo tarpu gi še
šių vyriausybės yra pasipriešinusios 
Italijos grįžimui į Afriką. Tokiu būdu 
atrodo, jeigu šis klausimas rugsėjo 
ar spalių mėn. iškils Jungt. Tautų 
visumos suvažiavime Paryžiuje, Ita
lija gali tikėtis susilaukti jai reikalin
gą dvejų trečdalių pritarimą. Betgi iš 
anksto jau galima manyti, kad vi
siems Italijos norams nebus lemta 
Išsipildyti. Taigi savo buvusios im- 

.perijos dalies Italija gali visiškai iš
sižadėti.

Paskutiniu metu Sovietų Sąjunga 
Išsiuntinėjo notas. D. Britanijai, Ame
rikai ir Prancūzijai, kad visi keturi 
susirinktų Italijos kolonijų likimo 
aptarti dar prieš JT susirenkant

Sunkiausiu tarptautinės politikos 
situacijos metu Prancūzijos vyriau
sybė išsiskirstė, tauta paliko be va
dovų, Maskvoje Prancūzijos atstovas 
atskirtas nuo tautos, be įgaliojimų. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad 
Prancūzija Europos politiką sabotuo
ja, kad ji padeda labiau ją klampin
ti, nors jai tiekiami šimtai milijonų 
dolerių jai pačiai ištraukti iš politi
nio ir ūkinio chaoso. Dėl tokios Pran
cūzijos vidaus politikos teisingai Dai
ly Mail prieš kelias dienas rašė: „šį 
rytą Vakarų Europa turi teisę ir pa
reigą paklausti prancūzą: — Ar ilgai 
taip eis toliau?“ Tai rimta ir kartu 
skaudi pastaba, nes tuo metu, kai 
Marshallio planas svarbiausia remia 
Prancūziją, Prancūzijos vyriausybė 
siekia sukurti Europos parlamentą, 
kai Maskvoje vyksta sprendžiama al
ternatyva — taika ar karas, — Pran
cūzijos vyriausybė virsta. Juk nese
niai, prieš mėnesį, kada Briuselyje 
buvo kalbama apie Europos uniją, 
irgi. griuvo vyriausybė.

• Iš tokios Prancūzijos vyriausybių 
epideminės krizės išplaukia skaudžios 
pasekmės. Vakarų kraštai, kurie or
ganizuoja frontą prieš bolševikinį 
siaubą, netenka partnerio. Dar dau
giau, ne tik netenka, bet pasidaro at
vira dirva chaosui ir vidaus revoliu
cijai, kurios kaip tik ir laukia sovie
tai ir kurią organizuoja komunistai. 
Daily Mail ir rašo, kad „faktas yra 
tas, jog mes niekad negalime būti 
tikri, kad bet kokia bus Prancūzijos 
vyriausybė, kuri rimtai nepažeis eu
ropiečių planavimo“. NYKT veda
majame taip pat nemaloniai prisime
na tokią Prancūzijos vyriausybės 
krizę. „Ji turi silpninti Vakarų kraš
tų frontą kritiškuoju momentu, kada 
tariamasi su Sovietais, kurie visada

pasiruošę džiaugtis ir išnaudoti Va
karų silpnumą ir ši krizė kaip tik ir 
paruošta jų tikslams,“ rašo laikraštis. 
Iš tikrųjų teisinga pastaba, bet kokia 
išeitis? Prancūzijos biudžetas nesi- 
balansuoja, darbininkai dažnai strei
kuoja, kainos kyla, o uždarbiai jų ne
pasiveja.

Politinio sutrikimo akivaizdoje iš
kyla nulemianti figūra — gen. d e 
Gaulle. Ar jis pajėgs įvesti tvar
ką? Jis reikalauja naujų parlamentų 
rinkimų, teisėto kelio į valdžią. Jis 
nori pakeisti konstituciją, kad ji su
teiktų vyriausybei įgaliojimus ir kad 
ji galėtų kraštą valdyti be vyriausy
bės krizių iki naujų parlajnento rin
kimų.

