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Politinė disharmonija ir agresija
Jungtinių Tautų darbo balansas. Palestinos problema. Realioji Prancūzijos

politika. Sovietų agresingumas
Prieš beveik tris mėnesius pa

saulio dėmesys nukrypo į Paryžių, 
kur susirinko Jungtinių Tautų visu
mos suvažiavimas. Laukta didelių 
darbų ir gal naujų aspektų politinė
je šachmatų lentoje. Tikėtasi, jog 
svarbiausios tarptautinės problemos, 
pastojančios kelią į pasaulinę taiką, 
bus išnarpliotos ir paruoštas vieš
kelis į taikingą ginčytinių klausimų 
sprendimą. Tačiau geros valios žmo
nių lūkesčiai neišsipildė. Jungtinės 
Tautos išsiskirstė su tuo pačiu rū
pesčių bagažu, kurį buvo atsivežę į 
Paryžių. Sis bagažas „Queen Mary“ 
laivu bus pergabentas į New Yorką, 
I Lake Success, ir balandžio pirmą
ją, kaip pritinka Tautų orumui, bus 
pradėtas to bagažo atraišiojimas ir 
peržiūrėjimas.

Per tris mėnesius Palestinos pro
blema, pradėta grafo Bernadotte nu
žudymu, nepajudėjo nė iš vietos, žy
dai masėmis traukia į pažadėtąją 
žemė Jie triumfuoja užimdami ara
bų gyventas vietoves. Pagal „Die 
Neue Zeitung" korespondentą iš Tel- 
Avivo, arabai palikę 25.000 — 30.000 
kambarių, kurie priglausią 70.000 

.žydų. Arabai iš savo gyventų vieto
vių pabėgo bijodami žydiško teroro. 
Žydai triumfuoja laimėdami žemės 
plotus ir gyvenamas arabų patalpas. 
Taigi Palestinos problemos sprendi
mas vykstą ir toliau, kaip ir buvo- 
pridėtas —ileroro- aktu nužudant ' 
anglų karius, sudeginant arabų kai
mo pastatus, o žmones sumetant į 
šulinį, — taip rašė Daily Mail.

JAV prezid. Trumanas sankcio
navo Izraelio valstybės įsikūrimą, 
nors ir antkruvinų pamatų. Britai 
vis dar spyrėsi, vis dar nenorėjo ap
leisti arabiškų kraštų, kurie sudaro 
sąlygas jiems čiulpti žemės syvus — 
naftą. Nuo Bernadotte plano, kurį 
remia Dr. Bunche, paskutiniu metu 
jau ir britai atšlijo, sutikdami žy
dams užleisti arabų srities Negeb 
dali. Taip pamažu Palestinoje už
kurtas karštasis karas pats išspręs 
problemą, kurios neišsprendė Jung
tinės Tautos. Jos dar kalbėsis New 
Yorke. Palauksime, bet didelės vil
ties nedėsime ir greičiausiai užgir- ; 
lime tą pačią disharmoniją kaip Ho- . 
negerto muzikoje. :

Prancūzija, užimdama nemažą 
vaidmenį bendrajame J. Tautų or
kestre, nieku būdu negali pritapti 
su savo' instrumentu, kurį dažnai pa
tampo ir Torez ir de Gaulle. Pran
cūzija, pergyvenusi du didelius ger
manų -atpuolius, negali remtis žo
diniais anglosaksų pareiškimais. Ji 
pati jau siekia vadžių ir nori jau 
dabar užmauti germanams apynasrį, 
nori supančioti karo ištroškusius 
pramonininkus, atimant teisę valdy
ti karo ginklų kalvę — Ruhro sritį. 
Iš turimų prancūzų patyrimų negali 
jų nuraminti britų ar amerikiečių 
pažadai, kai dešinysis germanų tau
tos sparnas nori įsiskverbti į Vakarų 
Unijos rėmus pasiūlydamas net savo 
naująjį, sudemokratintą „wehrmach- 
tą“. šiurpu darosi prancūzui, pratu
siam gerai gyventi ir pažinusiam vi
sišką nacių okupacinę santvarką bei 
dirbusiam nacių karo mašinos įmo
nėse už mažą duonos kąsnį ir daž
nai apdaužytam lazda ar kumščiu.

Reali Prancūzijos politika negali 
būti nuneigiama. Jie supranta savo 
vietą ir ateitį savo kaimynų, kurie 
greitai paprašys plebiscito Saaro 
krašte, kurio prancūzai jau nebenori 
kiekad paleisti iš savo valdymo. 
Prancūzijos ir Vokietijos problema 
yra 'sena ir pasiliks toliau aktuali. 
Todėl nenuostabu, kad dempkratt- 

-nfame bloke jaučiama, diskarmuoja 
Ji turės ir pasilikti, nežiūrint pa
stangų smuikui suderinti.

Tarptautinės disharmonijos vy-

riausiu dirigentu ir toliau pasilieka 
Kremliaus oligarchai. Jei pasektume 
trejų pokario metų politinę raidą, 
aiškiai pamatytume, jog visą tą vel
niavą užvirė ir toliau verda Krem
lius. Šiandien mūsų nestebina, ypač 
kai skaitai „Die N. Z.“ spausdina
mus N. Korganov atsiminimus apie 
Staliną, kaip šis organizavo plėšikų 
ir žmogžudžių bandą ir kaip jie 
vykdė žudynes bei apiplėšimus. Iš 
jaunystės dienų suaugęs su žudynė
mis. su grobimais, negali atsisakyti 
ir šiandien nuo tautų naikinimo, sve
timų žemių, nekalto kraujo liejimo.

Vakarų demokratinių kraštų dis
harmonija ir neryžtingumas atsispir
ti prieš baisųjį tautų naikintoją, 
Kremliaus apetitus dar labiau su
kelia. Nenuostabu, kad Berlyno blo
kada vyksta toliau, nenuostabu, kad 
pasauliui skelbia melą. Kai Jung
tinės Tautos skirstosi šventėms su 
ramia sąžine, nors ir nedaug nu
veikusios, Maskva be atodairos naiki
na savo priešus užimtuose kraštuose, 
griauna ir naikina religiją, bažnyčią 
išniekina ir t. t. Kremlius, jausda
mas Vakarų nesutarimą, įkūrė rau
donąją Šiaurinės Korėjos respubliką, 
Kinijos komunistus remia, kad Aziją 
nusiaubtų iki Indijos vandenyno, 
Graikijoje vykdo tautos naikinimą 
iš pagrindų, išgabendamas tūkstan- 
čiuz vaitai L komunhrtluiua kraštus, 
kur jie bus išugdyti tikraisiais Sta
lino bandos nariais.

Šitokių įvykių akivaizdoje Jung-

tinės Tautos išvažlnėja Šventėms, 
palikdamos 100-tus milijonų žmonių 
koncentracijos stovyklose, teroro ir 
baimės pančiuose.

Neveltui D. Britanijos ministeris 
Alexandria pasakė, kad J. Tautos ne
bus pajėgios apginti kraštą ir todėl 
reikia patiems rūpintis krašto gyny
ba... Suomijos gynybos komitetas 
pasiūlė vyriausybei įvesti visuotinę 
karinę tarnybą, kuri tęstųsi 9 mė
nesius. Vien gi penktoji ar net ket
virtoji dalis pašauktųjų turi būti 
paruošti karininkais ar puskarinin
kiais. Toliau siūlė 1953 m. surengti 
didžiuosius karinius manevrus. Taip 
pat pasisakė už savanorišką moterų 
priėmimą į pagalbinę karo tarnybą.

Koks gi tikslas tokių suomių pa
siūlymų? „N. Z.“ rašo: „Gynybos ko
mitetas savo pasiūlymus pagrindęs 
tuo, kad Suomija 1945 m tikėjusi 
pastovia taika, tačiau tuo tarpu tarp
tautinės padėties eiga tapusi netikra 
taip, jog šis tikėjimas vis daugiau ir 
daugiau tampa sukrečiamas.“

Po šių trumpų pastabų tenka pa
sakyti, kad Jungtinės Tautos jai 
skirtų uždavinių nęatlięka ir nenu
matoma, kad jos atliktų, jos pasau
linės taikos esamoje struktūroje ir 
būklėje nesukurs, nuo Sovietų agre
sijos neapsaugos, tik labiau paska
tins puolimus ir pasirengimus, — 
todėl pasaulio tautos nedelsdamos 
turį.'skubiai organizuotis, kad galėtų 
Vakarų pasaulio kultūrą ir civiliza
ciją apsaugoti nuo aziatinių hordų 
antplūdžio. J. Aras

Paskutinės aktualijos
— Paskutinėje DP Spaudos Kon

ferencijoje Bad Kisslngene buvo pra-. 
nešta, kad IRO US Zonos HQ pa
tvarkymu Nr. 119, išleistu š. m. gruo
džio 7 d., nuo tuojau pradėda veikti 
prie zoninės IRO vyr. būstinės tau
tinių atstovų institucija, šie tauti
niai atstovai nebus iš IRO pusės at
lyginami, todėl jie bus savarankūs 
patarėjai įvairiuose tautiniuose klau
simuose.

— Paryžiuje, JT posėdžių rūmų 
7-me kambaryje, kilo gaisras, kur 
prieš valandą Teisių Komitetas svar
stė klausimą, ar Sovietų vyriausybės 
uždraudimas išvykti rusų tautybės 
moterims, ištekėjusioms už svetim
šalių, yra JT chartos pažeidimas.

— Argentinos užsienių reikalų mi
nisteris dr. Bramuglia atvyko į JAV 
ir kalbėjosi su prezidentu Trumanu. 
United Press pranešimu, kalbama 
buvo tik politiniais klausimais, kai 
ūkiniai — nepaliesti.

Vak. Europos konsolidacija
ir Atlanto paktas

Briuselio pakto penketuko kon
ferencija, Šiuo metu vykstanti Pa
ryžiaus Palais Bourbon salėse, rodo 
praktiškojo Europos valstybių fede- 
sracijos realizavimo perspektyvas. 
Praeitos vasaros Churchillio ir Ra- 
madier SeSėlyje Haagoje vykęs Euro
pos kongresas šioje konferencijoje 
jau gali ižiUrėti didėlę savo iškeltų 
sumanymų įgyvendinimo pažangą.

Dešimt tremties komitetu New Yorke
PABALTIJO VALSTYBIŲ OKUPACIJA NEPRIPAŽINTA. — NEOFI
CIALIOS VYRIAUSYBĖS SIEKIA SAVO KRAŠTŲ IŠLAISVINIMO IŠ 

SOVIETŲ PRIESPAUDOS.
Kartais ir pro juodus debesis pra

siskverbia saulės spindulėlis. Artė
jant Naujiems Metams, „The New 
York Herald Tribūne“ įdėjo straips
nelį apie 10 egzilinių vyriausybių su
sidarymą New Yorke. Jame rašoma: 
„Dabar priskaitoma iki 10 europiečių 
egzilinių komitetų, kurie dirba New 
Yorke savo kraštų išlaisvinimui. Šiuo 
metu jų yra daugiau negu kur jų 
kada buvo kitur, Įskaitant ir Londo
ną karo metu. Visi šie, išskyrus tris, 
negali būti oficialiai pripažinti kaip 
egzilinės vyriausybės, nes Washing- 
tonas vis dar palaiko normalius di
plomatinius santykius su šių komi
tetų tėvynėmis, kai trijų Pabaltijo 
kraštų — Estijos^ Latvijos ir Lietu
vos — Jungtinės Amerikos Valstybės 
1940 metais į Sovietų Sąjungą inkor
poravimo niekad nepripažino. Todėl I 
kiti septyni komitetai funkcionuoja 
kaip neoficialios tremtyje vyriausy
bės.-

DU DALYKAI YRA BENDRI
Komitetų atstovai, įskaitant ir : 

Lenkijos, čekpslovakijos, Vengrijos, j 
Bulgarijos, Jugoslavijos, Rumunijos 1 
Ir Rusijos, turi du bendrus dalykus, i 
Vienas yra tas, kad jų gimtieji kraš- | 
tai yra Sovietų Sąjungos arba ko- i

munistų partijos dominuojami. An
tras, jie yra sukoncentravę visas sa
vo pastangas jų kraštų išlaisvinimui.

Jie atstovauja iš tikrųjų kiekvie
ną politinį atspalvį, išskyrus komu
nistinį. Jie apima visą politinę di
ferenciacijos gamą, pradedant social
demokratais ir baigiant pačiais deši- 
niaisiai agrarais. Ideologiškai jie pa
laiko tarp savęs tuos pačius skirtu
mus.

Iš studijų paaiškėję, kad bendras 
jungiąs, f aktorus yra atf’sakymas nūo 
komunizmo ar Sovietų Sąjungos, ku
rios dabar vyraujanti jėga yra ati
tinkamuose kraštuose.

PASAULIO MASTO ASMENYS
Kai kurie komitetų nariai dar ne

seniai buvo žinomi tarptautinėje 
plotmėje ir kurių išgabenimas iššau
kė griežtų notų pasikeitimą tarp 
JAV ir Sovietų Są-gos, Tarp tokių 
minimas yra Peter Ženki, buvęs vi
cepremjeras Čekoslovakijoje ir ku
ris vadovavo čekų nacionalsocialistų 
partijai, prez. Bėnešo įkurtai. Prieš 
komunistinį perversmą, įvykusį va
sario mėn., p. Zenklio partija savo 
gausumu buvo antroji partija Čeko
slovakijoje. (am)

Vak. Europos konsolidacijos įgy
vendinimo metodais toliausia siekia 
Prancūzijos delegacija, vadovaujama 
talentingo politinio kvarteto, susi
dedančio iš Edauard Herriot, Leon 
Blum, Paul Reynaud ir de Mcnthon. 
Remiami Beneluxo kraštų delega
cijų, prancūzai nevengia eksperi
mentų, siūlydami iš karto sudaryti 
„europinio parlamento embrijoną“. 
Šis provizorinis parlamentas turėtų 
būti „iš karto reprezentatyvus ir 
konsuitatyvus“, tačiau jo sprendi
mai ar rezoliucijos dalyvaujančioms 
valstybėms nebūtų privalomi.

Nesigilinant į prancūzų toli 
einančių sugestijų teigiamas ir silp
nas vietas, pastebimas Hugh Daltono 
vadovaujamos britų delegacijos san
tūrumas. Joje atsispindi jau ne kar
tą girdėta Bevino tezė, jog tiksliau 
būtų periodiškai susirinkti vyriausy
bių atstovams, jei galima tų vyriau
sybių skaičių praplečiant už Briu
selio pakto penketuko ribų. Niekas 
neabejoja, jog čia įtakos turi britų 
saitai su dominijomis.

Prancūzų ir britų pažiūrų skirtu
mus bando derinti savo memoran
dumais privačios Europos federaciją 
skatinančios organizacijos nurody
damos, kad šiuo metu tinka tiek vie
nas, tiek ir kitas siūlymas. Esą rei
kalingas tiek europinio masto kon- 
sultatyvinls organas be įstatymlei- 
dybos galios, tiek tarpvyriausybinė 
komisija, kuri tikrintų konsultaty- 
vinio organo pasiūlymus.

Tačiau žiniomis iš Londono, švei
carų „D. Zūrcher Ztg.“ praneša, jog 
Churchillio veikiamos britų opinijos 
lenkiama Attlee vyriausybė privelė
jusi atsižvelgti į Europos vyriausy
bių tendencijas ir į Amerikos spau
dimą dėl kiek galint artimesnio Eu
ropos valstybių bendradarbiavimo. 
Tuo būdu atsirado britiškasis Euro
pos Tarybos projektas. Betgi ir tame 
projekte sunku rasti kompromisinį 
siūlą, leidžiantį apjungti' prancūzų 
parlamentarinio atstovavimo tezę su

sieti ir su

butų britų 
su iSkelta

britų tendencijomis, atsiriboti nuo 
parlamentarinių organizacijų, kurio
se neišvengiamai turėtų užsiliepsnoti 
politinių srovių, propagamjos ir agi
tacijos liepsnelės, kurias sunkiai 
(stengtų . prigesinti vyriausybių iš 
vyriausybės kontrolės orbitos, moty
vuodami savo pažiūras reikalu tuos 
bendradarbiavimo žygius 
didesne atsakomybe.

Kiek pagrįsti ir rimti 
projektai, jie susiduria
prancūzų ir juos palaikančių belgų 
bei olandų delegacijų opozicija, be
siremiančia parlamentarinio delega
vimo principu. Kaip paskutinės ži
nios iš Paryžiaus šneka, ir šį sykį 
teks britų delegacijai nusilenkti 
prancūzų tezei, atstovaujamai visų 
stambesnių jos parlamento grupių.

Salia šių Europos konsolidacijos 
darbų eigos, vykstančios už uždarų 
durų, sparčiu tempu einama prie ga
lutinio Atlanto pakto formulavimo.

T. v. „darbo komisija“, suside
danti' iš Briuselio pakto valstybių 
ambasadorių Washingtone, ameri
kiečių užs. reik, pasekretoriaus Lo- 
vett'o ir Kanados ambasadoriaus, 
per tris savaites privalo suderinti 
Europos valstybių projektus su ame
rikiečių ir kanadiečių kontrprojek- 
tais. Iki Kalėdų turi būti paruošti

' konferencijos formalumai, taip kad 
tikimasi, jog greičiausia Washingtone 
jau sausio mėn. galės įvykti to pakto 
pasirašymas.

„N. Zrch. Ztg.“ žiniomis iš Stock- 
( holmo, Skandinavų užsienio politi'-a 
' pastarosiomis dienomis (gavo nau ą 

švirkštą, skatinantį gyviau apsisprę
sti. Iki šiol griežta Švedijos neutra
lumo politika, atrodė, liks nesuderi
nama su Norvegijos aiškiu et- 
sisprendimu karo atveju. Dani'os 
užsienių reikalų ministeris Hedtafias 
nesigailėjo triūso, kad tas nuomonių 
nesuderinamumas nevirstų Visišku 
trijulės išsisklaidymu. Jam į pagal
bą nelauktai atėjo aiškus JAV ap
sisprendimas, karo atveju nepalikti 
(nuošalyje tiek šiaurės sparno, api
mančio Skandinaviją su Špicbergeno 
ir Grenlandijos bazėmis, lygiai kaip 
pietuose Portugalijos, Azorų salų sa
vininko. Tuo būdu laimėjo Norve
gijos pažiūra, kad karo atveju jau 
pirmoji jo stadija sieks Atlanto pa
kraščių užsitikrinimo ir kad tuo at
veju bet koks Norvegijos neutralu
mas lieka tik fikcija.

