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Socialekonominė Trumano programa
Tautos sveikatos, namų statybos, pensijos, uždarbio minimumo ir DP problemos — 

svarbiausia prezidento politika
J. A. Valstybių vaidmuo pasaulio 

taikos ir gerbūvio struktūroje yra 
lemiamas. Todėl, prezidento Truma
no programinė kalba, pasakyta kon
grese. yra nepaprastos reikšmės. 
Šiandien ją užsienio spauda suvedė 
( taip vadinamą „New Deal“ pro
gramą, ( ruzveltinę vidaus politiką. 
Tačiau maža būtų pasakyti, kad 
prez. Trumanas eina savo pirmatako 
— Roosevelto — pėdomis. Prez. Tru
manas savo vidaus politikoje gaires 
nusmaigstė žymiai toliau. Šiandien 
ji dar nėra pakankamai išryškinta, 
nęrs savo apimtimi yra revoliucinė, 
tačiau bus vykdoma evoliucijos 
kuliu.

Amerika yra didelės lietuvių tau
tos dalies antroji tėvynė, todėl su 
jos vidaus problemomis susipažinti 
yra naudinga ir net būtina, nes tik 
per žinojimą žmogus tampa pilnesnis 
ir geriau tenkina savo fizinius Ir 
dvasinius reikalavimus. Dally Mali 
spec, korespondentas p. Trumano 
socialinę ir ekonominę programų 
laiko žymiai arčiau priartėjusių prie 
socializmo negu tokia buvusi supla
nuota prez. Roosevelto „New Deal“ 
programoje. Trumano programa yra 
„naujasis New Deal",
VALSTYBES ĮSIKIŠIMAS Į ŪKIO 

REIKALUS
Amerikoje yra- naujas dalykas r- 

„viešosios nuosavybės“ sąvoka. Nors 
prezidentas nesiūlė jokios turto na
cionalizacijos, bet jis pasižadėjo pa
naudoti krašto turtus „visų naudai“ 
ir kartu pabrėžė, kaip rašo DM, „vie
šosios nuosavybės“ reikalingumą 
Amerikos milžiniškoje pramonės si
stemoje. Jis paprašė Kongreso (ga
liojimų, kad būtų leista vyriausybei 
statyti plieno fabrikus ir įmones to
kiems dalykams, kurių krašte yra 
per maža. Šis jo pareiškimas turi 
socializmo pradą. Kai privatūs as
menys, privačios įmonės nepajėgia 
ar neturi Intereso krašto reikalavi
mus patenkinti, tada imasi reikalus 
tvarkyti pati valstybė. Nuo čia pra
sideda dalinis ūkio planavimas — 
ūkio sociallzaclja. Trumanas sako: 
„Vyriausybė ir įmonininkai turi nuo
lat dirbti kartu, kad daugiau ir dau
giau būtų atliekama darbo, daugiau 
Ir daugiau pagaminama, o tai jau

galės reikštis visiems žmonėms ge
resniu ir geresniu gerbūviu.“

SVEIKATOS REIKALAI IR 
PENSIJOS

Negalima pasakyti, kad Ameri
koje visai netvarkomi sveikatos rei
kalai ir kad ten viešpatauja chaosas. 
Mes dar nepakankamai pažįstame 
Amerikos gyvenimo kbmplikuotumą. 
Tiesa. Amerikoje nėra visuotinio gy
dymo įstatymo, kuris žiūrėtų tautos 
sveikatos reikalų — ten yra daugiau 
ar mažiau privačios draudimo orga
nizacijos. Be to, labiau Išplitusi 
Raudonojo Kryžiaus veikla, kuri api
ma, berods, apie 68 milijonus gyven
tojų, neskaitant visos eilės įvairių 
draudimo (staigų.

Prezidentas savo kalboje pabrėžė 
reikalingumą rūpintis visos tautos 
sveikatos apsauga. Pagal jo pasiū
lymą, sveikatos, senatvės bei inva
lidumo atvejais kiekvienas ameri
kietis galės naudotis gera medicinos 
priežiūra, Be to, žymiai padidintos 
senatvės ar invalidumo pensijos. 
Prezidentas pats prisipažino, kad 
„mūsų sveikata yra toli už medici
nos Tuoksiu progreso“. Šalia svei
katos reikalų, Trumanas pasiūlė pa
kelti minimali uždarbi, būtent, nuo 
40 cent iki 75 centų už darbo valan
dų. šioje vietoje vėl matome val

stybės kišimąsi, arba planingo ūkio 
aspektą, kai privatūs įmonininkai ne
nori tai padaryti, vaikydamiesi di
delių pelnų. Jis pasisakė ir už „Taft- 
Hartley“ darbo (statymo atšaukimą 
ir vėl priėjimo prie Laisvesnio Wag- 
nerio akto, kuris leidžia darbinin
kams organizuotai derėtis dėl darbo 
sąlygų.
DIDŽIŲJŲ PELNŲ APKARPYMAS 

IR TRUKUMAI
Prezidentas ypač atkreipė Kon

greso dėmėsi i kainų kontrolę, į di
desnį mokesčiais apdėjimą tas įmo
nes, kurios turi aukštas pajamas ir 
daugiau paramos, ir ( susirūpinimą 
mažosiomis įmonėmis. Čia numa
tomi antltrestiniai įstatymai. Tru
manas jau žymiai anksčiau buvo ne
kartą pasisakęs už įmonių smulki
nimą, už mažesnių vienetų parėmi
mą, kad nesikauptų didieji kapita
lai vienose ar nedaugelio asmenų 
rankose ir kad Jie nediktuotų nei 
rinkų kainų nei darbo paklausos. 
Sveikintinas žygis, nors dar neaišku, 
ar pasiseks tai prastumti pro Kon
gresą ir praktiškai įgyvendinti. Visi 
tamsieji pranašai, kurie pranašavo 
Amerikos kapitalizmo žlugimą, šian
dien yra patys sutriuškinti, nors pre
zidentas sutiko, kad tam tikrų trū
kumų yra ir namie. „Mes, sako Jis,

kenčiame nuo aukštų kalnų. Mūsų 
gamyba vis dar nėra pakankamai di
delė, kad patenkintų mūsų parei
kalavimus. Mūsų algų minimumas 
yra perdaug žemas. Mažosios (monės 
netenka pagrindo dėl pavojingų mo

nopolių... Kai kurie mūsų krašto 
turtai vis dar naikinami. Mums 
trūksta elektros energijos, nors prie
monių tokiai jėgai gaminti yra apstu.“

Prezidento pripažinimas nepri
teklių yra viena gerųjų didžiųjų 
žmonių savybių. Kas mato trūku
mus, kas nevengia jų viešai iškelti, 
tas yra ant tikro kelio, kuris gali nu
vesti, jei nebus kliūčių, į geresnį 
krašto rytojų. Šitai įsidėmėtina 
kiekvienam politikui. Visa tai mes 
nematome Sovietuose.