De Gaulle nori amerikinės konsti
tucijos.

Ar de Gaulle pateisins tautos lū
kesčius? Daily Mail rašo, kad gene
rolas de Gaulle turįs aplink save gru
pę žmonių, kurie yra linkę į avan
tiūrą. Per pirmąjį valdžios periodą, 
kada jis tovėjo tautos priešakyje, de 
Gaulle nepasirodęs geru ūkio tvarky
toju ir nepajėgęs sutvarkyti nei algų 
nei kainų klausimų, rašo D. Mail. 
Tačiau, rašoma toliau, jis turįs aukš
tų integralumo pradų, tikrai nu jau
čiąs Prancūzijos kariuomenės vaid
menį Europoj ir turįs valstybės vyro 
pajutimo dėl Prancūzijos imperijos 
ir jos šaltinių. Jis būtų autoritetin
gas. Jis galįs rizikuoti valdyti savo 
asmenine jėga. Daily Mail, svarsty
damas esamą padėtį nurodo, kad „de 
Gaulle valanda turinti tuojau ateiti.. 
Europa negali ilgiau pakęsti nesuval
domos Prancūzijos krizės“.

NYHT pabrėžia, kad vienas da
lykas esąs tikras, jog Prancūzijai rei
kalinga greitai tokios vyriausybės, 
■kuri imtųsi drąstiškų priemonių ūki

nėje srityje. „Trečioji jėga“ įrodžiu
si, kad ji yra nepajėgi tai padaryti, 
lieka de Gaulle. Nors busimieji rin
kimai siejami su pavojumi ir susi
skirstymu tarp dešiniųjų ir kairiųjų, 
bet dabartinis slinkimas esąs dar pa
vojingesnis. Todėl ir yra pagrindo 
laukti, kad Prancūzijoj turi įvykti 
tai, ko Europa laukia ir kas Europą 
sustiprintų kovoje su komunizmu.

— Bulgarijoje premjeras Dimitro
vas atidėjo parlamento rinkimus, kad 
liaudis nenukreiptų dėmesio nuo 
penkmečio plano vykdymo.

valstybėlių (įšteitų) gubernatorių glo
bą. Jais taip pat rūpinsis ir religinės 
bei tautinės globos organizacijos, ku
rios bus įgaliotos tam tikslui bendra
darbiauti su minėtąja trijų asmenų 
komisija.

Šiuo metu Amerikos valei - atlieka 
visu spartumu paruošiamuosius dar
bus DP imigracijai. Prez. Trumano 
pageidavimu, užsienių reikalų mini
sterija paskyrė specialų patariamąjį 
komitetą DP reikalams. Šis komitetas 
jau išdirbęs trijų asmenų komisijos 
veikimo nuostatus.

Užsienių reikalų ministerija yra 
taip pat Nuorganizavusi specialius 
kursus 28 konsulams, kurie susipa
žįsta su techniška DP atrinkimo pro
cedūra. Baigę kursus, jie tuojau pat 
išvyks į savo paskyrimo vietas Vokie
tijon ir Austrijon ir tenai jie pradės 
dalyti įvažiavimo vizas visiems at
rinktiesiems DP.

Nemažesne sparta esą atliekami ir 
technikiniai pasiruošimo darbai At
lanto pakrančio uostuose — Bostone, 
New Yorke, Philadelfijoje, Baltimo
re! e, New Orleane ir kt. atvykusiems 
DP transportams priimti.

Iš visų gubernatorių aktyviausias 
esąs New Yorko gubern. Dewey. Jo 
iniciatyva esant1 New Yorko valsty
bėlėje sudaryta spec, komisija atvyk
stančiųjų DP masei paskirstyti. Vien 
tik New Yorkas (šteitas) galįs aprū
pinti darbu ir gyv. patalpomis 50 tūk
stančių DP — namų ir žemės ūky, li
goninėse, metalo pramonėje.

Dar nesą nustatyta, kurioms ame
rikinėms labdaros organizacijoms bū
sianti suteikta teisė bendradarbiauti 
su DP imigracijos komisija, tačiau 
manoma, kad tokių organizacijų skai
čius būsiąs apibrėžtas iki minimumo.