.Čia tenka pastebėti, jog visiems 
tiems politiniams samprotavimams 
jau yra užbėgęs už akių krašto ap
saugos ministeris, pateikęs įstatymo 
projektą, kuris, krašto apsaugos 
metmenis apibrėždamas, numatė ne 
tik karinį užpuolimą, bet taip pat 
komunistinį sabotažą ir špionažą, 
penktosios kolonos sukilimą su viso
mis konsekvencijomis gyventojams.

Pažymėtina taip pat, kad šis Nor
vegijos tezės laimėjimas, išplaukiąs 
iš toli siekiančių JAV planų, kartu 
yra Prancūzijos tendencijų pralai
mėjimas. Prancūzija, numatydama 
sau daugiau naudos iš naujosios 
Lend-lease programos tuo atveju, jei 
Atlanto pakto signatarai bus skai
čiumi riboti, stengėsi stabdyti kon
kurencijos augimą. Dar neseniai 
atrodė, jeg jų tezė laimės, gi tai 
reikštų laikinį Skandinavijos išjun
gimą iš derybų eigos. Tačiau JAV 
greit pastebėjo, kad karo atveju stai
gus Špicbergeno ar Grenlandijos ba
zių praradimas reikštų katastrofą.

Kaip matome, kelias, kuriuo Vak. 
Europa stengiasi žygiuoti į pilką 
ateitį, dar pilnas egoistinių ir sa
votiškų kalkuliacijų kliūtimis. Jei 
neaiški ir nedviprasmiška JAV įta
ka, kažin ar šiandien bebūtų Euro
pos žemyne vietos, kur dygti tam 
sunkiai bręstančiam konsolidacijos 
daigui. -mšk.-

De Gaulle stiprina komunistams viltį
Salzburge išeinąs Austrijos ūkio 

ir politikos tyrimo instituto organas 
„Berichte und Informationen“ platų 
komentarą apie komunistų generali
nės ofensyvos perspektyvas Prancū
zijoje baigia šiais žodžiais, kurie api
būdina komunizmo dedamą viltį į de 
Gaulle. „Vidaus politikos raida 
Prancūzijoje vis labiau ir labiau me
tasi į kraštutinumus: de Gaulle ar 
komunistai. Kad ir kaip būtų neį
tikėtina, bet komunistai daug vilties 
deda į de Gaulle. Jie spekuliuoja di-

plomatiniu de Gaulle nepajėgumu. 
Jie yra įsitikinę, kad jam vis dėlto 
nepavyks sunormuoti ūkinės padė
ties; kad jam gali tekti Prancūzijos 
pasisekimą ar nepasisekimą parduoti 
Amerikai ir tai tokia forma, kuri 
prancūzuose teras tik maža pritari
mo; kad jis, norėdamas išsilaikyti 
valdžioje, imsiąs „fašistinių“ prie
monių ir Lt. Po de Gaulle nepasi
sekimo valdžia, kaip nunokęs vaisius, 
pati nukrisianti komunistams 1 ster
blę.“ (z)
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Per 18 mėn. 100.000 DP Australijon
MŪSŲ BENDRADARBIO ADELAIDĖJE, AUSTRALIJOJE

Dabartinė sudaryta darbiečių 
Australijos vyriausybė yra susirūpi
nusi krašto gyventojų skaičiaus pa
didinimu. Kraštui reikia daug darbo 
rankų? Pereito karo pamoka, kada 
pašaukus kariuomenėn daug vyrų, 
krašte smuko produkcija, susilpnėjo 
ūkis, o statyba visai sustojo (6 me
tams), verčia vadovaujančius rūpin
tis gyventojų skaičiaus padidinimu. 
Šiuo metu Australijoje yra laisvų 
100.000 darbo vietų! O vyriausybės 
plane yra didelių užsimojimų žymiai 
pakelti pramonę, statybą, žemės ūkį 
ir dar padidinti eksportą. Tai vyk
dant darbo rankų paklausa dar pa
didės. Apskaičiuota, kad prie dabar
tinio Australijos gyvenimo Standarto 
vietoj 7,5 mil. galėtų gyventi 20 mil. 
žmonių. Be to, gynimosi problema, 
ginklavimasis irgi reikalauja di
desnio gyventojų skaičiaus. Kadangi 
normalus prieauglis yra per lėtas 
gyventojų trukumo problemai iš
spręsti, griebiamasi imigracijos. 
1947 m. Australijon imigravo 30.000, 
šiais apie 71.000, o ateinantiems 1949 
m. numatoma apie 120.000. Kas imi
gruoja? Didžiausia imigrantų kate
goriją sudaro britai, kuriems čia su
teikiamos didelės lengvatos. (Jų šiuo 
metu atvyksta 5 kart daugiau kaip 
DP, antroj vietoj stovi Europos DP, 
toliau seka amerikiečiai, olandai, 
skandinavai ir 1.1. Europos tautų 
skandinavai labai veržiasi Australi
jon. bet jų vyriausybės neišleidžia. 
Italai ir graikai taip pat labai norėtų 
čia atvykti, bet Australija nelabai 
pageidaują jų.

Šiam bendram imigracijos plane 
yra nemaža dėmesio skiriama ir 
Europos DP įsileidimui. Štai lapkri
čio 11 d. imigracijos ministeris Mr. 
Calwell pranešė spaudai, kad Austra
lija DP kvotą išplečia iki 100.000 as
menų, kurie bus atvežti iki 1950 m. 
liepos 1 d. (buvo 12.000 metams). Dar 
šių metų gruodžio mėn. bus atvežta 
5.300, o per pirmąjį 1949 m. pusmetį 
— 28.000. Toliau ministeris pažymėjo, 
kad be dviejų nuolatinių laivų, ku
riuos IRO paskyrė DP pervežimui t 
Australiją, pažadėta dar. 3 laivai še
šių mėnesių tarnybai.

Kiek anksčiau Mr. Calvell pareiš
kė, kad gero elgesio- ir darbo atve- 
juje atvykusieji DP privalės dirbti 
2 metus valdžios skiriamo darbo. 
Vadinasi, „darbo prievolė“, kurią 
atliekame, sutrumpės. Laikraštis 
„News" net pažymėjo, kad skiriamo 
darbo laikas bus 18 mėnesių. Prakti
koje jau dabar yra pavyzdžių, kad 
svarbiais atvejais (nėštumo, nusilpi
mo ir 1.1.), neišbuvus Australijoje 
nė vienerių metų, kai kas yra at
leisti nuo prievolės Tačiau tai yra 
Išimtys ir priklauso nuo tos darbo 
įstaigos valstybės, kurioje gyveni 
(pvz., Pietų Australijoj.) Neoficialiai 
kai kurie darbo įstaigų pareigūnai 
yra pareiškę, kad I-jo ir n-jo trans
portu atvykę DP po 1 metų darbo- 
galės keisti darbą savo pasirinkimu, 
jeigu patys susitvarkys su patalpo

mis. Tuo būdu tai turėtų suteikti 
daugeliui geresnių perspektyvų dirbti 
savo amato ar profesijos darbą, kurį 
šiuo metu retai kam tenka dirbti. 
Patalpų trūkumas, atrodo, ir verčia 
vyriausybę skirti į privalomą darbą. 
Besiruošiant priimti tokį didelį skai
čių DP imigrantų, vyriausybė rūpi
nasi jų apgyvendinimu. Štai Pietų 
Australijoje, 28 mylios nuo Adelai
dės, buvusiuose aviacijos barakuose, 
ruošiama patalpos 1.900 DP. Taip 
pat ir kitose vietose daugelis buvusių 
kariuomenės pastatų bus perleista 
naujai atvykstantiems DP. Port Lin- 
koln apylinkėse net 35.000 svarų asi
gnuota statybai, kur bus apgyven
dinti DP. Taip pat ir atskiros įmo
nės, kuriose dirba atvykusieji, rūpi
nasi juos apgyvendinti nors ir laikino 
pobūdžio patalpose. Kai kuriems 
DP patiems pasiseka surasti išsinuo
moti kambarius ar net butus, nors 
‘oficialiai tai ir nėra proteguojama.
Bet nugalėjus šią kliūti, kiti būtinieji 
žmogaus gyvenimui reikmenys: mai
stas, rūbai ir avalynė yra neaktua- 

'lūs, nes jie kaštuoja, palyginti, pi
giai. Ypač pigus maistas.

Baigdamas, norėčiau atkreipti 
gerb. „Mūsų Kelio" Skaitytojų dė
mesį į įvairaus pobūdžio laiškus ir 
str., kuriuos skaitote spaudoje apie 
Australiją. Vieni iš jų būna labai 
optimistiški, kiti pesimistiški, žinoma, 
tai pareina nuo asmens ir jo laimės 
Australijoje. Atsakyti į klausimą: 
gera ar bloga yra Australijoj, yra 
sunku ir tai reikalauja Ilgesnio, nuo
dugnesnio stebėjimo ir studijavimo. 
Aš asmeniškai noriu jums pareikšti, 
kad mums, čia atvykusioms jau kiek 
seniau, susidaro išvada: AustraEja, 
kaip laikinis prieglobstis, yra geras

ir visais atžvilgiais - priimtinas kraš
tas, bet kaip nuolatinė gyvenamoji 
vieta — ne ir tuo atžvilgiu ji mūsų 
Tėvynės Lietuvos mums atstoti ne
gali. Kekių būdu priėjau šią išvadą 
— parašysiu kitą kartą.

J. Morkūnas

SARGYBĖJ BURTAI VILICHE GRA
ŽIAI PAMINĖJO KARIUOMENĘ

Lietuvių sargybų būriai, įsikūrę 
Viliehe. be savo tiesioginių pareigų, 

.giliai susirūpinę kultūrine veikla, šių 
metų lapkričio 23 d. suruošė Lietu
vos kariuomenės 30 m. sukakties mi
nėjimą. Šventę pradėjo pamaldomis. 
Mišias atlaikė Tėvas Konstantinas- 
Gulbinas. Vakare Vilich miestelio 
salėje įvyko iškilmingas aktas, o po 
to sekė meninė dalis. Minėjimą ati
darė kuopos vadas vyr Itn. Autitis, 
pasakydamas atidarymo žodį. Kap. 
Stašaitis skaitė paskaitą apie Lietu
vos kariuomenės įsikūrimą. Po akto 
sekė meninė dalis. Sargybų būrių 
vyrų choras, diriguojamas K. Skais
girio, padainavo keletą lietuvių kom
pozitorių dainų. A. Adomaitis pa
dainavo solo. Buvo .padeklamuota 
pora eilėraščių. Bonnos universiteto 
lietuviai studentai suvaidino „Po 
laisvu Tėviškės dangumi“ — stud. A. 
Petružio dainos, tautinių šokių bei 
žodžio montažą. Po ilgų katučių po
ra tautinių šokių buvo pakartota. Be 
to, studentų sekstetas, vedamas stud. 
St. Eitavičiaus, padainavo.

Minėjime dalyvavo daug svečių: 
sargybų dalinių aukštoji vadovybė, 
vietos anglų ir vokiečių pareigūnai, 
sargybų ir darbo dalinių latviai ir 
lenkai. Po minėjimo sekė alutis st> 
svečiais. Vaišių metu pasakyta daug 
gražių kalbi). A. 9.

Iš Miincheno lietuvių gyvenimo
Nauji komitetai. — Warner sto

vyklos lietuvių komitetas, vadova
vęs lietuvių grupei nuo praėjusių 
metų gruodžio pradžios, savo ka
denciją baigė ir pateikė metinės 
veiklos apyskaitą. Bendruomenė ją 
patvirtino ir išsrlnko naują komitetą 
ateinantiems metams. Jį sudaro: 
pirm. Preibys, pavad. Dr. Juozas ši- 
dagis, sekretorius Antanas Maceika, 
kultūrinių reikalų vadovas Juozas 
Turčinskas ir narys — Kazys Mali
nauskas. Naujas komitetas gruodžio 
3 d. perėmė pareigas ir prisistatė 
bendruomenei Tėvynės Valandėlės 
metu

Tuo pačiu metu, t. y. gruodžio 
1 d., Warner stovyklos moterys taip 
pat išsrlnko savo naują komitetą, į 
kurį sėjo: pirm. Straukienė, pavad. 
Gimbutienė (senj.), sekretorė Beleš- 
kevičienė, iždininkė Stravinskienė ir 
narys — Birutė Lesevičiūtė.

įsteigtas Liet. Laisvės Kovų Da
lyvių Sąjungos Skyrius. — Liet, ka
riuomenės įsteigimo sukaktį minint, 
Warner stovykloje įsteigtas Liet.

Laisvės Kovų Dalyvių Sąjungos 
^Skyrius, kuriam pradžią padarė 
Liet. Savanorių Kūrėjų Sąjungos na
riai, jau prieš metus čia įsteigę savo 
skyrių. Dabar jis buvo tik išplėstas 
ir iškilmingai pasirašytas įsteigimo 
aktas. Kariuomenės sukaktis šiais 
metais, kaip ir kasmet, buvo iškil
mingai paminėta. Labai (domią 
paskaitą skaitė kap. Alksninis, iš
keldamas visiškai naujų minčių 
laisvosios Lietuvos karinių pajėgų 
atžvilgiu ir tuo. būdu (tikinamai 
atrėmė kai kieno daromus priekaiš
tus. Minėjimo dalyvius gražiai nu
teikė Motekaitis, cello atlikęs porą 
kūrinių. Akomponavo Kepalaitė.

Sėkminga L. R. K. loterija. — 
Kaip praėjusiais, taip ir šiais metais 
Warner stovykloje surengta ir labai 
sėkmingai įvykdyta daiktinė loterija 
Mūncheno LJUL naudai. Ji netikė
tai davė net per 3.30Q DM gryno 
pelno. Ši graži pinigų suma, kaip 
L.R.K. pirmininkas pareiškė, bus 
sunaudota į vargą patekusiems tau
tiečiams sušelpti. M. G.

TRYS NAUJI DAKTARAI
Dėtos viltys i akademikus pasi- liuose. 1930 m. Kaune baigė „Aušroj* 

teisina naujais baigusiais. Su kiek- gimnaziją. 1933 m. išklausė Žemės
vienu nauju, tremtyje įgytu diplomu 
auga mūsų lietuvių dvasinis pajėgu
mas.

Filosofijos Daktarė Vanda 
SRUOGIENE-Daugirdaitė

Gimė Kaukaze. Tėvas buvo vete
rinarijos gydytojas ir, kaip lietuvis, 
rusų priespaudos laikais savame 
krašte negalėjo gauti darbo, todėl 
Daugirdaitė savo vaikystę’ turėjo 
praleisti tremtyje. Gimnaziją pradė- 
dėjo lankyti Kamęnec-Podolske, kur 
stovi Vytauto pilis ir tiek daug at
siminimų apie Vytautą. Tas nema
žai prisidėjo prie paskatinimo domė
tis Lietuvos istorija. Gimnaziją baigė 
Rostov-Don 1916 m. Tais pačiais 
metais (stojo Į Maskvos komercijos 
institutą, kur susipažino su lietuviais 
studentais, dėl revoliucijos studijas 
turėjo nutraukti. 1918 m. grįžta į 
Lietuvą, abiejų tėvų gimtuosius 
Viekšnius (Mažeikių apskr.), tuojau 
stveriasi darbo ir mokytojauja Šiau
lių gimnazijoje, kur dėsto prancūzų 
kalbą ir istoriją. 1919 m. persikelia į 
Kauną ir dirba „Lietuvos" redakci
joje. 1921 m. vyksta studijuoti filo
sofijos ir istorijos į Berlyną. Po per
traukos (1923—1928 m.) 1929 m. bai
gia Vyt. Dtdž. Universitetą humani
tarinį skyrių Kaune. Nuo 1928 m. 
dirba Kauno III gimnazijoje kaip 
istorijos mokytoja. 1939 m. persikelia 
į Vilnių ir dirba IV gimnazijoje kai
po direktorė iki 1943. VII. 1. Karo 
audros atblokšta J Vokietiją, 1946 m. 
įstojo į Bonnos universiteto filoso
fijos fakultetą doktorante, parašė di
sertaciją iš istorijos-filosofijos: „Bei- 
trag zur Theorie der Kulturtypen“ ir 
specializavosi ūkio istorijoje. S. m. 
lapkričio 24 d. išlaikė doktoranto 
egzaminus ir įsigijo filosofijos dak
taro laipsnį. Disertacija ir egzaminai
įvertinti bendru pažymiu „eum 
Įaudė".

Dr. Sruogienė-Daugirdaitė žinoma
kaipo visuomenlnkė, vadovėlių auto
rė ir spaudos bendradarbė. Buvo 
„Motinos ir vaiko" redakcijos narys. 
Bendradarbiavo „Lietuvos enciklo
pedijoje", „Vyturyje“, Naujojoje Ro
muvoje" ir k. Organizavo Lietuvoje 
ir tremtyje vaikų darželių auklėtojų 
kursus. Dirba kaip Lietuvos istorijos 
mokytojų sąjungos sekretorė Parašė 
„Lietuvos istoriją" — vadovėlis mo
kykloms, „Žemaičių bajoro ūkis pir
moje pusėje XIX a.", „Vaizdai ir 
Kraštai" — Lietuvos istorijos chre
stomatija. Tremtyje dirbo Lūnėbur-
go lietuvių komitete, L.R.K. anglų 
zonos centrinėje įstaigoje.

Dr. Sruogienė-Daugirdaitė, ne
žiūrint skaudžios šeimos nelaimės, 
mirus brangiam vyrui, amžinos at
minties rašytojui-poetui prof. Baliui 
Sruogai, tremtyje nepalūžo, o tobu
linosi, kad grįžus i Tėviškę su dides
niu patyrimu galėtų būti daugiau 
naudinga savam kraštui, to iš širdies 
Dr. Sruogienei-Daugirdaitei ir lin
kime.

Agronomijos Daktaras 
Alfonsas VAZALINSKAS

Gimė 1911 m. liepos 28 d. šiau-

------------------------ ------------------------------------- —-----------

A. VILKAS (25)

SIAUBAS EINA PER EUROPA<

ATSIMINIMAI
Pagaliau juos išleidžia. Tik Pranas lieka, jo dokumentai 

užsimetę. Žemaičio nepaleidžia. Gaila vyrukų. Visko gali 
būti.