ŪKININKAI IR ŠVIETIMAS
Jei amerikietis darbininkas ar 

kareivis gali geriausiai valgyti, tai 
tik ūkinlnko-farmerio darbo ir pa
stangų dėka. Dirbtinio maisto kol 
kas nepagamina, kuris pasotintų 
žmogų ir būtų sveikas organizmui. 
Tik ūkininko prakaitų sukurtas mai
tintoje žemėje maistas ir perdirbtas 
per gyvulius teikia reikiamą žmogui 
jėgą. Todėl ir prezidentas Trumanas 
savo programoje palietė ūkininkus. 
Jis sako: „Mūsų ūkininkai vis dar 
susiduria su netikra ateitimi, per

daug dideliam kiekiui trūksta mūsų 
moderniosios civilizacijos patogumų.“ 
Ūkininkams padėti numatoma kainų 
palaikymu — primokėjimals ir vi
daus rinkų išplėtimu. Taip pat nu
matomas žemės konservavimas, pot
vynių kontrolė, irigacljos (drėkini
mai). Salia to, jis garantavo tedera-

Paskutinės aktualijos
— UP iš Washingtono praneša, 

kad senatorius Homer Ferguson 
(resp.) yra įnešęs DP akto (Imigraci
jos (statymo) papildymų, pagal kur| 
DP išduotos vizos neapsunkintų re
guliariųjų imigracijos kvotų.'’Jis taip 
pat (nešė „bilių", pagal kurj vizų iš
davimas nesiremtų nei okupacinėmis 
nei rasinėmis priežastimis.

— Kaip Informuoja UP iš Wa
shingtono, senatorius Vandenbergas 
Senato užsienio reikalų komisijų pa
reikalavo, kad ši „pilnai ištirtų“ nau
jai paskirto JAV užsienių reikalų ml- 
nisterlo Dean Acheson (sitiklnimus. 
Įtarimo kelius jo ankstyvesnis san
tykiavimas su komunistine Lenkijos 
vyriausybe ir turėtųjų bendradarbių 
ryšiai su komunistais.

w

Žydai pašovė 5 britų lėktuvus
BRITŲ KARIUOMENE PARUOSTYJE. JAV LAIKYSIS NUOŠALY, 

JEIGU G IN C AN NEĮSIMAIŠIS SOVIETAI.
bar tik pasitenkinta britų notos įtel-Palestina vis labiau tampa pasau

liniu neramumų židiniu. Dar dau
giau, Palestinos žydų vykdomas ara- 
blnių žemių puolimas laikomas agre
sijos ženklu, kuris gal(s iššaukti karą 
Artim. Rytuose ir tuo būdu sudrumsti 
pasaulinę ramybę.

Palestinoje reikalai ypatingai pa
aštrėjo, kada paskutinėmis dienomis 
žydų daliniai ties Egipto teritorija 
(žydai teigia, kad tai įvykę ties Pa
lestinos teritorija) pašovė penkis bri
tų lėktuvus. Pasak britų radijo pra
nešimo, kitu laiku būtų buvę atsa
kyta didžiausiomis represijomis. Da-

kimu žydų įstaigoms. Šios notos žy
dai neprisiima, kadangi ji esanti 
adresuota ne Izraelio vyriausybei. 
Britai taip darydami elgiasi sąmo
ningai, nes D. Britanija ligi šiolei Iz
raelio nėra pripažinę ir iš viso nenori 
pripažinti.

Sąryšy su padidėjusia įtampa, bri
tų daliniai Suežo kanalo srityje už- 
aliarmuoti. Jie laukia (sakymo. Pa
gal sutartis su Egiptu ir Transjorda- 
nija ♦). Britanija yra įsipareigojusi 
tiems kraštams padėti, jeigu karinės 
paramos reikalautų ir jei žydai per-

akcljos — užblokuoti Palestinos van
denis, kad niekas ginklų nebeatga- 
bentų. Sovietams priekaištaujama, 
kad šie ( Palestiną siunčią kariškai 
paruoštus žydus.

Lake Succes Palestinos klausimu 
tariasi britų atstovas su Jungt. Tautų 
gen. sekret Trygve Lie. Į JAV sku
bos keliu išvyko ir Jungt Tautų tar
pininkas Palestinoje Dr. R. Bunche.

JAV vyriausybė kviečia britus Ir 
Izraelį dėl britų lėktuvų nušovimo 
susitarti, jog tai būta nelaimingo atsi
tikimo. Vadinasi, JAV nenorėtų, kad 
Britanija Įsiveltų į kovas Artim. Ry
tuose, nes čia, kaip Ir iki šiol, daly
vautų ir Sovietų ginklai. Ta pačia 
proga iš Washingtono pabrėžiama,

linų finansinę pagalbą švietimui pa
gerinti. „Mūsų mokyklos daugely 
vietų yra ypač nepatenkinamoje 
būklėje. Mūsų demokratiniai idea
lai dažnai trukdomi netolerancijos 
ir šališkumo“,* sako Trumanas.
PENKI MILIŪNAI ŠEIMŲ VARGŠŲ

Trumanas nesigėdijo pasakyti to
kių dalykų, kurie ir pačioje Angli
joje, kuri save vadina jau sociali
stine valstybe, neskelbiami. Prezi
dentas pasakė: „Penki milijonai šei
mų vis dar tebegyvena lūšnose (slum 
— neturtingųjų kvartaluose). Trys 
milijonai šeimų dalijasi savo butus 
su kitais." Gerblamiejll Ar tai ne- 
didžiadvasiškumas pasakyti pasau
liui apie savo krašto skurdą? Jis pri
minė, jog reikia uždrausti diskrimi
naciją prieš negrus ir kitas rasines 
mažumas.

UŽSIENIO POLITIKA
Savo pirmoje ūkinėje ir sociali

nėje kalboje prezidentas užsienių po-

Dean Acheson stoja Marshallio vieton
Sausio 7 dieną buvęs JAV» užsie

nių reikalų ministerls p. George C. 
Marshallis atsistatydino Iš‘eitųjų pa
reigų ir nuo tos dienos prez. Truma- 

‘ nas paskyrė naują minister! p. Dean 
Gooderham Acheson (trumpai vadi
namas Dyn Ečeson).

Naujasis ministerls šiame darbe 
nėra naujokas. Diplomatinėje tarny
boje jis dirbo jau 6,5 metų. Valstybės 
pasekretoriumi buvo jau Cordell Hull 
ir Edward Stettinius laikais. Jis rė
mė prorusišką Roosevelto politiką. 
Vėliau jis buvo ir Marshallio pava
duotoju ir veikė savarankiai iki 1947, 
m. liepos 1 d.