_____ (L. Z.)

PROJEKTUOJAMAS DP MIESTAS 
AUSTRALIJOJE

Jei Australija įvykdys savo planus, 
tai ji daugiausia sutrauks ne tik DP, r 
bet ir kitokių emigrantų. Paskutiniu 
metu O.N.A. iš Canberra praneša, kad 
federalinis ministerių kabinetas jau 
yra patvirtinęs pramonės gamybos iš
plėtimo projektą, pagal kurį bus įs
teigta 6.000 DP bazė, kuri užpildys 
pramonės absorbuotų emigrantų vie
tas. f

Atvykusieji darbininkai bus apgy
vendinti bendrabučiuose, pertvarky- _ 
tose kariuomenės būstinėse. Papildo
mai 10.000 DP bus suteikta darbo 
1948-1949 m., kur tik leis apgyvendi
nimo sąlygos, — paskelbė minlsteris 
pirm-kas J. Chifley.

Pagal susitarimą su IRO, Australija 
suteiks darbo ir įkurdins iki 200.00 DP 
iš Europos, įsigabendama kasmet po 
20.000. (CDM/m).

— Kaip skelbia Stuttgarto radijas, 
amerikinės zonos DP išlaikymui me
tinės lėšos sumažintos 15 mil. dol. ir 
dabar jų bendroji suma yra 247 mil. 
dol. Iš visų nuolatinį darbo atlygini
mą gaunančių DP išskaitoma po 
70 DM mėn.

Po Ždanovo mirties keturi kandidatai
VIENIEMS MIRTIS, KITIEMS LAIME

Gyvenimas visada palieka tikru 
gyvenimu. Kai vieni miršta, kiti 
džiaugias ir pešasi ar dėl palikimo ar 
dėl garbingų vietų. Panašiai vyksta 
ir po Ždanovo paslaptingos mirties, 
nors ir iškilmingo palaidojimo.

Daily Mail spec, korespondentas 
praneša iš Stockholmcujcad po Žda
novo laidotuvių už Kremliaus sienų 
vykstąs tylus judėjimas dėl vadovau
jamų vietų. Jis rašo, kad nesvarbu 
kokia mirtimi Zdanovas mirė, svarbu 
yra tai, kad Politbiure pairo vado
vaujančių asmenų balanso galia.

Nežiūrint Maskvos operos trans
liacijų per radiją, nežiūrint skambių 
pareiškimų ir linkėjimų, Kremliuje 
vyksta realios kalbos dėl naujų poli
tinių postų, o Stalino „kronprinco“ 
nušalinimas sudaro naujus galimu
mus 4-riems vyrams, būtent: 1) La
vrenty Pavlovič Berija, raudonosios 
geštapo organizacijos galvai, žino
mam kaip G.P.U. (dabar jį vadina

M.G.B.) viršininkui; 2) teisingumo 
ministeriui Nikolaj Al. Bulganin, ku
ris už savo pečių turi raudonosios 
armijos kontra špionažo organizaciją, 
žinomam ketvirtojo biūro vardui; 
3) komunistų partijos sekretoriui ir 
Berijos asmeniniam draugui G. Ma- 
lenkovui ir 4) užsienių, reikalų mini
steriui V. Molotovui, galimam Stalino 
įpėdiniui. x

Ždanovui pasitraukus, atsirado 
naujos galimybės Stalino pasekėjui. 
Stebėtojai mano, kad Stalino asmeni
nė galia nebūsianti paliesta, bet kova 
dėl antrosios vietos suintensyvėsianti. 
Manoma, kad greičiausia dabar viena 
pakopa aukščiau palips galingiausias 
vyras — Berija, kuriam tik dar 49 
metai. Molotovas tiek tesąs galingas, 
kiek jį palaiko Stalinas, bet jis pats 
nesitiki sau jokio užnugario. Bet iš 
esmės reikalai vistiek nepasikeis, ne
žiūrint kaip tas kvartetas pasiskirsty
tų vietomis. (DM/am)
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