Mes skubame, o Algis veda.
Einant pro vienus namus, sustabdo rusai.
— Užeikite ( kiemą.
Kas čia bus? Užeiname, atsigeriame vandens. Mums 

lako:
— Reiks kiek padirbėti.
Mes keliame skandalą. Prakeikimas tos sovietiškos tvar

kos! Tiek tardė, tiek dirbome, o — jokio dokumento!
Vienas NKVD-istas eina pro šalį ir (sako mus paleisti.
Už 100 m, ant geležinkelio bėgių, vėl mus sulaiko ir už

daro į salę.
— Velniava, mes iš to miesto niekada neišeisime! — 

keikiamės.
Lenkiukas tikrina dokumentus. Jis jaunas ir labai mėg

sta išdidžius judesius. Jis jaučiasi be galo puikiai ir koke
tuoja su vyrais bei moterimis.

Mes, ypač Algis, pradedame plūstis su jais; tai padeda, 
kaip paprastai, Soivetų Sąjungoje, ir po 20 min. mus, lietu
vius, paleidžia. Italai (rodos, ir rusai) liko uždaryti, sukimšti 
mažoje salėje.

Čia šiurkštus žodžiai gelbsti.
Mes einame plentu, „paimame koją“ ir uždainuojame lie

tuvišką, karišką dainą.
Moterys pasitinka su džiaugsmo ašaromis.
— Ar laukei manęs? — klausiu Astrutės.
— Ne, aš verkiau tėvelio, — vaikišku atvirumu pasako 

o aš iš tikro pasijuntu apviltas.
— Gerai, kad jūs grįžote, — džiaugiasi Marytė.
— Bet Pranas liko...

— Kam man Prano..., — išsigina ji.

Kitame namų gale nakvojo vokiečiai pabėgėliai.' Užėjo 
girti rusai, apkratė juos, -atėmė vertingesnius daiktus iš tų 
jau likusių nevertingų, numaustė keliems senukams batus.

Vienas rusas mane pasitinka tarpdury.
— Kas tu?
— Lietuvis.
— Tai brolis, — jis apsikabina ir pabučiuoja.
Čia to išgyvensi, ko nesitikėsi.
Užeina lenkų būrys. Jų tarpe — vienas iš Prūsijoje dir

busių, tas pats, kurs (žiūr. IV skyr. 1945. I. 21. Sekm.) nesakė 
man, kur tada nuvažiavo mūsų kaimo lenkai su Būrger- 
meister’iu.

Jis pleko nežino apie savo draugus. Keikia rusus. Prie 
mūsų prieina Mozūras. Jis taip nedrąsiai jaučiasi.

— Kas šis žmogus? — klausia lenkai.
Aš tyčia apsimetu nenugirdęs. Mozūras nurausta, kvailai 

nusišypso ir neištaria nė žodžio.
— Gal jis ir geras žmogus! — pamanau, — matyti, kad 

prie suktybių nepripratęs.
Nenoriu, kad lenkai pradėtų jį tardyti, ir nukreipiu kal

bą kitur.
Aš pakartotinai pajuntu baisą būklę neaiškios kilmės 

žmonių.

Su Vytu apgulame vežime. Kitame — Julė ir Juozas. 
Naktis — mėnesiena. '

Ir vėl tie patys rusai atsibeldžia. Julė nubėga į trobą ir 
ilgai negrįžta. Ten girdėti triukšmas. Pagaliau Marytė pra
bėga pro mūsų vežimą ir smunka kažkur daržinėm Išbėgęs 
rusas šauja i viršų.

Juozas nerimauja ir keikiasi vežime. Išlipęs nueina ( 
tarpdurį, pasiklauso ir vėl grįžta.

Po kiek laiko rusas išeina su Jule.
— Julija, kodėl tu...?
— Aš tariu vyrą.
— Ligi pasimatymo, Julija.

Ūkio Akademiją Dotnuvoje. Po to 
dirbo „Lietūkyje": pradžioje kaip 
praktikantas, o vėliau kaip Šiaulių 
elevatoriaus vedėjas. 1938 m. išlaikė 
diplominius egzaminus ir pradėjo 
dirbti Kaune „Lietūkio“ sėklų sky
riuje, kaip to , skyriaus vedėjas. 
Tremtyje dirbo 1. 10. 1944—15. 6. 
1945 m. Quedlingurge sėklų selekci
jos stotyje. 1946/47 m. žiemos seme
stre Įstojo Bonnos universitete į že
mės ūkio fakultetą, kur 1947 m. va
saros semestre pabaigoje, įteikęs 
diplominį darbą, išlaikė diklomfnius 
egzaminus ir įsigijo diplomuoto ag
ronomo vardą. A. Vazalinskas Lie
tuvoje, nors ir buvo išlaikęs diplomi
nius egzaminus, bet nebuvo įteikę* 
diplominį darbą, todėl turėjo iš 
naujo laikyti diplominius egzaminus. 
Įgijęs diplomą, tęsė studijas kaipo 
doktorantas ir pas prof. Dr. H. Nie
haus parašė dizertaciją: ,JDcr Fort- 
schritt in der landwirtschaftlichen 
Erzeugung Litauens zvzischen den 
beiden Weltkriegen und sein Ein- 
fluB auf den Export“. S. mi 
lapkričio 18 d. išlaikęs egzaminu* 
įgijo agronomijos daktaro laipsnį. 
Baigė su pažymiu „eum Įaudė“.

Dizertacija apima kelis skyrių*, 
kuriuose plačiai išnagrinėta ūkinin
kavimo sąlygos Lietuvoje, žemė* 
ūkio gamybos skatinimas ir rėminasį 
žemės ūkio pažanga, žemės ūkio ga
minių eksportas ir jo santykis su ga
myba. Tai išsamus mokslinis darba* 
apie visų Nepriklausomos Lietuvos 
žemės ūkio sričių pažangą. Jis jr* 
(domus tiek mums, tiek užsienie
čiams.

Dr. A. Vazalinskui linkime įgytą 
didelę patirtį žemės ūkio srityje lai
mingai parnešti į laisvą Lietuvą ir 
sėkmingai tarnauti savajam kraštui.

Medicinos Daktaras
Juozas Žemgulys

Gimė Kaune 1923 m. rugpiūčfo 
31 d. Gimnaziją baigė Kaune 1941 
m. Medicinos mokslus pradėjo stu
dijuoti Vytauto Didžiojo Universi
tete Kaune. Tremtyje studijas tęst 
Hamburgo ir Frankfurto/Main uni
versitetuose. 1946/47 m. žiemos se
mestre Įstojo Į Bonnos universitetą^ 
,kur 1947 m. birželio 30 d. išlaikė val
stybinius egzaminus ir įsigijo medi
cinos gydytojo diplomą. Po to, (stojo 
į Bonnos universiteto chirurginę kli
niką. Be to, tęsė studijas kaip dok
torantas. Parašė dizertaciją: „Das in
den Kndchen penetrierende Menin— 
gion“. Š. m. lapkričio 23 d. išlaikė: 
doktoranto egzaminus ir įgijo medi
cinos daktaro laipsnį su pažymia 
„eum Įaudė".

Dr. J. Žemgulys yra žymaus chi
rurgo Dr. Žemgulio sūnus, kuris bu
vo žiauriai Panevėžyje bolševikų nu
kankintas. Dr. V. Kudirkos žodžiais: 
„Jei audrai ištikus verstų stulpą vie
ną, iš tų kurie prilaiko jūsų namo 
sieną. Namas negrius ...“ linkime^r 
tikime, kad Dr. J. Žemgulys bus 
Laisvos Lietuvos namo nauju, tvirta 
stulpu. 9.

— Ligi pasimatymo.
Rusai nuvažiuoja. O Juozas nerimauja vežime. Vos Julė 

įlipa, jis ją mušti, mušti...
— Ko tu, rupūže, lendi, kur nereikia, ko tu lendi? — per

pykęs, beveik verkdamas, šaukia jis.
Matyti, vietos vežime maža. Julė kaip nors susigūžė: 

girdėti tik trumpi neskaudūs smūgiai — plumpt, plumpt.
— Aš nieko; juk reikia perkalbėti...
— Ką aš, rupūže, galiu žinoti, tu velnias, tu prakeikta...
— Juozeli, nepyk...
— ...bet ko tu viršun buvai užlipusi?
Nieko! aš nebuvau užlipusi. Mes buvome pas vokiete* 

užėję.
— Nemeluok! Tu man daugiau nelįsį, nelĮsi, — ir jis mu

ša — plumpt, plumpt.
Mes klausomės tos „Pajacų" tragedijos.

(1945. UL 20. Antr.) „
Rytą ateina lenkų policininkai, užsidėję šautuvus. Mes 

žinome, kad jie neužtaisyti. Išeiname visi, atsiraitę rankove* 
ir su rūsčiomis minomis.

Nieko nesakę nueina.
Štai ir Pranas begrįžtąs. . - ; .
— Kažkas mane traukė šituo keliu, — pasakoja jis susi

jaudinęs...
— Kur Žemaitis?
— Gaila vyruko: jį, tur būt, sušaudė. Vakar vakare dar 

mačiau išbalusį kitoje koridoriaus pusėje. Naktį girdėjau: 
„Kuda adyn litoviec? Rastreliai...“

Sunki tyla, pagerbianti žuvusi, apgaubia mūsų būrelį: 
iš 11 tardomųjų grįžome tik 10.

... Už tai, kad buvo geležinkelio policininkas, jį sušaudė! 
Ne, to mes nedovanosime! Dar ateis atsiskaitymo valanda!...

Su vienu šio kaimo lenku Vyto tėvas pradeda derybas 
mainyti arklius, nes antroji kumelė greit „turės“, o trwms 
gaila žudyti kumeliuką, ūkininkas su džiaugsmu acr-Mį* mau
ką arkliuką ir patenkintas pasiima „du" arki* m.
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Vilnius karūnuotasis
628-metė romantiška ir mistiška 

sostinė vėl tapo visuotinos nerimas
ties verpetų auka. Bet jai tas nau
jiena? Juk ir amerikiečio Eric P. 
Kelly, 12-ne laida 1947 metais New 
Yorke, išėjusioje knygoje „ThaBlack
smith of Vilno“ rašoma. Juk jau ne 
kartą... „per šį miestą... įkurtą Jo
gailos prosenelių lietuvių, ritosi žiau
raus likimo sūkuriai... Subangavu
si Azija iki pat Baltijos jūrų bloškė 
tautas iš tolimiausių kraštų.. Grįžda
mi iš kryžiaus karų vokiečių ritieriai 
nugalėjimams rado čia naują dirvą. 
Miesto sienų apsaugoje, karų ar per
sekiojimų pasėkoje ar suvilioti gerų 
prekybos galimybių apsigyveno žy
dai. Gudai kaimiečiai kūrėsi aplink 
miestą laukuose, gi totoriai ir jų vai
kai ateidavo ir vėl išeidavo. Bet nuo 
žilos senovės sostinės šeimininkai 
lietuviai..., jį išpuošė ir sukūrė jo 
civilizaciją.. ."

Su tais sūkuriais daug uniformų 
matė savo gatvėse sostinė. Ir dabar 
ten svetimieji. Penktieji metai... Ir 
ne tik Lietuva su Vilnium, taip pat 
kaimyninės Lenkija ir iškilmingų ma
nifestacijų Gudija susilaukė to pačio 
likimo. Tačiau sostinės jubiliejiniais 
metais kažkur Anglijoje girdime len
kų emigrantų šauksmą „Lvov i Wil- 
na“, kuriuo norima pasaulis įtikinti, 
jog be juodviejų laisva Lenkija ver
čiau neprisikelsianti. Kaip tai jiems 
pasiseks nežinia, bet 1947 m. „Encl- 
clopedla Britanica" atlasas tuo klau
simu britiškai diplomatiškas. Jame 
Lietuva su Vilniumi (ne LTSR) skir
tinga spalva kaip Visos SSSR, bet 
pastarosios teritorijoje su toliau se
kančiu paaiškinimu: „Wilna, Vilno, 
Vilnius — apie 233.000 gyv. — Po
land“.

Gi pretenduojančios j mūsų ryti
nius kaimynus BNR, kas reikštų bū
simą Gudijos Demokratiną Respubli
ką, vardu, buvo pareikšta, „remiantis 
etnografiniu valstybės sienų princi
pu", „Vilniaus ir Gardino sritys iki 
buv. 1920 m. lietuvių-lenkų demar
kacinės linijos turėsiančios priklau
syti ateities laisvai Gudijai." Apie 
tai bus dar daug rašoma, kiekvieno 
vis savaip, tų kraštų žurnalistų, gal 
net JT pilnatyje ginčysis diplomatai 
ir jei kaip, Vargu ar pasiseks slaviš
kųjų nuomonę pakeisti. Nebent jau 
pasinaudos argumentacija tūlo tautie
čio, kuris vienoj DP stovykloje, eilė
je, tuo klausimu šuslkirtęs, ėmėsi itin 
vaizdingos iliustracijos: „Ot, sako, 
panie, manykim, kad pats turi plačią 
barzdą!“. „Okey.“ — sutiko antrasis. 
„Vot, į tą gražią pačio barzdą paimsiu 
ir prileisiu utėlių! Tai kaip bus su 
barzda? Ji bus paties ar jau mano?. 
„Tuo kartu ginčas nutrūko...

* * *
Tokiomis apystovomis karūnuota 

Lietuvos sostinė švenčia sava jubilie
jų. Kodėl karūnuota? Šio rašinio 
tikslas ir yra kiek plačiau nušviesti 
šį mūsų visuomenei mažai žinomą 
faktą.

Kaip jau buvo minėta, ne vieną 
kartą Vilnių perėjo plėšdamos ir ja
me siausdamos svetimos kariuome

Chicago (Illinois, USA). — Vagys 
palieka vagys. Niekas jų ne tik ne
gerbia, bet ir nepateisina. Bet jeigu 
jie, nors ir savanaudiškais sumeti
mais, geruose ir istoriniuose dar
buose dalyvauja, įdomu ir juos mi
nėti. Be šito ne viską būtų galima 
ir išaiškinti. Žydas čia taip pat ge
rai minimas. Jis ne savanaudis, bet 
revoliucionierius, padedąs bendra
minčiams. Jis žymus „Bundo“ ak
tyvistas, bet jo pavardės ir pats 
Grigaitis negalėjo sužinoti.

Taigi, Pijus Grigaitis, Chicagoje 
išeinančio .Naujienų“ dienraščio 
vyr. redaktorius, 1905 m. Petrapilio 
universiteto .studentas. Tuo metu, 
kai Rusijoje užvirė revoliucija, Dr. 
K. Grinius (buv. Valstybės prezi
dentas) jį kviečia į Marijampolę va
dovauti revoliucinam sąjūdžiui Su
valkijoje. Pirmu traukiniu Grigaitis 
jau Marijampolėje.

Minios buvo įsisiūbavusios. Su
sirinkimai, pasitarimai, mitingai. 
Grigaičiui tenka net po 10 „pamok
slų“ per dieną pasakyti. It ne vien 
kalbėti. Žmonės prašė rašyti vad. 
peticijas dėl mokyklų, dėl lietuviš
kos kalbos vartojimo teismuose ir 
valdžios įstaigose, dėl mokesčių ir 
t. t. ir t. t. Daugybę jų Grigaitis su
rašė. Betgi revoliucija neapsiėjo ir 
bet provokacijų bei savanaudiškų 
sauvaliavimų, nežinomiems tikslams 
aukų rinkimo ir netgi paprasto plė
šikavimo. Tai kenkė revoliuciniam 
judėjimui. Lietuvos socialdemokra
tai savo Marijampolės konferencijo
je sutarė sulaikyti tokius reiškinius 
ii- įgaliojo Grigaitį apvažiuoti visas.

nės. Vienas iš tokių periodų prasidė
jo 1795 metais, kada Lietuvą galuti
nai pasigrobusi Carinė Rusija su ry
tietišku įnirtimu puolėsi naikinti visą 
tai, kas galėtų priminti Lietuvą ar 
jos didingą preitį. Šio siautėjimo 
aukomis krito puikūs Didžiųjų Lie
tuvos Kunigaikščių Rūmai — Žemoji 
Pilis (apie ją plačiau rasime arch. 
Žemkalnio pasirodysiančioj studijoje 
„Vilniaus Kultūra Architektūros Pa
minklų Šviesoje". XIII-XVIII am
žiuose) visiškai sugriovė daug puoš
nių bažnyčių, kitas paversdami cerk
vėmis, be to, nuvertė miesto apsaugi
nius mūrus, kurių vartai buvę tikrai 
puošnūs. Išlikę Aušros Vartai, nors 
vėliau buvę kiek pertaisyti, tai liudija.

Lenkų okupacijos metu Vilniaus 
mene lietuviškumo naikinimo akcija 
aprimusi, nes anot vilniečių pasako
jimų lenkai Lietuvos praeities archi
tektūrinius paminklus gerbę, nors 
pasitaikę keletas netaktų, kaip pvz. 
su Aušros Vartų votais.-

Grįžę po amžiais užsitęsusios sve
timųjų okupacijos savojon sostinėn 
lietuviai, kaip ir dera šeimininkams, 
ėmėsi ją grąžinti ir restauruoti tai, 
ką okupantai buvo dar pataisomai

sunaikinę. Čia ypač pažymėtini mūsų 
architektų: arch. Žemkalnio, buv. 
Vilniaus miesto vyr. inžinieriaus ir 
jaunesnės kartos arch. Muloko, 6 da
bar ir arch. Vizgirdos nuopelnai.

1941 m. apsigyvenęs Vilniuje arch. 
Mulokas, neseniai dar baigės VD 
Universiteto studijas, pamėgęs, nuo
dugniai ėmėsi studijuoti Vilniaus me
ną, ypač jo architektūrą Besidomėda- 
masis gražiąja Šv. Kazimiero bažny
čia, kuri kaip istorija rodo buvo vie
na pirmųjų baroko bažnyčių iš vis 
pasaulyje, Vilniuje pastatyta vos po 
20 metų kaip Romoje tapo pašventin
ta gražiausias baroko paminklas U 
Gezu bažnyčia, architektas patyrė 
berods Kirekov’o „Vadove po Vil
nių", jog Šv. Kazimiero bažnyčią 
puošusi Didž. Lietuvos Kunigaikščių 
karūna, kurią 1840 m. rusai nuvertą. 
Šis patyrimas architektą paskatino 
suburti lietuvių entuziastų būrelį 
„Vilniaus Architektūroje Atgaivinti 
Lietuviškumą“ vardu pasivadinusi, 
kurio vienas pirmųjų uždavinių buvo 
sostinei grąžinti jos karūną. Ši baž
nyčia ir jos karūna yra vykęs įrody
mas įvertinimui, jog lietuvių didžiū
nų valdantysis luomas, nors, tų laikų

KAZYS VERŽIKAS / Du vagys ir vienas žydas... 
daug gero padarė

Suvalkijos soc.-demokratų organi
zacijas, siekiant išaiškinti ir užkirsti 
kelią provokacijoms bei savanaudiš
kiems incidentams.