Nuo 1946 metų^savo politiką Ru
sijos link Dean Acheson pakeitė Į 
„šaltą ir apsprendžiamą“. Jis pasi
priešino Sovietų ekspansinei politi
kai. Jo pareiškimas 1947 m. vasario 
mėn., kad Rusijos politika pasirodė 
esanti agresyvi Ir ekspansinė, parodė, 
jog Dean Acheson JAV politiką nu
suko. kita kryptimi. Ir Marshallio

planas turi ryšio su jo iniciatyva. Jis 
buvo bendradarbis “atominės energi
jos kontrolės plano, kuris paskelbtas 
1946 m. kovo 28 d.

Naujam užsienių reikalų ministe- 
riui yra 55 metai. Jis yra advokatas, 
lygiai kaip ir jo pavaduotojas p. 
Webb, 42 metų, ligi šiol buvęs biu
džeto komisijos direktorius.

Dean Acheson gimė 1893 m. ba
landžio 11 d. Middletown, Conn, iš 
tėvo kun. Edward Compion Acheson 
ir motinos Eleonos Gooderham Ache
son. 1915 ir 1918 metais baigė moks
lus — Yale universitetą ir Harvardo 
teisių mokyklą. Vedė 1917 m. Turi 
3 vaikus.

Prezidentas Trumanas p. Marshal- 
liul parašė laišką, kuriame išdėsto jo 
didelius nuopelnus, padarytus karo ir 
dabartiniu metu. Britai Marshall} va
dina istoriniu asmeniu, susijusiu su 
Marshallio planu, su Europos atsta
tymu. Prancūzija taip pat apgai
lestauja Marshallio pasitraukimą.

žengtų jų sienas. Britai visą didžiąją 
kaltę suverčia viešai Sovietams, ku
rių kontroliuojama Čekoslovakija ga
bena žydams ginklus ir šaudmenis. 
Bet nesigaili britų spauda aštrių žo
džių Ir Amerikos vyriausybei, kuri 
aiškiai palaikanti žydų pastangas, 
nes ginklų pirkimo finansavimas ei
nąs iš Amerikos žydų. Nurodoma, 
kad britams reikėtų imtis griežtos

kad JAV nesimaišysiančlos ( D. Bri
tanijos — Izraelio ginčą, jeigu tenai 
neįsikišianti Sov. Sąjunga.

Britai bijosi, kad arabų kraštai 
netaptų tuščia erdve, -kurią stengtųsi 
užpildyti komunistai-sovietal. Ap
skritai Imant, Palestinos problema 
yra aktuali, nes čia vienokiu ar ki
tokiu būdu dalyvauja visi trys di-
dieji kraštai.

Saugumo zona ož Reino
ATLANTO PAKTAS PASIRAŠOMAS DAR SĮ MENESĮ

Gerb. „Musų Kelio" Platintojams
Prašome „Musų Kelio“ leidinių 

platintojus, kurie esate gavę platinti 
J. G r i g o 1 a 1 č i o „N A CIŲ PRA
GARE“ nedelsiant atsiskaityti, kaip 
galint greičiau paslunčiant surinktus 
pinigus, atsiskaičius platintojams pri

klausančius •/••/•. Pinigus prašoma 
siųsti net ir tuo atveju, jeigu ne vi
sos knygos, kurias gavote, jau išpar
duotos. Dalinis atsiskaitinėjimas pa
lengvins mums mūsų sąskaitų išly
ginimą. „MUSŲ KELIAS“

Seniai lauktas Siaurės Atlanto 
pairtas," spėjama, įsikūnys dar šį mė
nesi. Daily Mail korespondento p. 
King pranešimu, Atlanto paktas, ( 
kur( Prie karinės gynybos sąjungos 
— Briuselio pakto kraštų (Britani
jos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos 
ir Luksemburgo) — (traukta JAV Ir 
Kanada, bus pasirašytas šio mėnesio 
pabaigoje, skelbia Paryžiaus diplo
matiniai šaltiniai. Šį paktą turės ra
tifikuoti atitinkamų kraštų parlamen
tai. Tik JAV ir Kanados parlamentų 
ratifikavimas užtruksiąs.

Atlanto pakto projektas, patirta, 
apsprendžiąs „Atlanto saugumo zo
ną“, kuri išplečiama už Reino, bet J 
šią zoną įtrauktieji kraštai gali lais
vai apsispręsti — priimti ar atmesti 
pakte numatytas sąlygas. Į numaty
tą saugumo zoną įtraukiamos Islan
dija, Norvegija ir Danija.

Atlantą paktą svarstant, iškilę du 
principiniai klausimai: a) kurie kraš-

tai Europos kontinente turi būti 
įtraukti ir b) tų kraštų reagavimas. 
Pagal Paryžiaus šaltinius, Portugali
jos ir Danijos dalyvavimas laikomas 
būtinu, nes pirmieji turi Azorų salas, 
o antrieji — Grenlandiją, be kurių 
J.A.Valstybės visai negali įstoti į 
saugumo paktą.

AP pranešimu iš Briuselio, pa
ruoštasis Atlanto paktas automatiškai 
garantuotų J.A.Valstybių paramą ki
tiems pakto signatariniams kraštams 
užpuolimo atveju. Artimi Belgijos 
užsienių reikalų ministerijos šaltiniai 
šį pareiškimą patvirtina, rašo DM.

Sąryšyje su galutiniu Atlanto pak
to projekto paruošimu, Skandinavijos 
kraštų užsienio reikalų ir gynybos 
ministerial slaptai posėdžiavo ir ben
drasis gynybos komitetas Kopenha
goje dar tebeposėdžlauja. Po jo turės 
vėl susirinkti ministerial, kurie galu
tinai pasisakys dėl prisidėjimo prie 
Atlanto pakto. (DM/NYHT/am)

lltikos klausimų smulkiau neaptarė. 
Tai esą tolimesnių pranešimų užda
vinys. Tačiau jis pasakė, kad Ame
rikos užsienių politikos „vadovau
janti žvaigždė" būsianti tarptautinis 
bendradarbiavimas. „Kol pasaulio 
saugumo sistema nebus sudaryta, 
kad galėtume būti saugūs“, pridūrė 
jis, „mes negalėsime išvengti naštos, 
kurią sudarys kuriamos ir palaiko
mos ginkluotosios pajėgos, pajėgian
čios atstumti agresiją.“ Kongresui 
rekomenduojama užsienio politikoje 
vadovautis tarpusavinėmis prekybos 
sutartimis trejis metus ir vyriausybė 
tarsis su kitais kraštais dėl tarifų 
sumažinimo.

Dabartinę tarptautinę situatiją 
prezidentas atvaizdavo šitokioje būk
lėje. „Mes stovime tokios eros prie
angyje, kurioje gali reikštis mūsų 
pačių ar visos žmonijos didieji atsle- 
kimai arba baisioji katastrofa.“ Ši
taip prezidentas Įsivaizduoja dabar
tinę politinę padėtį. Ji nedžiuginanti.