Prieš pat išvykdamas su šia mi
sija, grodžio 6 d. Grigaitis buvo 
areštuotas, sunkiai apkaltintas ir 
neilgai trukus karinio teismo pa
smerktas mirti. Suvalkijos kalėji
mai tada buvo prikimšti lietuvių. 
Grigaitis iš pradžių buvo patalpintas 
Marijampolės kalėj iman, vėliau per
keltas Kalvarijon ir pagaliau nuga
bentas į Suvalkų kalėjimą. Išgirdę 
apie Grigaičio pasmerkimą mirti, 
Kalvarijos kaliniai paskelbė protestą 
— bado streiką ir telegrafavo caro 
ministeriui Vittei reikalaudami, kad 
jo bylą svarstytų, civilinis teismas. 
Streiko pasekmės Nuvo tokios, kad 
Grigaičio byla buvo perduota civ. 
teismui ir prasidėjo ilgas, nesibai
giąs tardymas. Grigaitį tardė ypa
tingas tardytojas, lenkas. Jis reiškė 
Grigaičiui simpatijos ir pranašavo 
(spėliojo), kad išrinkus Dūmą bus 
amnestija ir viskas baigsis gerai. Iš 
pradžių tai buvo panašu į teisybę, 
bet staiga reikalas pradėjo blogėti. 
Caro valdžia atsigriebė ir pasidarė 
griežta. Grigaitis net iš keletos šal
tinių patyrė, kad jo reikalai pakry
po į labai blogą pusę, o byla vėl grą
žinta karo teismui. Vadinasi, nieko 
kito nebeliko, kiap bėgti iš kalėjimo. 
Bet kaip?

Grigaitis kalėjo vienoje kameroje 
su Dr. Vincu Pietariu (tada dar 
Maskvos un-to med. studentu) ir 
Pranu Paršalčiu („garsiojo" Gabrio- 
Paršaičio broliu), kurie už užstatą

buvo paleisti. Betgi kalėjime buvo 
ir bebaigią bausmę atlikti du vagys: 
vienas kišenvagis, o kitas aukso 
krautuvių plėšikas. Tie abu vyrukai 
buvo laikomi laisvai. Vienas ėjo 
šlavėjo pareigas, o kitas buvo svar
bus asmuo virtuvėje. Todėl jie turėjo 
gerą kontaktą su visais kaliniais. O 
svarbiausia, savo nuosavais raktais 
jie mokėjo atrakinti ir vėl užrakinti 
visas kalėjimo duris. Taigi šie abu 
specialistai už 25 rublius paruošė 
planą Grigaičiui pabėgti. Bet Gri
gaičiui liko pareiga iššokti iš trečio 
kalėjmo aukšto į kiemą ir peršokti 
per aukštą tvorą, kuri supo kalėji
mą. Bet to negana. Aplink kalėjimą 
— sargyba, priešais — kalėjimo poli
cijos būstinė. Kur dingti, jeigu tie 
abu šokimai ir laimingai pasisektų?

Va čia atėjo į pagalbą minėtas žy
das. Nors jis ir buvo didelis revo
liucionierius, bet i kalėjimą pateko 
per nesusipratimą, drauge su kaž
kokio mitingo ar susirinkimo daly
viais, atseit, nelabai kaltas. Jo ti
kros pavardės ir vaidmens policija 
nesužinojo, taigi jį greit išleido. 
Betgi jis Grigaičiui pažadėjo suorga
nizuoti pagalbą ištrūkus iš kalėjimo. 
Paskutinę žinią tam žydui Grigaitis 
pasiuntė per iš kalėjimo paleistą Dr. 
Pietarį.

Nors planas buvo paruoštas to
bulas, bet jam vykdyti aplinkybės 
buvo vis labai nepalankios. Sargyba 
budri, o vasarą viskas matyti — ne
galima. Dieną iš dienos vienas tų 
vagių (kuris dirbo virtuvėje), atne
šęs karštą vandenį ar valgi, papur-

(Nukelta į 5 pusi.)

papročiu kalbėjęs lenkiškai, iš pasku
tiniųjų puoselėjo savą lietuvišką 
kultūrą stengdamiesi sekti ne kaimy
nine Krokuva ar Varšuva, bet pačia, 
tais laikais toną davusia Roma. Už
simojimo įvykdymui vienas sunkiau
sių uždavinių buvo Didž. Lietuvos 
Kunigaikščių karūnos formos nusta
tymas, užtrukęs ar ne metus laiko. 
Buvo kreiptasi pas profesorius: M. 
Biržišką, Galaunę, buv. Batoro, dabar 
Liublino Universiteto profesorių Mo- 
ralevsky, doc. Bohozewicz, buvo per
žiūrėta buv. Lietuvos herbui nustaty
ti komisijos archyvai su įdoomiomis 
tuo klausimu Stockholmo, Londono, 
Varšuvos ir Maskvos mokslo žmonių 
nuomonėmis, Įdomu, kaip kad ar
chitektas pasakoja, prof. Moralewsky 
jam pareiškęs, jog girdi „jums lietu
viams nežinoma, kad Jūsų Žv. Kazi
mieras vos savaitę prieš mirtį Lietu
vos bajorų buvo išrinktas Didž. Lie
tuvos Kunigaikščiu“. Karūnos for
mą jis aiškinęs savaip, stengiąsis kuo 
daugiausiai jon įvesti lenkiškus ar 
bent karališkus karūnos elementus, 
gi kai tuo tarpu antrasis, docentas, 1 
buvęs kur kas objektyvesnis, nurodęs 
besiteiraujančiam architektui nema
ža įdomių šaltinių. Buvo aplankyta 
labai daug bažnyčių, lyginant jose 
esamas Didž. Kunig. daugiausiai Vy
tauto ir Šv. Kazimiero graviūras ir 
paveikslus.

*
Galiausiai architektas suradę* 

autentiškiausią šaltinį. Didžiulėje 
Vilniaus katedros, kelių tomų apim
ties istorijoje „Katedra Wilenska" 
Sv. Kazimiero koplyčios skyriuje, ra
dęs apie 1830 m. įvykdyto šv. Kazi
miero karsto atidarymo aprašymą. 
Ten ir buvęs kuo smulkiausias rastos 
karūnos aprašymas, pagal kūrį ir bu
vo galutinai išvesta kunigaikščių ka
rūnos forma. Ji taip pat esanti daug 
artimesnė Vakarų Europos valsty
bių karūnoms, kaip slaviškajai — 
lenkų karūnos formai. Iki šiolei mū
sų autoriai į šį skirtumą nekreipdavę 
dėmesio. O tuo tarpu reiktų. Pvz. 
lenkai tvirtinę, jog Vilniaus katedroje 
ir Sv. Kazimiero koplyčioje esančios 
statulos vaizduojančius karalius, tuo 
tarpu, žinant mūsiškę kun. karūnos 
formą paaiškėjo, jog ten esančia dau
giausia mūsų kunigaikščių figūros, 
nes sunku įtikėti, kad karaliai būtų 
sutikę leisti save vaizduoti tik kuni
gaikščiais.

Karūnos likimas nėra žinomas. Ji 
buvusi saugojama Didž. Kun. Iždi
nėje, iš kur vėliau buvusi perkelta 
Varšuvon, o rusams kraštą okupavus 
kažkur dingusi. Šią paslaptį aiškina 
bent kelios legendos, kurių viena pa
sekęs Kelly parašęs JAV populiarią 
„Vilniaus Kalvio“ knygą. Suradus 
formą, projektas buvęs greit paruoš
tas, o turint statybinę galimybę „ka
rūnacija“ buvusi nedelsiant pradėta^ 
panaudojant daugiausia seną medžia
gą, kuo mažiausiai afišuojantis, kad 
nepastebėtų tuolaikinė nacių Ostlan- 
do adminstracija. Vis dėlto ji paste
bėjusi, bet buvo paaiškinta, jog tai 
tik apgriauto bažnyčios bokšto re
montas. Sunkiausiai buvo išspren
džiama darbo jėgos problema, na ir 
prisimintina, jog remontas „vykęs 6d 
metrų aukštyje, gi vien tik arch« 
Žemkalnio suprojektuotas geležinis, 
auksuotomis žvaigždėmis, lietuviška* 
kryžius svėrę apie pusę tonos. (Žiūr. 
arch. Vizgirdos „Vilnius, the Capital 
of Lithuania1'). Lėšų klausimas di
delės problemos nesudaręs, nes lie
tuviškoji visuomenė, dvasiškuos, 
ypač kun. Lipniūno, skatinama, uo
liai rėmusi. Pvz. vienų Tėvo Bru-. 
žiko misijų Linkuvoje metu, šiam 
tikslui buvę suaukota apie 9.000 mar
kių. Iš vis karūnacija kainavusi apie 
30.000 markių. 1943 m. Kovo mėn. 
per šv. Kazimierą galutinai užbaigta' 
karūna buvo pašventinta. Prie tokių 
aplinkybių, šio projekto įgyvendini
mu buvo parodyta didelė meilė sa
vajai praeičiai.

Tai buvo vienas didžiausių būre
lio suspėtų įvykdyti užsimojimų. Be 
jo, būreliui ir jo energingajam vado
vui arch. Mulokui reiktų padėkoti ir 
už tada sudėtas paminklines lentas 
miesto istorinėse vietose. Jau visai 
prie baigmės buvo paliktas „Ciurlio- 
nles“ ansamblio finansuojamas V. 
K. Ciurlionies bareljefas, turėjęs pa
puošti namus Gedimino 21, kur buv. 
„Rūtos“ choro patalpose, didysis mū- ’ 
sų menininkas kūrė nemaža savo ku
rinių.

Daug buvo šių mūsų entuziastų 
užsimota, bet... čia jau prasidėtų 
visiems žinoma istorija... Viliamės, . 
kai parvažiuosime, pagirtinas darbai 
bus tęsiamas toliau. Almus

J. Švaistas (1)

Mes gyvenam...
I

Mes gyvenam šešiese. Įnoringai, atsitiktinais būdais su
vedė mus likimas, jei, žinoma, likimo įrankiais laikyti UNRRA 
direktorius, tautinės sekcijos komitetą, butų skyrių, stovyklos 
policiją ir kitus organus.

Į Hungersnot’o stovyklą Susirinkom visokiais keliais ,lr 
įvairiomis susisiekimo priemonėmis. Atvykom čion daugiau
sia be savo valios ir noro. Pirmiau gyvenom proziniuose, bet 
sočiuose švabijos kaimuose, miesteliuose ir mažose stovyklė
lėse. Gyvenom ramiai, erdviai ir pakankamai laisvai. Jei kur 
nors krastėmės ar keitėm gyvenamą savo vietą, tai tik patys 
pasirinkę ir norėdami. Niekad nesikraustėm be noro. Čia 
jau kaip aksioma. Baigėsi karas. Lengviau atsikvėpėm ir 
drąsiau pažvelgėm aplinkui.

Tuo metu pajuntam rimtą globą. Netrukus gaunam be- 
apellacinį įsakymą: susigrūsti didesnėn stovyklom Delsėm, 
žvalgėmės, šniukštinėjom ir niekur geriau neradom, kaip 
Hungersnot’e. ^3e abejo, ne vieną savaitę ir ne per vieną 
mėnesį čia apsigyvenom. Telkėmės ilgai, gal ištisus metus. 
Tik viename kambaryje atsidūrėm gana stalgiai ir keistai. 
Visas persikraustymas užtruko ne ilgiau kaip valanda. Nei 
vežimų, nei ratukų mums viengungiams nereikėjo. Kiekvieno 
turtas lengvai po pažastimi keliavo. Trys svarbiausia: buvo 
kur atsigulti, atsisėsti ir savo mantą surikiuoti.

Iš pradžių ir Hungersnot’e palyginti, laisvai gyvenom. 
Vieni buvom įsitaisę palankesnė} šeimoj, kiti glaustėmės prie 
jautresnių, vyriškos globos pageidaujančių gyvanašlių, ar pa- 
Sirlnkdavom kitas - moteriškosios giminės atstoves. Buvom 
patenkinti ir niekam neprlkaišiojom, kad ir ilgėliau panaši 
būklė būtų užtrukusi.

Tačiau ir čia kažkoks pavydo ir visokio pikto demonas 
ėmė ir viską sujaukė. Vokiečiams vėl pritrūko erdvės. Kliu- 
vom mes jiems toli gyvendami, tuo labiau drumstėm jų nuo

taiką dabar, čia pat būdami. Į Hungersnot’o stovyklą grūdo 
ir grūdo vis naujus dipi. Plėstis nebebuvo kur, o glaudinti 
visada įmanoma. Sį klausimą sociališkai, morališkai ir visais 
kitais atžvilgiais rimtai apsvarstė tautinių komitetų pirminin
kai, stovyklos direktoriui vadovaujant, ir nutarė: šeimas su
glaudinti su šeimomis, merginas atskirai, o viengungius vėl 
skyrium. s

Daugiausia liežuvius smailino dėl merginų: „Dabar, girdi, 
turėsim tam tikros rūšies linksmus namus. Ir aišku ir pa
prasta: nereiks nuotaikai užėjus daug klausinėti, klaidžioti 
ir tam tikrų nepatogumų patirti, kaip pirmiau, kai jos gyveno 
prie šeimų.“

Mūsų šešių susibūrimo istorija nėra tokia menka ir pa
prasta. Ji gan ilga ir komplikuota. Jos eigoje gausu įvairių 
situacijų, niuansų ir gan rimtų pasaulinio masto problemų 
Jei pradėtumėm pasakoti nuo to momento, kai skausmu plyš
tančia širdimi artėjom prie Vokietijos sienos, oi daug būtų 
apie ką kalbėti. Čia visos tautos tragizmas, čia daugelio 
mūsų drama, čia ir humoro dozė. Ir dabar dažnai panašu į 
feljetonų fabulą, jei, žinoma, ne tos tyliosios sielvarto ir sa
vęs susiradimo valandos. Nuolat mūsų veidai paniurę, be. 
patrauklios šypsenos žaidimo. Nuolat lūpose aimanos ir rūs
tūs nusiskundimai. Dažnokai visą tą sunkią būseną smarkiai 
paveikia Vinco Vilkučio kategoriški įterpimai.

— Nėra čia ko dabar priekaištauti ir visur kaltininkų 
ieškoti. Patys kalti esam ir tiek. Tik patys — daugiau nie
kas. Laisvės išpaikinti smarkiai suklydom ir doroviškai nu- 
smukom. Dabar turim atkentėti.

— Vadinasi, dangaus rykšte čia mus pats Dievas lai
mina? — sarkastiškai atsikerta Domas Jukna.

— Aišku! Nors tu čia ir sprogtum bešaukdamas, kad 
Dievo nėra, o jis yra ir tiek. Jo valia ir veikimas neužginčy- 
tinas. Tik Dievo pagalba ir stebuklingu būdu mes laisvę at- 
gavom, Jo noru praradom, per Jį ir vėl laimėsim, jei visi 
susiprasim ir...

— Liaukis, Vincai! Jei tu kalbėtum savais žodžiais, tad 
nebūtų taip pikta nė pasiklausyti. Dabar, kai tu atrajoji vi

sokių tėvų misijonierių ir apaštalaujančiųjų pamokslininkų 
trafaretus, stačiai koktu. Nors tu mokyklų inspektorium pri
pažintas ir dabar tą patį darbą tebedirbi, tačiau kaip sena* 
davatka buvai, taip ir tebesi.

— O tu? Kas gi tu toks? — įširdo Vilkutis: — amžinas, 
nevykęs studentas. Tau tik ekonomijos priežastingumas it 
socialiniai veiksniai. Tu- viską siauru materialistiniu savo 
mastu matuoji. Tu užkietėjęs nepataisomas bedievis...

— Che! Žiūrėkit, vyručiai, kaip įdomu: zanavykas sų 
kapsu susikirto. Reiškia, suvalkiečiai... Vadinasi, vieno kraš
to' žmonės riebesutaria ...

Lengvu humoru moteriško atspalvio balsas pasigirsta iš 
palubės. Gailiai sugirgžda plonų lentelių paskubom, nerū
pestingai sukalta lova. Pakyla joje besitvarsąs Jonas Uldu- 
kis, išmeta per kraštą kojas ir tabaluojasi besėdįs. Jis visada 
gyvas, pašaipus ir nerūpestingas, kaip tikras dzūkas ndo 
Salovarčio. Tiesą pasakius, jis toks ir yra. Jo liežuvis leng
vai palaidas ir nuolat pliaukši, kaip išdykusio piemens bota- ‘ 
gas. Visi prie to jau priprato ir niekad neįsižeidžia. Priešin
gai, dažnai pasiilgsta ir laukia meilaus nekalto Uldukio ple
pėjimo. Ir dabar Vilkutis, rodos, rūsčiai, tačiau be jokio pyk
čio sutramdo:

— Drybsai tai drybsok, bet nekišk savo snapo, kur ne
reikia!

— Kodėl nereikia? — užsistoja Jukna: — Argi jis ne 
žmogus? Argi negali turėti savo nuomonės? Argi visi turi 
šokti pagal tavo dūdelę? Matai, mano mielas, Dievas ir be
dievybė — aiškiai reliatyvūs dalykai. Religija — juk tu pats 
sutiksi — yra jausmo, gilesnių emocijų žmogaus sielos sritis. 
Čia jau mistika, bet jokia logika. Todėl ir Dievo bei jo atri
butų suvokimas gali būti kiekvieno kitoks.

— Kaip tai kitoks? Kiekvienam katalikui yra tik vienas 
ir tas pats Dievas. Toks Dievas, kurį mums skelbia šventoji 
Bažnyčia ir kuris pažįstamas iš jo apsireiškimų.