TREMTINIŲ PROBLEMA
Reikia džiaugtis, kad prezidentas 

tarp gausybės savo vidaus problemų 
surado vietos ir nelaimingiesiems 
tremtiniams. Jis pasiūlė • Kongresui 
atpalaiduoti DP įstatymą, kuris da
bar varžė tremtinių (DP) įvažiavimą 
iš Europos t Ameriką. Spauda nuro
do, kad šiam klausimui išpręsti ne
susidarysią kliūčių is Kongreso 
pusės.

Tai ir bus pagrindiniai prezidento 
Trumano kalbos bruožai, kuriais 
nušviečiamos naujosios vyriausybės 
ūkinės tendencijos. Am.
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Lietuviai tremtiniai Kanadoje
BALFo PIRMININKAS RAGINA J.A.V-M STEIGTI KANADISKIAMS PAGALBOS FONDĄ

Lapkričio mėn. gale BALFo pirm- 
kas kun. Dr. J. Končius su Ameri
koje viešinčiu J. E. vyskupu V. Briz
giu aplankė Kanados lietuvius, įsi
kūrusius Toronto, Ottawa ir Montreal 
miestuose. Savo įspūdžius apie trem
tinių kūrimąsi Kanadoje BALFo 
plrm-kas, pateikė-Amerikos lietuvių 
spaudai.

, „Tremtinių skaičius Kanadoje, sa
ko Kun. Dr. J. Končius,laipsniškai 
daugėja. Daugiausia čia atvyksta 
viengungiai — vyrai ir merginos. At
vykusių tarpe yra apie 25% vyrų, 
kurių žmonos ir šeimos pasiliko lai
kinai Vokietijoje. Iki šiol darbams į 
Kanadą yra atvykę apie 4.000 lietu
vių, kurių 75% viengungiai ir 25% 
su šeimomis. Viengungių skaičių su
daro 70% vyrų ir 30 % merginų. Ve
dybų lietuvių tremtinių tarpe yra 
daug. Lietuviai vyrai, reikia paste
bėti, daugiausia veda lietuvaites — 
apie 99 %, o lietuvaitės taip pat sten
giasi ištekėti už lietuvių. Gaila, kad 
lietuvaičių ten yra per maža, dėl to 
patartina kanadiečiams vyrams at
vykti J Jungtines Amerikos Valsty
bes susirasti sau žmonas. (? - Red.)

Paprastai vykstantieji darbams į 
Kanadą sudaro sutartis su kompani
jomis, pasižadėdami dirbti 10 mėne
sių. Siam terminiu! pasibaigus, jie
yra laisvi pasirinkti sau Kanadoje 
bet kurią gyvenamąją vietą ir darbą. 
Daugiausia tremtiniai vyrai dirba 
miškuose prie medžių kirtimo, aukso 
kasyklose, žemės ūkyje ir hydroelek- 
tros stotyse; moterys tuo tarpu — 
prie namų ruošos, ligoninėse ir žemės 
ūkyje. Atlyginimas už darbą nevie
nodas. Dirbantieji miškuose gauna 
7 dol. už 10, valandų darbo dieną; už 
maistą ir butą išskaito 1 dol. dienai, 
bet maistas labai geras, tik butas pri
mityvus. Dirbantieji prie geležinke
lio uždirba 5,50 dol. dienai, bet jie 
taip pat gauna maistą ir butą (vago
nuose), už ką atskaito 1 dol. dienai. 
Hydroelektros stotyse ir aukso kasy-

Tautiniai ženklai
Ką tik karui pasibaigus, t. y. dar 

1945 m., tautiniai ženkleliai buvo la
bai madoje. Bet su laiku jie pradėjo 
nykti. Kaip kas spėja,* kad esą jie 
nusibodo... Dabar labai retas daly
kas tautinis ženklelis. O vis dėlto jis 
yra net labai reikalingas. Tuo ga
lėjau pats įsitikinti, lankydamas 
preinamąsias stovyklas: Diepholz’ą, 
Fallingbostelį, Grohną ir kitas.

Man teko matyti, 'kaip lietuvis su 
lietuviu keverzoja vokiškai ir nežino, 
kad jiedu lietuviail... Tiesa, kartais 
yra sunku atspėti, su kuo kalbi, nes 
ant kaktos gi nėra parašyta, kad tas 
arba ta yra lietuvis. Tą patį teko 
matyti ir laivuose: lietuviai keleiviai 
veik nė vienas neturi tautinio ženk
lelio; latviai ir estai priešingai — 
vįsi tautiniais ženklais pasipuošę. 

klose gyvenimo ir darbo sąlygos pa
našios, kaip ir miškų darbininkams. 
Žemės ūkio darbininkai uždirba tarp 
35-40 dol. mėnesiui su pilnu išlaiky
mu. Daugiausia lietuvių dirba miš
kuose ir aukso kasyklose.

Lietuviai, baigę savo darbo sutar
tis, daugiausia vyksta apsigyventi Ir 
įsikurti J Toronto, Montreal ir Ha
milton. Pastebėta, kad geriausios gy
venimo ir darbo sąlygos yra Ontario 
provincijoje, Toronto ir kituose mie
stuose. Toronte dabar yra naujai at
vykusių apie 1.000 lietuvių ir iš se
niau čia gyvena apie 1.000; Hamil
tone yra apie 500, Montreale naujai 
atvykusių apie 600, o iš seniau apsi
gyvenusių apie 2.000. Tuose mies
tuose lietuviai turi savo parapijas, o 
Toronte ir Montrealyje — savo baž
nyčias, sales ir lietuvius kunigus: 
Toronte — kun. Ažubalį, Montreale 
— kun. Bobiną ir Hamiltone.— kun. 
Tadarauską. Gaila, kad nė viena iš 
tų parapijų dar neturi savo lietuvių 
mokyklos, nes Kanadoje jas įsteigti 
nėra sunku — valdžia lengvai leidžia 
ir dar apmoka algas mokytojams.

ATVIRI „THE WINNIPEG TRIBUNE" ŽODŽIAI PASKATINO SALINTI NEGEROVES

Ligi šiol, kalbant apie Kanadą, I esančias per 60 mylių nuo Winnipego, I bet menkas savo kokybe. Stovyklos 
□rastai hfidavn llnlrcniiim'nmn ' nosimi h A MonlMho YTali-i * rlr, j ipaprastai būdavo linksniuojama vie

na medalio pusė — teigiamoji, kuri 
šį kraštą, reikia pasakyti, Vokietijoje 
emigracijos laukiančių D.P. akyse 
padarė svajonių šalimi. Į Kanada 
nuvykusieji D.P. taip pat galėjo susi
daryti daugiausia teigiamą vaizdą. 
Nusiskundimų beveik netekdavo gir
dėti. Staigmeną čia padarė Winni- 
pego dienraštis „The Winnipeg Tribu
ne" savo 249-tame numeryje. Jo re
porteris Bruce Larsen, aplankęs Ma- 
nitobos provincijos cukrinių runkelių 
farmų darbininkų D.P. stovyklas,

Būti) gera, jei LTB centro k-tas 
pats tuo reikalu susirūpintų. Reikė
tų, susitarus su dailininkais, paga
minti standartinį, skoningą, gražų ir 
nebrangų ženklelį', kad po visą pa
saulį išsisklaidantieji lietuviai turėtų 
jį prie savo krūtinės, žinotų, su kuo 
jis kalbasi. Tas ypač svarbu kelio
nėse tiems, kurie gerai nemoka sve
timų kalbų.