— Bet, matai, čia vėl subjektyvūs polinkiai. Tuos apsi
reiškimus ir šiaip ir taip galima komentuoti, žiūrint ko 
siekiama. <Bus dasigiato t
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Istorinis musų tautos pašaukimas

GALIMA MOKYTIS IR M KLAIDŲ. 8IŲ DIENŲ BŪTI AR NEBŪTI. ATSAKYMAS Į SĮ KLAUSIMĄ

1»
Ak, žinoma, šiandien mes galime 

priekaištauti mūsų prosenoliams, 
kad jie buvo per daug dosnūs. Jie 
dalino kitoms tautoms dinastijas, bet 
savo pačių dinastijos nesugebėjo iš
saugoti: ji nutrūko pačioje savo ga
lybės viršūnėje; jie davė kaimynams 
galybę kultūrininkų, bet savo tau
tinei kultūrai kertinio akmens už
miršo padėti. Lietuva per ilgus am
žius buvo tas iždas, iš kurio pilno
mis rieškučiomis samstės! dvasinių 
ir kitokių vertybių kaimynai, kurie, 
pagaliau, ir pati iždą, lietuvių tautą, 
politiškai sulikvidavo. Atrodo, kad 
lietuvių tauta po ilgos kūrybinės 
(tampos savo jėgos išseko ir pasi
traukė iš istorinės arenos.

Sakau, mes galime savo senolių 
■darbus kritikuoti ir primesti nema
žą neapsižiūrėjimų mūsų didžiųjų 
kunigaikščių dinastijai. Galime net 
juos kaltinti, kad jie, nuvesdami 
tautą neribotos politinės ekspansijos 
keliu, ją išeikvojo ir pagaliau prive
dė prie politinio žlugimo. Galime, 
pagaliau, jiems prikišti, kad jie ne
suprato Vakarų Europos kultūros 
reikšmės ir nesiėmė iniciatyvos dėti 
tautinės kultūros pagrindų Vakarų 
dvasioje žodžiu, galima juos pulti ar 
teisinti, bet tai nėra mano šio raši
nio uždavinys. Man čia tik rūpi dar 
kartą pabrėžti nenuginčijamą fakta, 
kad lietuvių tauta, būdama maža 
tauta, sugebėjo pareikšti, milžiniš
kus išteklius kūrybinės galios, vai
dindama lemiamą vaidmenį anų 
laikų Bytų Europoje. Tai yra fak
tas, kurio niekas negali nuginčyti. 
Gal būt, šių dienų akimis žiūrint 
mūsų prosenolių energija bei dina
mika per daug vienašališkai nu
krypo i politinę ekspanisiją bei karo 
lauką, bet kad jie tose srityse ne
būtų pasiekę milžiniškų rezultatų, 
kad jie nebūtų atlikę savo istorinės 
misijos, to pasakyti negalima.

Žinoma, mes, kaip lietuviai, šian
dien galime apgailestauti savo vals
tybinės didybės žlugimą, bet mes 
būtume blogi lietuviai ir neverti sa
vo prosenolių ainiai, jei nepasimo
kytume iš praeities klaidų ir jei, 
žvelgdami i ateitį, tų klaidų ne
sistengtume pataisyti. Šiandien, be 
abejo, būtų bergždžias dalykas sva
joti, kad' Lietuva vėl kada atgaus 
Bytų Europoje tokį politinį vaid- 

- menį. kokį ji turėjo praeityje. Lie
tuvos nepriklausomybės laikotarpis 
pakankamai iškalbingai rodo, kad 
jos istorija pakrypo kita linkme.

Po Vytauto Didžiojo mirties Lie
tuvos valstybė ima žlugti. Nors 
valstybinė mintis dar ištisus amžius 
pasilieka gyva, tačiau istorijos ratas 
sukasi nebe jos naudai. Ji vis eina 

:Bilpnyn, kol pagaliau kartu su Len
kija visai išnyksta iš Europos žemė
lapio.

Žlugo ir is naujo 1918 m. atkurta 
Lietuva. Šiandien mūsų tautai ten
ka išgyventi tokią tragediją, kokios 
ji nebuvo išgyvenusi per visą savo 
istoriją. Šį kartą priešo jėgos nu
kreiptos nebe tik į valstybę, bet ir 
l pačią tautą. Tos jėgos, kurias mes 
kadaise buvome apvaldę, šiandie at
sigręžė prieš mus pačius. Lietuvių 
tauta tapo išporceliuota į keturias 
dalis: viena dalis liko Lietuvoje, 
kita ištremta ir tebetremiama į Si-

Nąujos knygos ir leidiniai
KRIVULĘ. Mažosios Lietuvos Ta

rybos Spaudos Komisijos leidinys lie
tuvių ir vokiečių kalbomis. Didelio 
formato 136 psl., kaina 3,- DM.

Krivūlėje gausu straipsnių apie 
Mažosios Lietuvos ir apskritai Lie
tuvos gyvybinius reikalus. Patalpin
ta eilė iliustracijų, reprezentuojančių 
mūsų kraštą. Redaguojant šį taip 
svarbų leidinį Alberto Puskepalaičio 
įdėtas darbas visų mūsų tautiečių 
bus teigiamai įvertintas.

SCHOLAR. Vakarinėse Vokietijos 
tonose studijuojančių jaunųjų užsie
niečių akademikų žurnalas, spausdi
namas vokiečių ir anglų kalbomis. 
Šis dvigubas Nr. 2/3 turi 240 psl. 
Prie šio žurnalo numerio yra 32 psl. 
priedas: Prof. Vaclovas Biržiška, 
MARTIN MAŽVYDAS UND SEINE 
MITARBEITERj Lietuviškosios kny
gos 400 metų sukakčiai paminėti. 
2umalo atsakingasis redaktorius yra 
MetuvU Albertas Zubras, stpl.

Rašo Vyt Alantas
birą, trečia Išblaškyta po Vakarų 
Europą, o ketvirtą dalį sudaro mū
sų išeivija. Vieni apsupti slavų jū
ros, kiti — germanų, treti — anglo
saksų. Tur būt, nebetoli tas laikas, 
kai lietuviai dar labiau išsiblaškys 
po pasaulį. Jei Vakarų pasaulyje 
pasklidusiems lietuviams gresia iš- 
tautėjimas, tai slavų apsuptai lietu
vių tautos daliai gresia ir fizinis iš
naikinimas. Šiandien kai kam net 
atsistoja skaudi būti ar nebūti 
problema.

šis klausimas, teisingiau sakant, 
jo išsprendimas yra esminis dalykas, 
nes jei mes apsisprendžiame už ne
būti, tai tada nebėra prasmės bekal
bėti nei apie lietuvių tautos paskirtį 
nei apskritai apie bet kuriuos atei
ties planus. Tuo atveju mums dau
giau nieko nebeliktų, kaip tik eiti 
pas graborių ir užpirkti savo laido
tuves ...

Mes tą būti ar nebūti galimybę 
mėgstame palinksniuoti, bet, gal būt, 
daugiau teoretinėje, nekaip prakti- 
kinėje plotmėje. Ne dėl to, kad mes 
visai netikėtume tos minties realu
mu, — šiandien kiekvienas jau
tresnis lietuvis jaučia giltinės dalgį, 
pasvirusi ant lietuvių tautos kūno, 
— bet dėl to, kad mes dar nenusto
jome tikėję tiesybės, šviesos ir lai
svės laimėjimu. Tas tiesa, kad mū
sų priešai nuteisė lietuvių tautą mir
ti; jie begėdiškai falsifikuoja mūsų

istoriją ir kultūrą, jie stengiasi iš
plėšti mūsų tautos sielą ir jos vie
toje įbrukti bedvasę sistemą, bet ar 
mes atsisakysime nuo teisės pa
klausti, kieno vardu jie išdavlnėja 
leidimus kitoms tautoms gyventi ar 
negyventi? Ar mes pripažinsime Jė
gos teisę? Juk jei mes būtume pri
pažinę jėgos teisę, lietuvių tautos 
seniai nebebūtų buvę. Istorijos eigo
je mūsų priešai ne kartą lietuvių 
tautą laidojo ir egzekvijas giedojo, 
bet atėjo prisikėlimo valanda, ir 
mes vėl išėjome į gyvenimą kaip 
tauta, neklausdami, ar kam tatai pa
tinka, ar nepatinka. Nei basanavi- 
čiai, nei kudirkos, nei šliupai neva
žinėjo pas carus prašyti malonės lie
tuvių tautai gyventi. Prieš smurtą, 
vergiją ir despotizmą mes pastatėme 
savo teisę gyventi kaip žmonės ir 
kaip tauta. Lietuvių tautos valia 
gyventi buvo kietesnė už mūsų prie
šų valią mus sunaikinti.

Todėl šiandien statyti būti ar ne
būti klausimą yra nesusipratimas. 
Mes norime būti, mes reikalaujame 
teisės būti. Niekas tos teisės mums 
užginčyti negali. Jei meš imame 
svarstyti būti ar nebūti dilemą, at
rodo, lyg, mes patys imtume abejoti 
savo teise gyventi kaip tauta. Mūsų 
teisė gyventi yra dogma, o ne ginčų 
objektas. Nuo smūgių gali lietuvių 
tautai daug kraujo nutekėti ir nute
kės, bet jokie smūgiai negali mus

Pakeliui i tautos žinyną
Va, vėl nauja „Patrios“ leidyklos 

dovana: Prano Naujokaičio „Lietu
vių literatūra“ — trumpas lietuvių 
literatūros istorijos kursas gimnazijai 
(Tubingen, 1948 m., 316 psl.).

Autorius skaitančiąja! visuomenei 
ne naujokas (teprisiminkime jo pa
stabas apie naujai išeinančias knygas 
„N. Romuvoj“ ir kt.). Įvykių atblokš
tas į Vakarus, čia pat po kapituliaci
jos imasi mokytojo darbo. Ši knyga 
jau nebe pirma Pr. Naujokaičio pa
rūpinta tremties mokyklai. Kai Det- 
molde susiorganizuoja „Lietuvių Žo
dis“, Pr. Naujokaitis įeina į redakcinį 
triumviratą kaip kultūros ir litera
tūros skyriaus redaktorius. Darbo 
apstu, o laiko maža: gimnazija ir gy
venamasis laužas Augustdorfe, o re
dakcija ir spaustuvė — Detmolde, 
tačiau, kaip sakoma, fortes fortūna
adiuvat arba — istoriją kuria pasi
ryžėliai.

Lietuvių literatūra — palaimintas 
darbas kiekvinam politiniam emi
grantui, kiuriam gimtoji kūryba rūpi 
kaip akies lėliukė. Tai juk mūsų 
rašto enciklopedijėlė, vadovas per iš
tisus 400 metų.

Tebūna atleista tokia lankstis i 
praeitį: gimnazijoje literatūros teko 
mokytis iš kun. V. Zajančkausko 
„Lietuvių literatūros vadovėlio“ (iš
leisto Vilniuje, pirmoji laida bene 
1921 m.). Mokė pats autorius, o mes 
mokiniai kaip mokiniai, pirmą kartą 
bevartydami vadovėlį, paklausėm: 
„Tai čia visa literatūra?“ „Tai mūsų 
literatūros turinio rodyklė — ramiai 
atsakė ir patylėjęs pridūrė: kvietimas 
į biblioteką ...“

Šitie ano pedagogo, literato ir ver
tėjo (kun. V. Zajančkausko) žodžiai 
tinka ir Pr. Naujokaičio knygai api
būdinti. Senosios mūsų literatūros 
teišsivežėm skeveldras, bet tai dide
lio krištolo skeveldros ir iš jų galim 
susidaryti išvadą, kaip didžiai baisūs 
dalykai yra okupacija ir tėvų namų 
netekimas. Namo pargrįžę Išplėšim 
dirvonuos arimą, atkursim miestus 
ir kaimus, bet knyga, senoji lietu
viškoji knyga, 400 metų protas ir ši
lima ok, — visų baisiausia bus žiū
rėti į archyvų ir bibliotekų degėsius. 
Pr. Naujokaičio „Lietuvų literatūrą“ 
bevartant, meilė gimtajam žodžiui ir 
neapykanta komunizmui, kaip bai
siausiam tautinės kultūros priešui, 
auga be ribų, ir sakytum skaitai V. 
Krėvės „Šarūną“ ir lyg girdi seną 
Mindaugo priesaiką:

„Prisiekiu pelenais tavo, mūsų tė
vų pelenais, šventa ugnim, kad neuž
miršiu tavo takų, kaip neužmiršiu 
ir tavęs, broli! Atkeršysiu tavo mirtį! 
Šarūne broli! Neišleisiu kardo iš savo

Rašo J. Cicėnas
rankų, kol sutrinsiu, kaip gyvatėms, 
sprandą visiems, kas bloga nori bran
giausiai tėviškėlei.“

Daug minčių, daug neramių min
čių kyla atsiminus lietuviškosios kny
gos likimą anapus geležinės uždangos 
ir besklaistant „Lietuvių literatūros“ 
puslapius. B. Sruogos „Milžino 
paunksmėj" randame didelę tiesą:

Kaip atiduosiu aš Tėvynei mano 
brangiai

Baisingą skolą, slėglančią mane?
Autorius iš skolos atsiteisia, ban

dykime ir mes tai daryti, su širdimi 
ir protu sklaisdami puslapį po pus
lapio.

Dėl „Tėvynės Balso"
korespondencikės

Prisipažįstu: tyčiomis buvau juos 
nutylėjęs, kai stengiaus aukščiau kai 
ką — bent mano akimis — reikšmin
ga Viekšniuose parodyti. Tie namai 
pavadinti a. a. mano tėvo (gydytojo) 
vardu, kad lyg ir nepatogu būtų man 
buvę juos priekin iškišti ir nelengva 
brangų man vardą viešai beminėti. 
Korespondento suprovokuotas jį pri
minti, pasinaudosiu šia proga ir leisiu 
sau tuo reikalu kai ko paklausti:

ar šie Sveikatos Namai nebus per 
karą nukentėję ir tebestovi kaip sto
vėję?

ar jie tebevadinami dar mano tėvo 
vardu?

ar nėra kieno pakeista jųjų pas
kirtis?

ar tebestovi prie jų kryžius — tas 
pats, kuris dar 1944 m. tebestovėjo 
arba, jei jis būtų supuvęs ar kurio 
nesusipratėlio panaikintas, jo vietoje 
kitas pastatytas?

Korespondentui suorientuoti, čia 
dar priminčiau, jog Sveikatos Namų 
aukotojo Viekšniams yra pastatytos 
kelios sąlygos, Viekšnių priimtos:

1. kad tie Namai būtų siejami su 
mano tėvo ilgamečiu darbu viekš
niškių tarpe ir juose gražiai išlikusiu 
jo vardų;

2. kad Namų paskirtis nebūtų pa
keista be aukotojo ir jo palikuonių 
žinios ir sutikimo;

3. kad prie Namų visados stovėtų 
gražus lietuviškas kryžius.

Tebeatmintinas dar šio kryžiaus 
pašventinimas atidarant Sveikatos 
Namus, atliktas kun. kanauninko 
Novickiu, kurį po pustrečių metų 
(1941 m. birželio mėn.) taip žiauriai 
nužudė, į Mažeikius besivarydami

priversti atsisakyti nuo to, kas 
mums priklauso kaip senai, garbin
gai ir kultūringai tautai, būtent: nuo 
laisvės laisvų tautų tarpe. Mūsų 
priešų norai mums nėra jokie įsta-
tymai.

Šio klausimo yra ir kitas aspek
tas, būtent, atsakomybės. Istorinis 
likimas mums užkrovė didelę naštą 
ant pečių. Ak, žinoma, Lietuvos 
ateities problemos sprendimas pri
klausys nuo daugelio aplinkybių, 
susijusių su tarptautine politine 
padėtimi, bet pirmų pirmiausia jis 
priklausys nuo mūsų pačių. Ar mes 
pajėgsime atlaikyti smūgius? Ar 
mes pajėgsime suprasti tą milžinišką 
prieš tautos ateitį atsakomybę, kurią 
mums uždėjo istorinis momentas? 
Ar mes būsime pakankamai vieningi 
kovos fronte dėl laisvės idealo? Ar 
nepagriauš mūsų pajėgų defetisti- 
nės, o ypač egoistinės nuotaikos, ku
rios ima reikštis mūsų tremtyje? 
Juk daugelis svajoja išvažiuoti, su
sisukti kur lizdelį ir nebegrįžti...

Be tuos klausimus benagrinėda- 
mi, mes per daug nukryptume nuo 
temos. Kita vertus, mes čia kalbame 
apie visos lietuvių tautos paskirtį ir 
ateitį, o ne apie vieną jos dalį. Mes 
žinome, mūsų tautos kamienas, Lie
tuva, atkakliai ir nesvyruodamas ko
voja. Didelėje lietuvių tautos masė
je gali atsirasti, ir, be abejo, atsiras 
dezertyrų, bet ne jie lems tėvynės* 
ateitį. O didelis lietuvių tautos dau
gumas tiki ateitimi, tiki, kad supan
čiotas ir išniekintas Vytis vėl pakils 
ant Lietuvos horizontų. Jei taip, tai 
tada ne tik prasminga, bet ir būtina 
kalbėti apie tolesnį lietuvių tautos 
istorinį pašaukimą bei jos paskirtį.

Autoriaus žodyje skaitome: „Tai 
skubos darbas.“ Skubos? Ak, kad 
visi skubos darbai būtų atliekami 
taip kruopščiai. Bepig būdavo Lie
tuvoje, kur ranka sieksi, ten biblio
tekos, archyvai, o čia viskas tenka 
sulipdyti iš skeveldrų, iš atsiminimų. 
Autoriaus žodžiais, knyga paruošta 
per 5 labai intensyvaus darbo savai
tes. Darbe gelbėjo ir yėmė dr. V. 
Maciūnas.

„Patrios“ laida yra lyg ir trečioji: 
pirmoji rotatorinė išėjo Merbecke, o 
antroji — irgi rotatorinė — August- 
dorfe. Trečiojoje — spaustuvlnėje 
— laidoje skyriai „Lietuvių lyrikos 

senelį, keli Viekšnių balševikėllai, 
kietai tariamų „1“ garsų ir sužvėrėję 
vaikinai. Ar tebestovi kanauninko 
paminklas Viekšnių bažnyčios šven
toriuje su įrėžtais Kristaus žodžiais: 
„Mano Tauta, ką aš Tau padariau?“ 
Sveikatos Namų kryžiui taip pat 
1941 m. buvo užėjęs pavojus, kai 
prieš kelis mėnesius atvykusiems 
rytiečiams tarp Viekšnių ir Telšių 
(o gal ir kitur kur) ėmus šaudyti į 
keistus jiems kryžius, atsirado 
Viekšniuose mandruoliai, kurie irgi 
ėmė naikinti kapų ir kitus vietinius 
kryžius, tik „biržiškinio“ kryžiaus 
tuomet dar nebuvo palietę. Kaip 
dabar? Na, leiskime, Sveikatos Na
mus „Tėvynės Balsui“ nepatogu bu
vo minėti, kadangi jie yra susiję su 
nepatogia šiuo metu pavarde, bet 
argi, sakysime, Viekšnių mokyklos 
ar biblioteka-skaitykla taip jau ne
reikšmingos, jog korespondentas nei 
jų nesiteikė nors greta savo „smu
klių“ pažymėti? Ieškome ir čia pat 
po „smuklių“ randame: dabar, girdi, 
Viekšniuose įsteigta gimnazija, bi
blioteka-skaitykla ir t. t. Kaip — 
dabar?! Ne, broleli, čia jau negerai!

Ne dabar, tik bus jau 40 metų, 
kai Viekšniuose veikia viešoji, vi
siems prieinamoji biblioteka, tūk
stančius lietuviškų, knygų ir knyge
lių per žmones paleidusi. Iš pradžių 
tai buvo 1908 m. Vilniaus „Aušros“ 
draugijos Viekšnių skyriaus, su
organizuoto kun. Prano Vilūno ir 
visuotiniame draugijos skyrių atsto
vų suvažiavime atstovauto social
demokratų Augustino Janulaičio ir 
Mykolo Biržiškos, knygynėlis“, ku
rio „knygininkė“ (bibliotekininkė)

Technikos ir mokslo 
pasauly

General Electric Company labora
torijose sukonstruotu elektriniu che
mijos robotu trumpiausiu laiku (10 
kartų greičiau, negu ligšiol) galima 
nustatyti bet kokio dujų mišinio su
dėtines dalis net 0,0'901 tikslumu. 
„Analiziniu masių spektometru“ pa
vadinto aparato veikimas irgi parem
tas prikrautų elektronų judėjimu 
Ypač sintetinės gumos bei benzino 
gamybai svarbūs analizės rezultatai 
užregistruojami automatiškai.

Kaip pranešama iš JAV, garsiosios 
Oak — Ridge atominės laboratorijos 
mokslininkams yra pavykę surasti 
kovai su vėžiu naują, visiškai pigų 
vaistą, kuris visais atžvilgiais atstoja 
brangųjį radiumą (1 gr — 25.000 dol.). 
Tai iradijuotas kobaltas — atominių 
bombų gamybos atmata, skleidžianti 
gydančiuosius gama spindulius ir tu
rinti tik gerąsias radiumo savybes. 
Vienintelis naujojo vaisto minusas — 
trumpas, tik 5 m, veikimo amžius 
(radiumas — 1950 m.) gali būti bet 
kada pašalintas pakartotina radio- 
aktivizacija. Ar. Zailskas

apžvalga“ ir „Lietuvių grožinė proza“ 
jau papildyti naujausiu kūrybos 
nerštu (net paminėta kelios dar neiš
ėjusios knygos). Ir ten vis dėlto kai 
ko pasigendama, būtent: Kazio Ja- 
kubėno, Jono Greičiūno, Vytauto Si
rijos Giros, Alf. Keliuočio, Eugeni
jaus Matuzevičiaus.

Dėl Vilniaus literatūrinio gyveni
mo lenkų okupacijos metais ir dėl 
vilniečių plunksnos žmonių neužsimi
nimo Pr. Naujokaičio nekaltinu. Vil
nius — iš viso likimo ir Nepriklauso
mosios Lietuvos žmonių pamiršta 
vietovėlė. O tačiau lietuvio gyventa, 
sielotasi, stengtasi ir šis tas nuveikta 
ir okupuotoje Rytų Lietuvoje. „Lie
tuvių literatūroje“ paminima J. Žu
kauskas — „novelistas periodikoje“, 
„bet pamirštama Albinas Žukauskas 
(eilėraščiai „Laikai ir Žmonės“, no
velių rinkinys „Žemė plaukia į pie
tus“ ir t. t.). Pamiršta Antanas Va
laitis, be kitko, Gogolio „Tarasą Bul- 
bą“, Lermontovo poezijos pavyzdžius, 
A Mickevičiaus „Poną Tadą“, W. 
Hugo „Amžių legendą“ Goethes 
„Faustą“ ir kt. išvertęs į lietuvių kal
bą. Praleista poetas tremtinys Juo
zas Kėkštas. Praleista ir Rapolas 
Mackonis „Čia mūsų žėmė“, „Su
laukė“, „Kapinės“ ir kt. apysakų ir

1 (Pabaiga 5 psl.)

/ Rašo M. Biržiška

bene ligi šioliai sveika Viekšniuose 
tebegyvena. Vėliau įvairių kitų vi
suomeninių organizacijų „knygynė
liai“, o kurį laiką — per keleris me
tus — iš Viekšnių kilusių amerikie
čių lėšomis užlaikoma biblioteka, iš 
kurios šie ypačiai griežtai reikalavo, 
kad ji ne tik visiems būtų prieina
ma, bet ir visų srovių raštais būtų 
aprūpinama, dėl ko jos globėjams ir 
su Nepriklausomosios Lietuvos ad- 
mifiistracijos pareigūnais teko susi
kirsti ir net pralaimėti. Pagaliau 
bene apie 20 metų — veikia normali, 
į Lietuvos bibliotekų tinklą įjung
toji viešoji biblioteka-skaitykla, ku
ria man ne kartą teko pasinaudoti 
ir nemažai knygų jai paaukoti, o sa
vo rašinius, tur būt, visus esu jai 
davęs. Džiaugiuosiu išgirdęs, jog ji 
ir dabar tebeveikianti, net kaip ma
tau iš „Tiesos“ nr. 150, apskrityje 
pirmaujanti, kaip Mažeikių apskr. 
kultūros-šyietimo darbuotojų pasi
tarime jos vedėjas drg. Geležinis 
kad yra pasisakęs. „Tėvynes Balso“ 
korespondencijos niekam nepasira
šius, bet jai esant giminingai „Tie
sos“ korespondencijai, aiškiai drg. 
Geležinio parašytai, neprašausiu pro 
šalį kreipdamasis į jį dėl „balsinės“ 
korespondencijos keliais klausimais:

Kodėl keliasdešimt metų vei
kianti Viekšnių biblioteka-skait; 1:1a 
paverčiama „dabar“ teįsteigtąja?

Ar drg. Geležinis Mažiekių pasi
tarime taip pat yra nutylėjęs jog 
jo vedama skaitykla nėra nauja ir 
apskrityje ne dabar tepirmaujanti, 
bet keliasdešimt metų yra žinoma ir 
savo veikla seniai išsisk!ria Iš kai
myninių skaityklų tarpo? (B. d.)
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Britų gynyba nepakankama .
PAREIŠKĖ W. CHURCHILL, OPOZICIJOS VADAS

Britų parlamente per debatus 
krašto gynybos klausimu W. Chur- 
ęhullis kaltino darbiečių vyriausybę 
dėl jos žaidimo su tautine gynyba. 
Svarbiausią kaltinimą nukreipė prieš 
ministerį pirmininką p. C. Attlee. Pa
sak ■ Čhurchillio,' britų gynyba tota- 
liškai neparuošta bet kokiems neti
kėtumams ir jis įspėjo tautą, jog da
bartinės karinės' pajėgos esančios 
silpnesnės vienu ketvirtadaliu, negu 
jos buvusios 1914 metais. • Ir šioji 
būklė, sako Curchillis, veda į nusi
minimą britų draugus užsienyje.

Priminęs 1938 ir 1939 metus, kada 
jis tautą įspėjęs, pareiškė: „Jei karas 
iškiltų... balsios ataskaitos būtų pa
reikalauta Iš tų, kuriems parlamentas 
leido naudotis nepalyginamais talkos 
meto šaltiniais ir be precedento jė
gomis."

Nežiūrint priekaištų, opozicija pa
sisakė už karinės prievolės pratęsimą 
iki 18 mėnesių. Tik 51 balsas pasi
sakė prieš. Tai sudarė kairysis pro
komunistinis sparnas. Tokia tarny
ba jau 1947 m. gegužės mėn buvo

priimta, tik vėliau, darbiečių kairia
jam sparnui spaudžiant, Attlee vy
riausybė nusileido ir iš 18 mėnesių 
sutrumpino ją iki 12 mėnesių.

W. Churchillis nesutiko su gyny
bos ministerio pareiškimu, kad dabar 
tarptautinė padėtis pablogėjusi. Jis 
nurodė, kad rusų ekspansionistįnės 
tendencijos esančios senas reikalas. 
Demokratiniai kraštai savo armijas 
išsklaidę, pasiųsdami į namus, visai 
nesusitarę dėl bendros politikos ir 
neišsiaiškinę padėties taip Vakarų ir 
Rytų. „Tik vienintelis aktas šioje

pasaulio situacijoje apsauga Vakarų 
Europos laisvę — tai JAV atominė 
bomba ir Jų noras padėti apsiginti."

Ypač pabrėžė atominėj bombos 
svarbą. W. Churchillis taip pasakė: 
„Mes gyvename tik jos apsaugoje.“

Padėties netrikrumą iššaukia oli
garchų grupė, gyvenanti Kremliuje. 
Bet ši padėtis buvo jau ir prieš 18 
mėnesių. Ji buvusi prieš dvejls ar 
trejis metus. Pasak jo, britų vyriau
sybė nepajėgianti sudaryti efektyvios 
karinės sistemos. Ji neturinti gyny
bos plano, (m)

Įvairios žinios „

SPORTO MARGUMYNAI

Sovietai nepasiruošė 
karui

Že- 
pa-

pareiškė Šveicarijos
PASIUNTINYS

D.M. sepc. korespondentas iš 
nevos praneša, kad Šveicarijos
siuntinys p. Flukiger, neseniai pasi
traukęs iš eitųjų Maskvoje pareigų, 
pareiškė, jog rusai nėra tokioje pa
dėtyje, kad pradėtų ofensyvinį karą. 
Iš kitos pusės, sako jis, bet koks mė
ginimas užpulti Rusiją taip pat būtų 
nesėkmingas. P. Flukiger dažnai ma
tęs Staliną, kuris vis atrodęs puikios 
sveikatos, bet nebuvę leista su juo 
kalbėtis. Maskvoje gyvenimas esąs 
ypač sunkus ir maisto padėtis esanti 
netikra, (ja)

NAUJAS MASKVOS MELAS
Tasso agentūra praneša iš Mas

kvos, kad „dešimt tūkstančių“ latvių, 
estų ir lietuvių, nuvaryti vergų dar
bams Vokietijon per karą, jau su
grįžę iš vakarinių Vokietijos zonų. 
(AP'

• Maskvos „Prayda" rašo, kad So
vietų Sąjungoje prasideda ekonomi
nio gerbūvio metas, kai kapitalisti
nių kraštų pokarinis ūkis esąs dru
gio krečiamas. Pas juos augąs ne
darbas, darbo valandų mažinimas, 
masių skurdas ir pilnai augąs kapi
talistų monopolis. (Mūsų supratimu, 
visa tai yra priešingai — Sovietų pi
liečiai daugiau dirba, mažiau gauna, 
mažiau teisių turi ir skurdžiau gy
vena.)
• Iš Nanklngo pranešama, kad dau
giau negu 9.000 kiniečių karių ir ci
vilių paskendo, kai susprogo preky
binis laivas. Toks didelis žmonių 
žuvimas dviem laivais yra labai re
tas laivininkystės istorijoje. (AP)
• Vengrijos vyriausybė būsimus di
plomatus ruoš iš „bedniokų“ ir mo
kyklose išaiškins jiems, kad jie ne- 
perslimtų buržuazinių manierų ir pa
pročių, pareiškė užsienių reikalų mi- 
nisteris. (HT)
• Amerikos angliakasių karalius p. 
Lewis pareiškė, kad 400.000 anglia
kasių norį dirbti tik po 6 valandas 
per dieną. Be to, sutarčiai pasibaigus 
(1949-VI-30) jie norį tedirbti sa
vaitėje tik 30 valandų. (R)

— Turkijos futbolo sąjunga turi 
sudariusi platų tarptautinių susiti
kimų kalendorių. Gruodžio mėn. 
kviečia, Prahos Spartą ir Stockhoimo 
AIK. Sausio mėn. viešės keletas Vie
nos komandų. Balandžio mėn. nu
matomos tarpvalstybinės rungtynės 
Istambule Su Švedija, vėliau Londo
no Queens Park Rangers gastrolės ir 
birželio mėn. sezonas apvainikuoja
mas Anglijos meisterio Arsenalo 
viešnage.

— Čilės bokso miesteris sunkiame 
svoryje Jimmy Rasmussen pasižy
mėjo ir ne savo „specialybės" varžy- 
boje. Vieną mėnesėtą naktį jis per
plaukė 25 km pločio Villarica ežerą.

— Stuttgarto vienos įstaigos tar
nautoja Seeburger Wiirttembergo- 
Badeno futbolo totalizatoriuje laimė
jo 27.950 DM, atspėdama . visas de
šimt rungtynių. Laimingoji dalyvė 
pareiškė, kad nors totalizatoriuje ji 
dalyvavo tik pirmą kartą, tačiau fut
bolu domisi jau senokai. Pirmieji 
jos norai yra įsirengti puikų butą ir 
paskiau... ištekėti, nes susavoHein- 
zu jau senokai susižadėjus, o drau
gauja septyneri metai...

— Kai suomis Ilmari Salminen 
per Olimp. Žaidimus Berlyne 1936 m. 
pirmuoju 10.000 m bėgime pasiekė

banditai 
iš kurių 
daliniai,

• Vokiečiai vis labiau kelia dalinį 
Vakarų Vokietijos apginklavimą ir 
įtraukimą į Atlanto bloką, nukreiptą 
prieš agresiją. Šis klausimas jau bu
vo iškilęs VVūrttembergo-Badeno par
lamente. (R)
• Čekoslovakijos komunistų parti
jos spauda pradėjo pulti katalikų 
bažnyčią už tai, kad ji neva kišantis 
į politikos reikalus. (R)
• Graikijos komunistiniai 
turį šiuo metu 70.000 vyrų, 
26.000 komunistų yra kovos
4.000 apmokomieji ir 40.000 įvairiose 
pareigose, aprūpinime. Kovos dali
niai esą 4.000 didesni, negu buvo 
skaičiuota.
• Aleksandrijoje vykusiose kuni
gaikštytės Ludovica Calvi di Bergolo, 
Italų karaliaus Viktoro Emanuelio 
dukterėčios, vestuvėse dalyvavo du 
buvę karaliai — Italijos Umberto ir 
Bulgarijos 11 metų Simas Ir trys bu
vusios karalienės — Italijos Elena, 
Bulgarijos Joanna ir Albanijos Ge- 
roldina. (R)
• JAV atstovas Saugumo Taryboje 
pasisakė už žydų įsileidimą nariu į 
J.Tautas. Anglai labai nustebo dėl 
tokio pareiškimo.

KAZYS VERZIKAS / Du vagys ir vienas žydas
(Atkelta iš 3 pusi.)

buvo drau- 
nemožno.“

Reuterls praneša, kad Paryžiuje 
Saint Gobain cheminiame fabrike 
baigiamas pagaminti sintetinis peni
cilinas. Laukiama pradėsiant netru
kus jį gaminti pramoniniu būdu, pa
sakė prancūzų moksl. PigagnioL Jo 
sudėtinės dalys nenurodomos, nors jo 
gamybos paslapties seniai ieško rusų, 
JAV ir Britanijos mokslininkai. Po 
tekio atradimo jis būtų prieinamas 
plačioms masėms.

to galvą (mat, ir sargas 
ge) ir sako: „Sevodnia 
(Šiandieną negalima.)

O padėtis blogėja. Gal vėl teismo 
sprendimas ir vykdymas. Tada jau 
vėlu. Taigi žūtbūt 1906 m. birželio 
mėn. pabėgimo planas vykdomas. 
Vienas tųdviejų specialistų atrakina 
kameros duris, išleidžia Grigaitį ir 
vėl užrakina. Taip pat atrakina ka
bančią spyną nuo durų, kurios išei
na į kalėjimo pastogę — skalbyklą. 
Išleidžia Grigaitį J pastogę, vėl spy
ną užrakina ir grįžta į virtuvę prie

Pakeliui j tautos žinyną
(Atkelta iš 4 psl) 

dramų rašytojas, net Stutthofo kon
centracijos stovykloje parašęs naują 
apysaką. R. Mackonis ir A. Žukaus
kas yra pirmieji (tuo tarpu ir pasku
tiniai) vadinamosios Vi’niaus litera
tūros premijos laimėtojai.

Be to, skyriuje „Žvilgsnis į litera
tūros kritiką“ pasigendama Stepo 
Vykinto, Dar įterpimėlis dėl pavar
džių. Rašoma Mečislovas Dovaina- 
Silvestravičius. „Lietuviškoje en
ciklopedijoje“ ir kt.,. rodos, buvo su
tarta rašyti Davainis-Silvestraitis. 
88 psl. rašoma kun. J. Ambrazevičius, 
o 199 psl. kun. J. Ambraziejus, vadi
nasi, dvejopai, nors tai tas pats Am
braziejus, žinomasis kovotojas dėl 
Vilniaus lietuvybės. 71 psl. minima 
vietovė Breslava ar nebus 
tais Brėslauja? Skyriuje 
uždraudimas" anksčiau 
žmogus apie knygnešius
liauską ir kt., šiek tiek (!) nustembi, 
tik pilkame gale radęs sakinį „Siau
rinėje (!) Lietuvoje išgarsėjo Jurgis 
Bleliakas-Bielinis“. Iki šiol kultūros 
istorijoje jis buvo vadinamas visos 
Lietuvos knygnešių patriarchas. 
Dangus dėl to negriūna, bet geriau 
jei šitokių spragelių, iš tikro rimta
me ir kruopščiame darbe, nepasitai
kytų.

Bendra išvada yra tokia: Pr. Nau
jokaitis davė daugiau kaip tremties 
sąlygos leidžia, ir tenebūnie nei vie
nos šeimos, kuri neapsirūpintų „Lie
tuvių literatūra“.

O dabar — kas leidėjo leidėjui. 
„Patria“, lyg mylinti motina, išky
lantiems tautiečiams įduoda dar nau
ją tėvynės atvaizdą: buvo „Aušrelė“,

literatūrą". 
kaip namų 

užklumpa 
savo namų

tai kar- 
,,Spaudos 
paskaitęs 
S. Kuše-

buvo „Lietuvių tautosakos skaity
mai“, o dabar „Lietuvių 
Visa tai miela ir artima 
židinys. „Įkurdinimas“ 
nebe tuščiomis, nešamės 
rūgšties...