Užsakius didesnį tautinių ženklų 
skaičių, jis atseitų nebrangiai. Jo 
kaina neturėtų būti aukštesnė kaip 
1—2 DM. Pelnas galėtų būti paskir
tas Kultūros Fondui arba kitiems 
svarbiems tautos laisvinimo reika
lams. O išplatinti jų būtų galima 
labai didelį skaičių. Tik' neatidėlio
jant reikėtų tą reikalą sutvarkyti!

Kl. Giedaugas

būtinai jiems reikalinga prie didesnių 
’miestų, kaip Toronto ir Montreal, 
įsigyti ūkius su atitinkamomis patal
pomis, kad čia, kaip pereinamuose 
punktuose, grįžę iš miškų ir kasyklų, 
jie galėtų laikinai gyventi tol, kol 
susiras darbą ir pastogę. Susirgę ir 
ligoti galėtų rasti tokiuose ūkiuose 
prieglaudą, vasaros metu galėtų jau
nimui surengti vasarojimo stovyklas, 
rengti išvažiavimus ir kitus vasari
nius parengimus bei suvažiavimus. 
Tokie kultūros centrai pagelbėtų ne 
tik materiališkai, bet ir kultūriškai, 
jie jungtų visus lietuvius ir juos stip
rintų dvasioje.

Manau, kad mes, Amerikos lietu
viai, privalome ateiti į pagalbą mūsų 
tremtiniams, taip gausiai atvyku
sioms į Kanadą. Norėčiau siūlyti 
prie BALF’o sudaryti specialų fondą 
Kanados lietuviams naujakuriams 
remti. Jei BALF vajus gerai pasi
seks, esu tikras, kai BALF vadovybė 
palankiai atsižvelgs į šį projektą ir 
išties lietuviams kanadiečiams bro
lišką pagalbos ranką", baigia BALFo

1 Pirmininkas.

Naujai į Kanadą atvykę lietuviai 
rodo daug iniciatyvos, gyvumo ir 
noro veikti ir kurti. Nestebėtina, nes 
jų dauguma gerai apsišvietę. Jų tarpe 
yra universiteto profesorius dr. A 
Šapoka — istorikas, prof. Agota Šid
lauskaitė, adv. Daukša, buvęs BALF 
įgaliotinis Austrijoje, ir visa eilė kitų 
žymių asmenų, kurie, dirbdami 
paprasčiausius darbus, užsidirba pra
gyvenimui. Miestuose gyvena lietu
viai, pasirinkę laisvus darbus, už
dirba nuo 85c iki 1,25 dol. per va
landą. Pragyvenimui jie išleidžia 
apie pusę savo uždarbio. Pastebėta, 
kad beveik visi tremtiniai be išimties 
iš savo uždarbio siunčia siuntinius. 
Be jokių išteklių atvykusioms į Ka
nadą lietuviams naujakuriams nėra 
lengva ir reikia pergyventi visokių 
sunkenybių ir nepriteklių, tačiau 
džiugu ir sveikintina, kad jie, nežiū
rint to, dvasioje stiprūs ir fiziškai 
energingi, su pasiryžimu kovoja dėl 
savo būvio tautiškai ir religiškai or
ganizuojasi labai sąmoningai.

Susirgusiems ir darbo netekusiems 
nėra jokios apsaugos ir jokių labda-

Antroji medalio pusė
paskelbė Manitoba Farm Help Ser
vice nelabai malonų straipsnį: „Ne
švara ir skurdas D.P. stovyklose. Gra
sinama deportacijomis".

Blogiausia iš visų aplankytųjų 
stovyklų randasi netoli Emersin. Vie
nas jos gyventojas jugoslavas, buvęs 
gen. Michaflovičiaus šalininkas, ko
respondentui pareiškė: „Mes imame 
stebėtis ar į Kanada buvome atvežti 
kaip darbo arkliai ar kaip žmonės. 
Niekas mumis nesirūpina. Tokiose 
sąlygose daugumas iš mūsų gyvena 
pirmą kartą. Tremtinių stovyklos 
amerikiečių zonoje Vokietijoje buvo 
geresnės už šias...“

Stovyklos gyventojų tarpe yra 65 
nevedę vyrai iš Lenkijos, Jugoslavi
jos, Ukrainos, Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos. Jie visi savo laiku kovojo 
prieš vokiečius — kentėjo belaisvių 
ir koncentracijos stovyklose. Taigi, 
yra aiškūs vakariečių draugai ir są
jungininkai.
KOVA SU PELĖMIS IR BLAKĖMIS

Reporteris, susipažinęs su stovy
klos sąlygomis, pirmame „W. T.“ pus
lapyje konstantuoja: Šešiasdešimt 
penki vyrai gyvena trijose būdose, 
pastatytose iš smaluoto popieriaus, 
kovodami su pelėmis ir blakėmis. Sa
nitariniai ir prausimosi įrengimai pri
mityvūs, nepakankami. Pastatai 
prasti. Vėjas nakties metu švilpauja 
iš vieno kampo į kitą. Viena geležinė 
krosnelė skiriama 21-nam vyrui. Mais
tas pakankamas kiekybės atžvilgiu, I šio purvo sluogsniu apdengia grindis.

darbininkų tvirtinimu, mėsos davinį 
sudarė kirminų sugraužta dešra. Iš 
savo dieninių pajamų — 3,50 dol. — 
vyrai už maistą moka po vieną do
lerį, už patalpas — 25 centus, o taip 
pat apmoka medicinos sąskaitas, dra
bužius, muilą ir kitokius reikmenis.