Iš „Lietuvių literatūros“ pabaigoj 
pridėto „Patrios“ leidinių sąrašo su 
džiaugsmu patiriame, kad pasirodys 
A. Šapokos „Lietuvos istorija“ ir dr. 
Kantrimo „Lietuvių kalbos praeities 
bruožai“. Ne mažesniu atsidusimu 
sutinkama žinia apie B. Sruogos „Ka
zimierą Sapiegą“, Lietuvių grafikų 
našiuosius darbus ir kt. „Patria" pa
siryžusi ir — 
organizuoti 
sėkmės!

Visi tur
dės romaną „Žvejojančio katino gat
vė“ (lietuviškame vertime „Emigran
tai“). Ten randama rūstus teigimas, 
kad seniai politiniai emigrantai ra
miai išnyksta, nepalikę pėdsakų, o 
jauniai, einant nepakeičiama gyveni
mo valia, įauga svetur, pamiršdami, 
iš kur kilę. Kaip iki šiol, mes aną 
teigimą savo gyvenimu ir darbu ka
tegoriškai nuginčijame.

„Tremtinio Vadovą“ su- 
ir išleisti. Ištvermės ir

būt atsimename Y. F61-

darbo. Grigaitis jau vienas pastogė
je. Čia randa jis skalbinių džiausty- 
mo virvę. Išlaužia langą, pasikabina 
virvę ir leidžiasi į kalėjimo kiemą. 
Deja, virvę per silpna, trūksta. Gri
gaitis krenta ir susitrenkia — vos 
bekvėpuoja nuo skausmų. O čia lai
ko tėra tik sekundės. Prieš akis, 
daug aukščiau už galvą, kalėjimo 
tvora. Ją reikia perkopti. Bet tvora 
aukšta, „akla“, iš medinių lentų, 
nuaštrintų į viršų. Pagal numatytą 
planą, jau paruošti — surišti rank
šluosčiai metami ant aštrios tvoros, 
ir Grigaitis už jų užsikabinęs kopia 
aukštyn. Vėl nelaimė. Rankšluostis 
prasiveržė (nuo svorio) tarp dviejų 
stačių lentų ir smunka žemyn... 
Grigaitis nebegali pasiekti tvoros 
viršaus. Staiga pasigirsta kažkokios 
moteriškės spiegimas. To betrūko! 
Moteriškė, pamačiusi sunkioje pa
dėtyje bėglį šaukė norėdama jam 
padėti. Irgi protas ...

Bet Grigaitis vistiek jau antroje 
tvoros pusėje, tik jau beveik be są
monės. Po trumpų ir šiurpių mo
mentų Grigaitis jau ano nežinomojo 
žydo organizuotoje globoje, ant dvi
račio ir t. t. Bet per sieną į Vokie
tiją pervyko tik antrąją naktį. Pir
mąją naktį ta siena buvo užtverta 
ir, kas bėgo, visi buvo pagauti.

Antrą naktį Grigaitį vedė per 
sieną pats rusas sargybinis, to neži
nomo žydo papirktas. Prie sienos 
kareivis užkeikė ir liepė sprukti 
į anapus. Nuo čia Grigaitis Vokie
tijoje, Šveicarijoje, Amerikoje, vėl 
Šveicarijoje ir vėl Amerikoje. Ir 
nuo to laiko jis yra lietuvių socia
listų vadas Amerikoje ir pirmasis 
bei dabartinis ,.Naujienų“ vyr. re
daktorius.

Kaip Grigaitis žiūrėjo ir tebežiūri 
į bolševikus — labai svarbus klausi
mas. Apie tai kitą kartą.

• Sovietų ambasadorius A. Paniuš- 
kin kaltino generolą MacArthurą už 
nepakankamą japonų nuginklavimą.
• Lenkijoje uždrausta rodyti Jugo
slavijos fi’mas. Kai reikia rodyti ka
ro meto filmą, lenkai sako, jog tai 
dabar netinka taikos metui, bet so
vietinės karo meto filmos rodomos 
visur. Žodžiu, Jugoslavija yra „tref- 
na“.
• Dabar pasaulyje cukraus paga
minama daugiau negu prieš karą, 
bet mažiau kviečių ir vilnų. Šiais 
metais cukraus būsią pagaminta 
37.649.000 tonų, tai beveik 4.000.000 t 
daugiau negu pernai, o prieš karą 
buvo gauta 34.714.000 tonų.

Kviečių prieš karą buvo paga
minta vidutiniškai 7.010 mil. bušelių, 
o šiemet — 6.285.000.000 bušelių. Vil
nų gamyba esanti 200.000.000 svarų 
mažesne negu prieš karą. (AP)
• Čekoslovakijos vyriausybės dele
gacija, vadovaujama premjero Zapo
tocky, nuvyko į Maskvą, kur juos 
sutiko Molotovas ir priėmė Stalinas. 
Jų tikslas, aišku, bus išsiaiškinti ūki
nius sunkumus, nes iš Rytų gauna
mų žaliavų nepakanka. (AP)
• Italijos vyriausybė gavo 302 bal
sų daugumos pasitikėjimą. Prieš pa
sisakė tik 140 ir susilaikė '6. Prem
jeras de Gasperi pareiškė, Jog jis ži
nąs komunistų išleistą aplinkraštį, 
kuriame norėta sudaryti partijos po
liciją visose Italijos provincijose. 
Vyriausybė turinti akylai budėti, 
prieš priimdama komunistų bendra
darbiavimą. (AP)

tikslą, nenujautė, kad. po daugiau 
nei dešimt metų jam reikės padaryti 
tūkstanti kartų ilgesnį kelią alkanam, 
sušalusiam ir nuvargusiam, saugo
jantis nuo persekiotojų. Ir šį kartą 
jis buvo laimėtoju, tiktai nepalydi- 
mas ovacijas keliančios minios, bet 
džiaugsmingai plakančios savo šir
dies. Salminen karo metu, kaip vir
šila, pateko į sovietų nelaisvę ir, po 
kelių metų kančių Sibiro belaisvių 
stovyklose, jam pavyko pabėgti. Po 
10.000 km vargingo kelio jis laimin
gai pasiekė Italiją, kur treniruos vie
tos lengvaatlečius.

— Paskutiniu laiku Weimare vy
kusiame profesionalų imtynininkų 
turnyre dalyviai pasižymėjo savo ne
paprastu svoriu. Dešimt vyrų, įėjus 
j ringą prisistatyti publikai, svėrė 
daugiau kaip 1.000 kg. Didžiausias, 
kartu ir sunkiausias, dalyvis buvo 
vokietis Zehe — 2,12 m aukščio ir 
150 kg svorio. Jis kasdieną suvalgy-' 1 
davo po 15 kg bulvių. Jo „sunkiau
sias“ konkurentas buvo 2,08 m aukš
čio ir svėrias 135 kg bulgaras Geor- 
gieff. Jam į dieną pakakdavo „tik“ 
10 kg bulvių....

— Kaip visiškai priešingą pavyz
dį imtynininkams, tektų skaityti 
plaukimo rekordistą japoną Furuhas- 
ki, kuriam šiandien priklauso 300, 
400, 800, 1000 ir 1500 m kraul pa
saulio rekordai. Sis jaunas studentas 
yra 1,75 m ūgio ir pasitenkina kas
dieną suvalgydamas porą bliūdelių 
ryžių su trupučiu daržovių.

— Kaip praneša „Daily Mali“, 
Anglijos futbolo klubas Derby Coun
ty planuoja sekančiam sezone panau
doti naują technikos išradimą, taip 
vadinamą „dangaus rašiklį“, kurio 
pagalba bežygiuojantiems žiūrovams 
į stadioną būtų galima pranešti apie, 
jų tolimesnio kelio beviltiškumą. 
Derby nori su panašia į radarą siste
ma duoti ant debesų ženklus, kurie 
praneštų pasivėlavusiems žiūrovams, 
kad stadiono vartai dėl perpildytos 
aikštės jau yra uždaryti. Rašto ženk
lai būtų pastebimi net iš 22 km nuo
tolio. Tai jau antras Derby .Išradi
mas“. Pirmasis buvo automatiškas 
žiūrovų skaitiklis, kuris tiksliai nu
statydavo žiūrovų skaičių.

— Kiekvienais metais 30 lapkri
čio, šv. Andriejaus dieną, garsiajam 
Etono koledže įvyksta taip vadina
mas „mūrinės sienos žaidimas“ 
(„wall game"), kuriame dalyvauja 
jaunuoliai nuo -16 iki 20 metų. Žai
dimas panašus J rugby ir net dar 
kiek žiauresnis. Žaidžiama apvalios 
formos aikštėje prieš mūrinę sieną, 
kuri keičiantis ginama vienos ko
mandos. Tikslas pasiekiamas tada, 
kai kamuolys per masyviai ginan
čius priešininkus nunešamas ir pa
dedamas tam tikroje mūrinės sienos 
vietoje. Tada užskaitoma įvartis. 
Praeitais metais „wall game" rung
tynėse kamuolys turėjo būti ne me
tamas, Bet perduodamas iš rankų į 
rankas ir nebuvo pasiekta nė vienp 
įvarčio. Nieko nuostabaus, nes jau 
nuo 1909 metų šiam žaidime įvarčių 
dar nebuvo. km-

Suinteresuoti paskubėkite UI
Visiems suinteresuotiems prane

šama, kad greitai iš spaudos išeina 
MŪSŲ KALENDORIUS 1949 me
tams. Jo turinys pritaikintas beišsi- 
skaidantiems lietuviams: plati infor
macija apie tuos pasaulio kraštus, į 
kuriuos emigruojame, įvairiuose 
kraštuose veikiančių lietuviškų vi
suomeninių ir šalpos organizacijų, 
veikiančių Lietuvos Atstovybių ir 
Konsulatų, išeinančių lietuviškų 
laikraščių adresai ir kt. Kas nori vi
sada prie savęs turėti reikalingiau
sią informacinį šaltinį, prašomas pas
kubėti jį užsisakyti. Atsiuntęs iš kal
no 2,- DM, MŪSŲ KALENDORIŲ 
gaus ir tuo atveju, jei juo kaina būtų 
ir aukštesnė.

1949 metų MŪSŲ KALENDORIUS 
pasieks visus tuos kraštus, kur tik 
yra lietuvių, todėl pravartu jame pa
siskelbti visoms tremtyje esančioms 
Knygų Leidykloms, meninių išdirbi
nių įmonėms ir tremtyje esančioms 
organizacijoms bei įstaigoms, ku
rioms svarbu užmegzti ryšius su pa
saulyje gyvenančiais lietuviais. Kiek
viena tremtyje veikianti lietuviška 
firma ar įstaiga, šiame MŪSŲ KA
LENDORIUJE pasiskelbusi, save 
įamžins ir tremties istorijai paliks 
neišdildomas žymes, jog ji čia eg
zistavo. Tad niekas nepraleiskite 
progos šia suteikiama galimybe pa
sinaudoti.

Pranešimams ir skelbimams, tei
nantiems MŪSŲ KALENDORIUJE, 
nustatomas toks tarifas: ligi ketvir-

tadalio puslapio — 25,- DM, užiman- 
tlems pusę puslapio — 50,- DM, visas 
puslapis — dvigubai. Paskutinis 
teksto ir mokesčio atsiuntimo termi
nas — š. m. gruodžio 15 d. Visi kuo 
skubiausiai trumpus pranešimo ar 
skelbimo tekstus su dydžio pageida
vimu ir atitinkamu mokesčiu siunčia 
„Mūsų Kelio" adresu.

MŪSŲ KELIAS

METRIKŲ PAKAITALŲ SUDA
RYMO REIKALU

Pranešama lietuvių katalikų trem
tinių žiniai, kad civilinės padėties 
aktų (metrikų) pakaitalų sudarymo, 
sudarytų pakaitalų išrašų bei jų ver
timų prašymai bus dar priimami iki 
š. m. gruodžio 24 d. Minėtas termi
nas yra paskutinis, nes š. m. gruodžio 
31 d. Delegatūros metrikų pakaitalų 
sudarymo skyrius uždaromas. Gerb. 
stovyklų ir kolonijų kapelionai pra
šomi atitinkamai painformuoti tikin
čiuosius.

Kreiptis šiuo adresu: Tautinio De
legato Metrikų Pakaitalų Sudarymo 
Įstaiga, (14a) Schwab. Gmūnd, 
Bismarckkaseme, Litauisches Lager.

ČEIKONAS Gasperas, gyvenęs 
Dieburg — Muna stovyklose, prašo
mas atsiliepti pats arba jo likimą ži
nantieji. Ieško jo giminės USA. Pra
nešti šiuo adresu: Stasys Nemškis, 
(16) Hanau a. Main, Lamboystr. 84, 
BI. 10-1. (2)

Redakcija straipsnius taiso bei trumpins 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 skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10*/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

MUSU KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
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H MUSU KELIAS
LIETU VIŲ SAVAITRaSTIS

Kyšiai draudžiama na tik siūlyti, bet Ir imti
IRO INFORMACINIS BIULETENIS

Ne vien tik mus skryniriguoja
AMERIKOS KONTINENTO LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Kas savo emigraciniuose planuose 
yra užsimojęs vykti į JAV, tas, be 
abejo, bus paskaitęs ir DP imigraci
jos įstatymą, kuriame ryškiausia at
sispindi sijojimas, numatytas net li
pant jau iš laivo New Yorko uoste. 
Ne mažiau griežtas tas įstatymas ir 
kvietėjų atžvilgiu.

Tenka užgirti Amerikos lietuvių 
spaudą, kad ji visas imigracijos pro
blemas ir klausimus stengiasi kiek 
galint tiksliai išaiškinti, nes tų ne
susipratimų nestinga, dar gerai ne
pradėjus to įstatymo vykdyti.

Kokiomis aplinkybėmis kvietėjams 
tenka tas darbas atlikti, tinka ir mū
sų skaitytojams susipažinti.

Štai, Dirva (Nr. 47, lapkričio 26 d.) 
rašo, kad pagal DP imigracijos tai
sykles ir DP Komisijos nustatytą ap- 

9 likacijos formą, darbas, į kurį kvie
čiamas DP, turi būti konkrečiai nu
rodytas. Ir ne tik darbas, bet ir jo 
rūšis su darbdavio pavarde ir adre
su. Taip pat konkrečiai reikia nuro
dyti apsigyvenimo vieta, kambarių 
skaičius ir jų vieta. Šias aplikacijas, 
kurias gali pasirašyti ne tik giminės, 
bet ir šiaip pažįstami ar nepažįstami, 
turi teisę pasirašyti taip pat ir tei
sėtai JAV gyveną, bet neturį JAV 
pilietybės. •

Tos aplikacijos, kad ir pas notarą 
po priesaika pasirašytos, sakoma, 
kad bus tikrinamos DP Komisijos. 
Tikrinimas turėsiąs eiti, kaip rašo 
Dirva, per atskirų valstybių įstai
gas, kurios prašymus skirstys į ap
skritis, o“ apskritys į miestus ir kai
mus. Miesto ar kaimo tam tikros 
įstaigos turėsiančios nusiųsti savo 
tarnautojus į vietą pažiūrėti, ar ti
krai yra tokia gyvenamoji vieta, kaip 
nurodyta ir ar tikrai yra toks dar
bas, ar atvykusieji galės gauti tą 
darbą, nieko kito neišstumdami iš 
darbo. (Darbą pakanka užtikrinti 
šeimos galvai.)

Visa tai liečia garantijas, siunčia
mas ne per pagalbines organizacijas, 
o individualiai.

Dirvos manymu, tokios garan
tijos surištos su didesniais formalu
mais ir be to spėjama, kad su jomis 
DP Komisija mažiau skaitysis, nei 
su organizacijų tarpininkaujamomis 
garantijomis. Motyvai tie, kad trem
tiniui atvykus uostari, jo globą pe
rima garantavusios organizacijos, 
bent tuo atveju, jei tremtinio niekas 
neglobotų iš privačių asmenų. Gi DP 
Komisija esą linkusi pirmon eilėn 
rūpintis’ tų garantijomis, kurie at
vykę turėtų tokią organizacijų „užuo
vėją“. Vengdama tokios rizikos, Ko
misija pirmon eilėn ir atrodo rinks 
tokius, už kuriuos dar garantuoja ir 
organizacijos. Siė motyvai Dirvos

aiškinami tuo, kad pvz., BALFo ga
rantijų formos yra paprastenės ir 
lengviau užpildomos. O tose BALFo 
pildomose formose nereikia nurodyti 
darbo vietos, pakanka numatyti dar
bo rūšį. Balto formų nereikia taip 
pat tvirtinti pas notarą.

Atsižvelgiant į šiuos formalumų 
skirtingumus tarp individualios ga-

rantijos ir tų gąrantijų, kurios siun
čiamos per pagelbines organizacijas, 
nenuostabu, kad Amerikos lietuvių 
veikėjai ragina nesibijoti daug men
kesnių ir mažiau nemalonių organi
zacijų scriningų (klebonai ir ten turi 
šį bei tą pasakyti), nei rizikuoti, 
individuali garantija užsigulėtų 
Komisijoje.

kad 
DP

Brazilija lengvina imigracijos sąlygas
Brazilijos lietuvių leidžiamas laik

raštis „Ž i n i o s“ š. m. spalių 23 d. 
numeryje rašo, jog Brazilijos užsie
nių reikalų ministerija, išklausiusi 
Imigracijos ir Kolonizacijos Depar
tamento nuomones, išleido aplinkraš
tį nr. 589, kuriame rekomenduoja di
plomatinėms misijoms, konsulatams 
ir imigrantų parinkimo komisijoms, 
esančioms Europoje, kiek galima 
lengvinti emigrantų įvažiavimą Bra
zilijon. Gauti vizas nuolatiniam ap
sigyvenimui ir laisvai įvažiuoti ga
lės visų šalių išeiviai, kurie laikomi 
Brazilijai naudingi pagal šiuos vi
siems statomus vienodus reikalavi
mus — visi norintieji įvažiuoti, vy
rai ir moterys, turi būti ne jaunesni 
kaip 18 ir ne senesni kaip 60 metų, 
sveiki, gero elgesio, be baustinos 
praeities, nekenksmingi viešajai 
tvarkai, šalies saugumui ir esamo re
žimo pastovumui, ir kurie pageidau
jami etniškai brazilų t a u -

tos sudėčiai. Šių nuostatų ribo
se diplomatinės misijos ir konsulatai 
vizas išdavinės visai nesiklausdami 
ministerijos, jeigu tik patenkinami 
visi šie reikalavimai. Sąryšy su nau
jo aplinkraščio išleidimu, visi prašy
mai, pasiųsti užs. reikalų ministeri
jai atpuola ir lieka be eigos, taip 
pat ir „chamados“ giminių atsikvie- 
timui, išskyrus tuos atvejus, kada 
emigrantas neturi 18 metų arba turi 
per 60 metų.