Sekančiame puslapyje reporteris 
pateikia daugiau smulkmenų. Vyrai 
miega dviejų aukštų lovose. Būdoje, 
kuri turi 21 gyventoją, tėra tik 6u 
mediniai suolai. Vyrai priversti sė
dėti ant savo lovų. Manitoba Sugar 
Co. kiekvienam iš jų parūpino po 
vieną porą plonų pilkų antklodžių, 
matracą ir pagalvę be jokių užval
kalų. Patalynė kieta nuo nešvarumo. 
Grindų lentose gausu penkių centų 
didumo skylių, todėl vėjas švilpia po 
visą pastatą.
. Kiekvienoje būdoje įrengta geleži
nė prausykla. Ji eina vonios, prau
syklos ir skalbyklos pareigas. Repor
terio vizito metu vienas vyras plovė
si kojas, kitas tuo pačiu metu prau
sėsi veidą, o trečiasis skalbėsi balti
nius. Kai kurie stovyklos gyventojai, 
nepakęsdami nešvaros, eina į miestą 
nusimaudyti ir už tą malonumą mo
ka viešbučiui po 25 centus. Nė vienas 
iš vyrų neturi švarių! kojinių ar bal
tinių, nes nėra šilto vandens. Jie ne
gali išsaugoti švarių antklodžių: išar
tų laukų dulkės kartu su vėju įsi
veržia į būdas. Šlavimas nieko ne
padeda — jos sušlampa ir sudžiuvu-

ringų ištaigų, kurios Jiems pagelbėtų, 
todėl jie net ii savo menko uždarbio 
organizuoja savišalpos kasas, mokė
dami dešimtukais ir net penktukais 
saviesiems pagelbėti Pastebėta, kad

Pradedama emigracija i 
JAV iš anglį) zonos

Praėjusių metų gruodžio 17 d. su 
IRO, armijos ir CIC atstovais, o gruo
džio 18 d. su šalpos organizacijų at
stovais Frankfurte pono Squadrilll 
įstaigoje iš Amerikos atvykęs DP Ko
misijos pirmininkas p. Carusl disku
tavo tremtinių emigracijos iš anglų 
zonos reikalus.

Wentorfe yra numatyta vykstan- 
čiųjų į J.V-bes pereinamoji stovykla 
visai anglų zonai. DP komisijos vy
riausias atstovas anglų zonai, kurio 
būstinė bus Wentorfe, paskirtas p. 
Hurley. Jis turės savo žinioje pakan
kamą personalo* skaičių, kad galėtų 
per mėnesį paruošti apie 1.200 emi
grantų. Vėliau tas skaičius bus pa
keltas iki 3.000—3.500 per menes’.

Paruošimo procedūra bus ta pati, 
kaip ir amerikiečių zonoje — iš koor
dinatoriaus įstaigos Frankfurte bus 
išduodami bylų numeriai ir persiun
čiami Wentorfe esantiems DP komi
sijos atstovams, kurie toliau tvarkys 
tas emigracines bylas.

Darbas numatomas pradėti sausio 
pradžioje. Tikimasi greitai pasiekti 
užsibrėžto tempo, kadangi pradžia 
jau yra padaryta — koordinatoriau* 
įstaiga Frankfurte jau gruodžio vi
duryje turėjo apie 500 bylų, paruoštų 
perduoti šiam naujam skyriui anglų 
zonoje. BALFo Įstaiga Europoje

Pelės laisvai kaip ir vėjas įeina į bū
das. Jos laksto grindimis visą naktį, 
išėsdamos didžiausias skyles marški
niuose, kelnėse, baltiniuose ir pata
lynėse ...
Į EUROPĄ NIEKADA NETRŪKSTA 

LAIVŲ...
Vyrai reporteriui bijojo išdėstyti 

savo nusiskundimus, nes kai kurie iš 
jų buvo gavę įspėjamuosius laiškus iš 
Provincijos Žemės ūkio Departamen
to, kad bet koks prieštaravimas gali 
privesti prie deportacijos iš Kanados. 
Laiškai buvo rašyti ant Farm Help 
Service blankų: „Kiekviena kartą, 
kai jūs pasipriešinsite šiam traktavi
mui, tas bus pažymėta jūsų doku
mentuose Ottawoje. Jūs tapsite ne
pageidaujamais ir tuomet nebūsite 
čia reikalingi. Į Europa niekada ne
trūksta laivų“...

'•Reporteris vieną tokį laišką, kaip 
įrodamą dokumentą, atgabeno laik
raščio redakcijai. Laiškas pasirašytas 
N. HAUSE, Farm Help Service in
spektoriaus Melitoje. Paprašytas in
formacijų, minėtasis asmuo teisinosi 
— tokius laiškus jam liepė rašyti 
Manitobos Farm Help Biuras Winni- 
pege, kada D.P. laikinai buvo pa
siųsti į farmas duoninių javų nuimti 
ir paskui atsisakė grįžti į cukrinių 
runkelių farmas reikalaudami, kad 
būtų apmokėtos kelionės išlaidos.

Laiškas buvo parodytas Draudimo 
Nuo Nedarbingumo apygardos in
spektoriui F. J. White. Jis pareiškė, 

(Nukelta į 5 pusi.)

A VILKAS (32)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI <

Baigiame tvarkytis. Prisinešame visokių skudurų, kailių, 
matracėlių, drobės ritinių iš gretimo rūmo ir pasidarome šio
kius, tokius guolius.

Dvaro rūmuose toks pat baisiausias, anarchiškas vaizdas: 
brangūs paveikslai sunlaustytl, viskas sujaukta, sudaužyta, 
sugriauta, sušaudyta. Ant kai kurių baldų užrašai: „Majorat 
N.". Savininkas — Vienas vokiečių generolas.

Tvartai milžiniški, papuošti bokšteliais, karnizais. Net 
rusai keikdavo:

—■ Pas tuos „svolačius" ir gyvuliai geriau gyveno, negu 
pas mus žmonės.

Keli mūsų nueina į bažnytėlę. Tuojau juos rusai pristato 
lentų nešioti. Ir vėliau, nėra laiko apžiūrėti dvarui, net neap
lankome kitame name esančios mūsiškių „dešimtukės“.

Bebaigiant paskubomis tvarkytis, mus varo prie darbo. 
Išrikiuoja. Vyresnysis, civiliškai apsirengęs, buvęs rusas be
laisvis.

— Vyri, vyri, — kreipiasi į mus, — (toliau rusiškai) aš 
tarnavau Lietuvoje prie Marijampolės pas Skaržinskienę. 
Kaip ji mane spaudė, taip ir aš jus...

— Na, — sakome, — jau pakliuvome į velnio nagus. 
Gerai, kad prisipažino mokąs lietuviškai. Reikia būti atsar
giems.

Kitas mūsų viršininkas — seržantas, raukšlėtu, rudu ru
pūžės veidu, balta palaidine; tipas — visiškai pras’gėrusio 
žmogaus.

Jie paskirsto mus į darbus. Pašluojame, paduodame ark
liams šieno; ir vėl surikiuoja.

Įsako nuvesti pagirdyti arklius kūdron. Pagirdome, ir 
▼ėl mus surikiuoja.
/ Šiandien valgyti negauname, nes dar nepriskirti, o maistą 

gavome 4 dienoms. Tai pasakė Baisusis St&ršina, padaryda
mas lokio patarnavimą, jau, mūsų laimei, paskutinį.

Vakare tenka man gultis ant stalo, nes nėra vietos. Kam
pe guli*žemaitis, sergąs viduriais.

1945. IV. 1. Sekm. — Velykos.
Tai bjauriausios Velykos mano gyvenime. 6 vai. Maskvos 

laiku, kada dar tamsu, jau mus žadina:
— Vyri, vyri, kelk.
Vėl surikiuoja, paskirsto darbus: pašluojame, pašeriame, 

pagirdome. Tvartai milžiniški, kiemas didelis; didžiausią jo 
dalį užima mėšlo krūva 50 m. X 20 m.

Daugelis kumelių Išsimetė. Meš, uždėję gemalus ant neš- 
tuvėlių, tempiame juos ant tos krūvos ir metame. Čia ne
skaičiuojama: dvoks ar ne, tinka taip ar ne.

Pagaliau surikiuoja ir nuveda valgyti. Tenka geroką va
landėlę palaukti.

Sriuba verdama lauke dviejuose apgriuvusiuose katiluose, 
kur vokiečiai šutindavo kiaulėms bulves. Dabar jie paskirti 
mūsų sveikatai ir gerovei. Prie virtuvės durų statinė „šva
raus“ vandens. Mat, jis pasemtas iš švariausios šio dvaro 
kūdros. Čia pat pastatytas sargybinis: Šaukštus plauti drau
džiama; vanduo — tik gėrimui- Praustis! Jau mes nė negal
vojame. •

Pusryčiams — kiek reikiant neišvirusi bulvienė, su neiš- 
kepuSios duonos gabalėliu. Pavalgius mus vėl veda prie dar
bo. Jis nėra sunkus. Bet tas amžinas buvimas dvokiančiame 
tvarte, tas amžinas stovėjimas rikiuotėje įgrysta.

Pietums Vėl surikiuoja ir veda Reikia palaukti. Prie 
stalo, nors dar ne visiems paduotos lėkštės ir šaukštai, ser
žantas jau ragina, žiūrėdamas į-laikrodį:

— Greičiau, greičiau. Per 20 minučių turite pavalgyti.
15 minučių praeina, dar ne visi turi lėkštes. Įsižiūrime 

į virėjas. Tos „katiušos“ apsirišusios galvas raudonais sku
durais, pritvinkusios neriboto išdidumo. Seržantas vis ima 
iš kišenės laikrodėlį ir žiūri. Sovietų žmonės, 25 metus ne- 
čiųpinėję laikrodžio, nori bent dabar atsidžiaugti.

Virėjos bukaprotės: reikia kam šaukšto, atneša lėkštę, 
reikia lėkštės, atneša duonos. Jos biauriai nusiteikusios, lū
pas patempusios, rėkauja, niurna O seržantas skaičiuoja:

—... 5 min.... 3 min.... Jau laikas! Kelt! Išeit!
Daugelis einame nuo stalo nebaigę valgyti. Žinome, kad 

niekur nepasiskųsi, o jei skųsi-s, nieko nelaimėsi. Čia jau 
tokia supuvusi tvarka. Reikia kentėti: gerai dar, kad mes 
ne fronto

Juodys rankos nepajudina. Varo prie darbo, bet jis ne
paklauso.

Kai iš valgyklos išeiname lauk, vėl surikiuoja ir — į 
tvartą. Kolchozinėje santvarkoje pietų pertraukos nėra.

Nesvarbu, jei tą darbą, kurį męs 40 žmonių (27 lietuviai 
ir lenkai; 10-tukė dirbo kituose tvartuose, Ir su jais retai 
tesusitikdavome) dirbome nuo ryto ligi vakaro, stengdamiesi 
galėjo atlikti 10 žmonių; bet čia tokia pat tvarka, kaip pas 
vokiečius (irgi socialistus!): turi krutėti bent iš kampo | 
kampą.

Surikiuoja, sako pamokslą, paskirsto darbą. Einame va
karienės. Vėl ilgai laukiame, nes čia dar valgo kažkokie rusų 
kareiviai. Jau sriuba baigiasi. Raiša virėja užpila kibirą van
dens iš boso.

Valgome bulvienę ir jauste jaučiame neužvirusį vandeni. 
Ir vėl ta pati neiškepusios duonos riekė.

Dienos menu čia toks: pusryčiams — bulvienė ir duonos 
riekė, pietums — „bulvienytė“ su „riekyte“, o vakarienei — 
„bulvienėlė" su neiškepusios duonos „riekele“. Žodžiu — tas 
pats ir tas pats.

Dar mus nuveda rikiuote į tvartą. Apie 9 vai. paleidžia 
poilsio. Kai kuriems reikia palikti budėti. Liepia statyti sar
gybinį net prie savo kambario durų. Sovietų Sąjungoje turi 
stovėti sargyba ant sargybos, o ant tos sargybos dar sargyba.

Vadinasi, mes būsime kolchozininkai, srėbsime tą bulvie
nę, užkąsdami žalia duona, tūnosime dienų dienas tvarte, iki 
pasikeis viršininkų sprendimas.

Sugulame. Laimė — kažkas turi žvakigalių, tad nereikia 
patamsy graibytis. Vietos maža. Visi taip susigrūdę, kad lie
čia vienas kito pečius. Pasikloju rastą šuns kailį po galva ir 
gulu ant stalo, nes kitur nėra vietos.

Jonaitis, kurs kelionėje dėjosi viršininku ir kiekvienam 
rusui raportuodavo, pridėdamas ranką prie kepurės, gula po 
stalu. Visi dabar juokiasi iš jo.

Nuvarginti sugulame. Naktį visi dažnai keliasi, lipa per 
kitų galvas ir kojas, skuba lauk, nes viduriai visai sugedę; 
jei taip toliau tęsis, mes visi nuvažiuosime žemaičio, kuri* 
guli ant sofos ir kraujuoja, pėdomis.
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Ispanija ideologijų kovoje
Ispanijos vardas -vis dažniau iš

girs Lamas tarptautiniame forume. 
Pastaruoju metu, sąryšyje su Vakarų 
Europos gynimo problemomis ir be
krutant Atlanto paktą, Ispanija ■tam
pa pagrindine diplomatinių diskusijų 
tema. Pabrėžtina, kad šis klausimas■ 
labai aktualus Amerikos žemynuose. 
JTO dar 1946 m. gruodžio 12 d. yra 
padariusi nutarimą, kuriuo ji reko
menduoja savo nariams laikytis ato
kiai nuo Ispanijos. Bet dabar karinių 
reikalų specialistai sako, kad jų pla
nuose Ispanija užima ar turėtų užimti 
gana svarbią vietą, kaip busimųjų 
karinių operacijų bazė. Pažiūrėkime, 
kas toji Ispanija yra ir ko ji siekia 
savo tautai ir Europai.