Brazilų vietos dienraščiai, komen
tuodami šį aplinkraštį, pastebi, kad 
toks imigracijos klausimo sprendimo 
būdas sukels reakciją. Esą, būtina 
apsidrausti nuo svetimų valstybių 
agentų ir apdrausti rasės ateitį. 
Kaip pageidaujami ateiviai pirmoje 
eilėje minimi italai, portugalai ir 
ispanai, gi lietuviai statoma greta 
vokiečių. Kaip tokį sugretinimą su
prasti,— gerai ar blogai — laikraštis 
nepaaiškina. - j. č. -

Praėjusį kartą paskelbėme IRO 
informacinio biuletenio dalį, o dabar 
čia dedame jo nurodymus toliau.
PARUOSIMAS SVETUR ĮSIKURTI

Biuletenis rašo,, kad esąs reika
las tremtinius ir pabėgėlius paruošti, 
leisti jiems susiorentuoti naujose jų 
tėvynėse ir tai pripažinta viso IRO 
personalo. Naujos orientacijos rei
kalinga svetimose kalbose, geogra
fijoje, istorijoje, papročiuose, politi
nėje ir socialinėje struktūroje ir 1.1. 
Pagrindiniai klausimai, kurie turi 
būti pabrėžtini, yra šie:

a) Naujuose kraštuose gyvenimas 
kuriamas rungtyniavimu ir susidu
riama su dideliais sunkumais visame 
pasaulyje. Šiandien imigrantas vyk
sta ne į tokius kraštus, „kur pienas 
su medumi tekėtų“. Gyvenusiems 
DP stovyklose, kur jie daugiau buvo 
priklausomi ir aprūpinami, bus sun
kumų išmokti normalaus rugtynių 
gyvenimo, pačiam ir savo bendruo
menės šeimą išlaikyti. Naujoje tė
vynėje emigrantams teks sunkiai 
dirbti ir parodyti drąsos, kad galėtų 
pats ir jo šeima tinkamai įsikurti.

b) Esą, iš emigrantų laiškų aiš- 
kėją, jog pasitaiko ir nepasitenki
nimo dėl darbo, gyvenimo sąlygų 
tuose kraštuose, kur yra aukštas gy
venimo standartas.

c) Nuvykę emigrantai į kitus 
kraštus nebegalėsią gyventi taip ar
timai tautybėmis, kaip pabaltiėčiai 
ar lenkai gyveno Vokietijoje, DP 
stovyklose. Taip pat negalės gyven
ti tokiose homogeninėse bendruome
nėse, kaip tai buvo jų tėvynėse. Jiems 
dabar teks dirbti naujose aplinky
bėse, kur jo draugai bus jau kitatau
čiai. Reikės prisitaikyti prie jų, reiks 
asimiluotis ir nuo to pareis jo gyve
nimo pasisekimas, kiek jis mokės pri
sitaikyti naujo gyvenimo są’ygoms.

d) Naujam atvykėliui svarbus rei
kalas yra kalbos mokėjimas. Net ir 
geriausiam specialistui busią sun
kumų, kol jis nemokės kalbos, kad 
galėtų susikalbėti su darbdaviu ir, 
jo bendradarbiais.

Toliau biuletenis atkreipia dė
mesį visų IRO įkurdinimo centrų 
pareigūmų, jog jie esą atsakingi už 
emigrantų paruošimą tiek, kiek lei
džia aplinkybės, kad emigrantai su
prastų naujos tėvynės realybę. IRO 
ir voluntary agentūros Vokietijoje 
dabar rengiančios planą — bendrą 
orientacijos programą. Nors planas 
dar neesąs užbaigtas, bet tikimasi, 
jog Jis bus tuojau pradėtas vykdyti. 
Ir šiuo būdu 'efektyvus programos 
vykdymas padėtų emigrantus pa
ruošti naujam gygenimui.

Vėjo malūnai diplomatijoje
Višinklo patarimas amerikiečiams Jaltoje. — Trečiojo pasaulinio karo žemėlapis. — Diplomatinės kalbos ir 

laikraščių Iškarpos. — Sovietų diplomatijos dėsnis — meluoti.

Daug kalbama apie nelaimingą 
Jaltos konferenciją, ir vis nepasako
ma visko. Tyla gi ne visuomet būva 
gera byla...

Harry. Hopkins, kuris taipgi daly-, 
vavo minėtoje konferencijoje, savo 
atsiminimuose aprašė tokį įsidėmė
tiną vaizdą. —

Pasitarimų įžangoje sovietų atsto
vas Višinskis kalbasi su amerikiečių 
ekspertu rusų reikalams Bohlen’u. 
Nutaikęs progą, Višinskis pabrėžia, 
jog Sov. Rusija niekuomet nesutik
sianti, kad mažoms tautoms būtų su
teiktos minimalinės teisės vertinti 
didžiųjų valstybių poelgius.

Kai Bohlen išdrįso pasipriešinti ir 
pasakė, jog amerikiečių tauta nesu
tiksianti siaurinti mažesnių valsty
bių teisių, Višinskis atkirto, kad ame
rikiečių tauta turinti išmokti klausy
ti savo vadovų...

Skaitydami to paties Višinskio 
kalbas, pasakytas JT Konferencije, 
visuomet įsivaizduojame jį ne tik

Amerikoje pradedama šnipg byla
Reuteris iš Washingtono praneša, 

kad parlamento neamerikinės veiklos 
komitetas pareikalavo pradėti komu
nistinių šnipų bylą. Tai pagreitino 
pareiškimas vieno asmens, kuris 
valstybės ' departamento slaptus do
kumentus įteikęs ir kuris prieš karą 
buvęs (taip save vadina) komunistų 
agentu.

P. Whittaker Chamber, dabar „Ti
me“ laikraščio redaktorius, praėjusią 
vasarą pareiškęs komitetui, kad jis 
esąs komunistų pagrindinės veiklos 
agentu nuo 1930 metų. Be to, jis 
įteikęs svarbių naujų valstybės de
partamento dokumentų, nufilmuotų 
maža filmą ir laikytų metaliniame 
vamzdyje jo paties ūkyje Maryland, 
(ja) . . • - »
VETO SUVARŽYTAS J.TAUTOSE

Reuteris praneša, kad J.Tautų 
mažasis politinis komitetas Paryžiuje 
priėmė keturių didžiųjų (be Sovietų) 
rezoliuciją, kurioje siūloma suvar
žyti veto naudojimą Saugumo Tary
boje. Joje nurodyta .per 30 procedū
ros pobūdžio klausimų, kuriems vęto 
negali būti taikomas.
„SLAPTOJI KOMUNISTŲ ARMIJA 

AMERIKOJE“
AP iš Washingtono praneša, kad 

neamerikinės veiklos komitetas skai- I glausti. ' (Am)

, čiuoja, jog 800 Maskovs paruoštų 
i amerikiečių komunistų yra aukšti 

slaptosios armijos karininkai, kurie 
• veikia siekdami nuversti JAV vy

riausybę.
Tuo klausimu neseniai buvo iš

leista knygutė, pavadinta „One Hun
dred Things You Should Know 
About Communism and Education“ 
(Šimtas dalykų, kuriuos tu turi ži
noti apie komunizmą ir švietimą). 
Komitetas sako, kad švietimas yra 
vienas komunizmo veiklos geriausių 
sričių. Daugelis. komunistų ir prisi
plakėlių įsiskverbė į amerikiečių mo
kyklas ir sudaro „mirtiną pavojų“, 
rašoma knygelėje, (m)

REIKALAUJA „DP BILIŲ“ 
PAKEISTI

JAV darbo ministerijos vicemini- 
steris John Gibson pareiškė, kad 
išeinant iš humaniškumo, padorumo, 
ekonominio ir politinio JAV intereso, 
J.A.Valstybės turėtų įsileisti didelį 
DP skaičių. •

Anot jo, Kongresas bus prašomas 
atpalaiduoti DP įsileidimą ir paša
linti varžančias įstatymo sąlygas. 
Amerikiečiai būsią paprašyti atsta
tyti savo istorini vaidmenį, kad pri
spaustieji žmonės galėtų čia prisi-

teisėjo, bet ir mokytojo togoje. Deja, 
juokingai atrodo, kai tas mokytojas 
klysta kaip paprastas, pamokos neiš
mokęs mokinys.

Busimojo karo „žemėlapis“
Kalbėdamas tarptautiniame foru

me ir norėdamas įrodyti, kad sovie
tams yra žinomi slapčiausi amerikie
čių planai, Višinskis mėgsta pacituoti 
JAV spaudą.

Šios sesijos pradžioje Višinskis 
labai ' temperamentingai užsipuolė 
JAV už daromus pasirengimus nau
jam karui. Pasiryžęs įrodyti savo 
teigimo teisingumą, Višinskis pami
nėjo specialų JAV žemėlapį kaip ne
sugriaunamą argumentą ir tvirtino:

— Žemėlapis, išleistas ESSO Kom
panijos New-Yorke,... yra ypatingai 
arogantiško charakterio ir kurstąs 
karą ... Provokaciniais tikslais jis 
pavadintas Trečiojo Pasaulinio Karo 
Žemėlapiu. Sis žemėlapis su savo 
provokaciniais šūkiais turi titulą — 
„Karinės operacijos Pacifiko teatre“. 
Ji yra piktos karinės propagandos 
prieš Sovietų Sąjungą ir naujas Eu
ropos demokratijas pavyzdys...

„Time“, minėdamas šią triukš
mingą Višinskio kalbą, smulkiau pa
aiškina, koks yra tas „karą kurstąs“ 
žemėlapis.

Pasirodo, dar 1944 m. gruodžio 
mėn. — taigi, dar antrojo karo metu 
— ESSO firma išleido tą žemėlapį, 
kad visuomenė galėtų sektį karo eigą 
Pacifike, Anksčiau ESSO buvo iš
leidusi du kitus žemėlapius, vaizda
vusius • Europą ir Afriką. Višinskio 
paminėtas žemėlapis, vaizduojąs Pa- 
cifiką, sudarė trečią tos serijos dalį 
ir buvo pavadintas: „War Map III, 
Featuring the P&cific Theater“. Va
dinasi, tai buvo trečiasis buvusio ka
ro žemėlapis, o ne „trečiojo karo že
mėlapis“, s; 1 .

Laikraščių iškarpų rinkinys
Amerikiečių žurnalistams ta pro

ga parūpo išaiškinti, kokiu būdu Vi
šinskis gauna amerikiečių spaudos 
iškarpas. Pagaliau surinkta medžia
ga buvo paskelbta „The New York 
Times“ (X. 2) laikraštyje. Jame gi 
taip rašoma:

, — Sovietų delegacijos nario, ku
ris Iš tikrųjų turi pasilikti neįvardin
tas, paklausta, dėl ko Višinskis su
darė tokį absurdišką „karo kurstyto
jų“ sąrašą, kurį paskelbė savo kal
boje. Atkreipta dėmesys,, jog buvęs 
Pensilvanijos gubernatorius Earle, 
kuris paminėtas sąraše, neturi beveik

jokios politinės įtakos Jungtinėse Val
stybėse ir kad jo įjungimas į sąrašą 
silpnina Višinskio kaltinimą.

—Taipgi sovietų atstovo paklau
sta, kaip tai įvyksta, kad Višinskis 
tolimoje Maskvoje girdėjo apie nea
bejotinai kurstantį mažai žinomo bu- 
sinessmano iš Vidurio .Vakarų pareiš
kimą, kuris buvo paskelbtas tiktai 
keliuose vietiniuose laikraščiuose.

— Sovietų atstovas... paaiškino, 
kad amerikiečių laikraščiai esą pa
viršutiniškai peržiūrimi sovietų am
basadoje Vašngtone ir sovietų konsu
latuose. Amerikiečių spauda siunčia
ma į Maskvą, kur ją studijuoją tar
nautojai. Ir nors tie tarnautojai ge
rai moką anglų kalbą, tai vis dėlto 
labai nedaug iš jų buvę už Sovietų 
Sąjungos, o beveik nė vienas iš jų 
nebuvęs Jungtinėse Valstybėse.

Būdingas sovietų atstovo paaiški
nimas.

Visi gerai žino, kad sovietų pilie
čiai neturi teisės išvažiuoti iš nuosta
baus „rojaus“ ir pastudijuoti kapita
listinių „prietarų“. Tačiau daugelis 
žino ir kitą faktą: kad tie laimingieji, 
kurie turi progos susipažinti su va
karų gyvenimu, nori savo studijas 
nutęsti iki amžiaus pabaigos. Pavyz
džiui, kad ir mokytoja Kosenkina.

Jei turi kalbėti, — meluok!
Baigiant straipsnį, reiktų — kaip 

priimta — padaryti kokią nors iš
vadą. Tačiau ją suplaksime su vieno 
JT atstovo nuomone apie išgarsėjusį 
veto čempijoną, sovietų buv. nuola
tinį atstovą Saugumą Ta“; joje, Gro
myko.

Nėščių moterų," jei jos yra jau 
daugiau negu 6 mėnesių, transpor
tuoti nesiima laivų bendrovės. To
dėl nė vienos moters negalime pa
imti (pašaukti), jeigu ji yra nėščia 
per 5 mėnesius.

KYŠIŲ SIŪLYMAS IR ĖMIMAS
Esą, ateina žinių iš visų įkurdi

nimo stovyklų, jog tarnautojai, dir
bantieji dokumentų paruošimo sky
riuose, priima kyšius, kad palankiai 
nuteiktų priėjimą prie misijų ar 
pagreitintų praėjimą per IRO do
kumentaciją. Esą, sunku įrodyti to
kių skundų tikrumą, bet visi IRO 
pareigūnai raginami atmesti _ tokius 
gandus.

1) Dėl tokių dalykų nurodoma 
įkurdinimo stovyklų, arėjų ir su- 
barejų įstaigoms ir pareigūnams aiš
kiai užrašyti ant sienų tokius paaiš
kinimus: „Bet kokios rūšies dovanų 
siūlymas ir priėmimas yra griežtai 
uždraudžiamas."

2) Visų įkurdinimo ištaigų it 
centrų pareigūnai pasirašo pareiš
kimą, jog jie pasižada nepriimti jo
kių dovanų už patarnavimus ir kad 
jie suprato, jog bet kuris siūlytojas 
bus smarkiai baudžiamas pagal įsta
tymus.

3) Kad visi pareiškėjai, atvykę 
skryninguotis, pasirašo registracijos 
metu ar, jei užsiregistravę, šiaip pa
reiškimą, jog jie nesiūlys jokių do
vanų bet kuria forma jokiam tarp
tautiniam, vietiniam IRO ar Volun
tary agentūrų tarnautojui už bet ku
riuos patarnavimus ir kad jie pilnai 
supranta, jog siūlytojai bus baudžia- 
mit net iki IRO pagalbos emigruoti 
atėmimo.

4) Pasižadėjimai dėl kyšių ar do
vanų neėmimo pasirašomi anglų ir 
viena labiausiai stovykloje naudoja
ma kalba

EMIGRANTO NUSISTATYMO PA
KEITIMAS PASKUTINĘ MINUTĘ

Iš ’ Ženevos vyr. IRO būstinės 
kablegrama gauta instrukcija dėl to
kių tremtinių, kurie paskutinę mi
nutę, kada jau reikia emigruojant 
išvykti, pakeičia savo nusistatymą ir 
atsisako išvykti. Iš Ženevos nuro
doma, kad tokiais atvejais tremti
niui ar pabėgėliui gali būti atsaky
tas įkurdinimo patarnavimas ir net 
galimas IRO statuso netekimas.

Šiuo baigiamas IRO biuletenis, 
nurodąs gana daug naudingų pata
rimų. (am)

Kaip žinome, Gromyko diplomatų 
pasaulyje buvo labiausiai nemėgia
mas po Molotovo ir Ribentropo. Kai’ 
Gromyko baigė savo karierą JT, vie- ’ 
nas tos pačios Organizacijos atstovas 
taip charakterizavo jo elgseną:

— Jei gali nekalbėti, — tylėk.
— Jei turi kalbėti; — meluok... 
Atrodo, daugiau pridėti nereikia.

J. Kuzmiėkis

Okiniai sunkumai Piety Amerikoje
Nepriklausomo olandų savaitraš

čio „Haagsche Post“ diplomatinis 
bendradarbis informuoja savo laik
raštį iš Pietų Amerikos: „Ūkinių sun
kumų išdava yra ta, kad daugelis ne
patenkintų elementų įsijungia į re
voliucinę veiklą, net neturėdami ku
rių nors politinių tikslų, bet tikėda
miesi, jog nauja santvarka atneš ge
resnį gyvenimo standartą. Daugelyje 
respublikų socialinė būklė yra bloga. 
Karo metu JAV buvo pateikusios ne
maža stambių karinių užsakymų, bet 
po 1945 m. gegužės mėn. karo pra
monė turėjo persiorientuoti į taikos 
meto gamybą, tačiau šlubuojanti or
ganizacija šiose valstybėse neįstengė

tai padaryti. Štai kodėl atėjo gyven-' 
tojų nūbiednėjimas ir nedarbas ėmė 
reikštis su visomis savo pasekmėmis. 
Tik dolerių srovė tegali padėti šiems 
kraštams vėl atsistoti ant savų kojų,' 
betgi tai reiškia tuojau ūkinę ir1 iš 
jos neišvengiamai plaukiančią poli
tinę Pietų Amerikos kontinento pri
klausomybę Jungt Valstybėms. Nors 
Perono valdoma Argentina ir veikli, 
bet ūkiniai santykiai ir tenai blogėja, 
o devizų trūkumas, neparduoti der-" 
liai, augantieji gamybos sunkumai, 
kaip naujųjų socialinių įstatymų iš
dava, neleidžia laukti pagerėjimo 
ateityje. Tik viena Venecuela, savo 
naftos šaltinių dėka, sudaro išimti.**
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