Žinome, kad Ispanija buvo savo 
laiku Europos galybė ir milžiniškų 
kolonijų valdytoja. Ispaniškai ir da
bar kalbama Vidurio ir Pietų Ame
rikoje. Nuo anglų karalienės Elžbie
tos laikų ispanai nebetenka pirmeny
bės jūrose. Jos kolonijos ėmė su
tirpti, ypač 19 šimtmečio pradžioj^ 
kai Pietų Amerikos kraštai skelbėsi 
nepriklausomais. 1931 m. pasitraukė 
paskutinis Ispanijos karalius Alfon
sas XIII. Po to Ispanija tampa kovos 
laukas tarp kairiųjų radikalų ir deši
niųjų, kol pagaliau 1936 m. prasideda 
kruvinas pilietinis karas. Kairiuo
sius, vad. respublikonais, rėmė sovie
tai ir šiek tiek prancūzai, dešiniuo
sius italai ir vokiečiai, nes to reika
lavo šių abiejų lagerių ideologijos. 
Karo metu Ispanijos vad. Falange 
nebuvo totalitarinė partija ar fašistų 
grupė, bet tai buvo visų antikomu
nistinių jėgų junginys ir sąjūdis. To 
antikomunistinio sąjūdžio kūrėjas ir 
vadas Jose Antonio Primo de Rivera 
buvo respublikonų nužudytas 1936 m. 
Generolui Franco kelias j vadus bu
vo laisvas. Jis pasiėmė vadovauti 
ispanų tautai jos kovoje prieš radi
kalųjį elementą, kuris būtų virtęs so
vietinių idėjų nešėju. Kovą jis lai
mėjo 1939 m. kove 28 d. Madrido 
paėmimu. Nuo to laiko generolas 
Franco yra Ispanijos valdytojas, vals
tybės šefas. Jis ir jo vadovaujama 
ispanų tauta šiandien yra tvirtai iš
likusi tradicijų ir praeities dvasinės 
kultūros šalis.

Pravartu peržvelgti charakterin
gus ispanų tautos bruožus ir Franco 
išsilaikymo valdžioje sąlygas. Pir
miausia ispanų tauta yra linkusi j 
fanatišką tikėjimą arba likimą. Ispa
nija — katalikiškas kraštas. Tik pri
siminkime prancūzų karus su ispa
nais, kurie ispanų buvo vedami gin
klu ir kryžiumi rankose. Prancūzai 
neįveikė ispanų tik dėl jų dvasinės 
kovos už kryžių ir tikėjimą. Franco 
gerai supranta šitą tautos ypatybę ir 
ja remtasi. Falange ir Francas pri
pažįsta Katalikų Bažnyčios reikšmę 
tautai ir remia katalikybės plėtoji
mąsi krašte. Bet netenka manyti, 
kad bažnyčia ten sulieta su valstybe. 
Valstybė yra savo vietoje, bažnyčia

Rašo Dr. S. Tomas
vi tautos priešakyje. Lenino prana
šavimas apie antrąją sovietų valstybę 
Ispanijoje — neįvyko. Priešingai, 
Ispanija pasiruošusi kovoti su komu
nistine bestija.

Savo laiku Franco bendradarbia
vimas su vokiečiais bei italais buvo 
grynai antikomunistinio nusistatymo 
pasekmė. Tai buvo antikominternas. 
Tačiau visi kiti buvusių vokiečių bei 
ialų režimų atributai ispanams liko 
svetimi. Vokiečių užsimojimas nai
kinti kitas tautas ir jas pavergti savo 
tautos tarnybai ispanams nepatiko. 
Rasizmo skelbimas ispanams buvo 
nepritaikomas ir nesuprantamas, nes 
ispanų tauta kraujo ryšiąjs yra susi
jusi sų visu Amerikos žemynu ir tą 
ryšį labai brangina. Franco nuo savo 
tautos linijos nenutolo ir tautos cha
rakterio bruožus saugojo visą laiką. 
Hitlerio asmeniškas bandymas pri
kalbėti Franco įstoti į karą jo pusėje 
pasibaigė šaltu Franco atsakymu: Ne. 
Tik kilus karui su sovietais pakitėjo 
ispanų laikymasis. Vyriausybė kal
tino sovietus ir rėmė savanoftų ver
bavimą kovoti prieš juos.- Bet ir čia 
vyriausybė sakė, kad ji remia kovą 
tik su bolševizmu, ir neigė karus tarp 
kitų Europos tautų. Ir iš tikrųjų, ry- 

egzistuoja valstybėje. Yra buvę Ir 
konfliktų tarp šių dviejų institucijų. 
Franco pažiūros j bažnyčią teikia jo 
politikai konservatyvų charakterį.

Režimas Ispanijoje savo pažiūra į 
bažnyčią labai skiriasi nuo kitų bu
vusių totalitarinių režimų. Nacional- 
socializmas aiškiai neigė religijas, 
nors oficialiai ir buvo sakoma, kad 
jas remia. Italų fašizmas laikėsi pa
lankiau religijoms, bet dar toli nuo 
jų rėmimo tikra prasme. Apie ko
munizmą netektų ir kalbėti, nes jis 
viena tetrokšta — viską naikinti. 
Daugiausia religinės bendruomenės 
galėtų pasilikti seną vardą, po kurio 
priedanga turėtų būti režimo ideolo
gijos skelbimas.

Suprantama, kad ispanų tautos 
nusistatymas komunizmo atžvilgiu 
yra griežtai neigiamas. Pilietinio ka
ro metu jau kovojo šios dvi ideolo
gijos. Kariškai buvo nugalėta kai
rioji srovė, o drauge žuvo ir komu
nizmo pastangos ten įsigalėti. Bet 
kaip visur, taip ir Ispanijoje yra ne
maža dalis gyventojų, galvojančių 
apie respublikonų grįžimą. Šiandien 
Ispanija yra kietai įsijungusi į kovą 
taikos priemonėmis prieš komuniz
mą. Apie naujus neramumus nėra 
jokios kalbos. Vyriausybė tvirtai sto-

Reformos sovietinėje zonoje
Savo metu įdėjome CL Forestier 

straipsnį apie rytinės Vokietijos virš
kinimą. To paties autoriaus dedame 
straipsnį apie „Sovietines reformas", 
kurios daug kuo primena daromas 
Lietuvoje. Autorius, kurį metą gy
venęs tenykšėje zonoje, „Le Monde“ 
štai ką dėsto apie sovietines pažan- 
gas, kai Berlyno rytinis sektorius jon 
įjungiamas:

Jei būtų rusai Išguiti iš rytinės 
Vokietijos, ir tuomet užtiktume du 
reiškiniu: žemes reformą ir naciona
lizaciją. Visa tai padaryta ne vien 
Sovietų, bet ir vietinių komunistų 
siekimu: palaužti 'junkerinę galybę 
ir įvesti sistemą, kuri būtų artima 
sovietinei.

Rytinėje Vokietijoje 1939 m. 29% 
žemės ir 31% miškų priklausė junke- 
riams-žemvaldžiams. Vieton kelių 
tūkstančių, dabar tą žemę valdo 0,5 
mil. šeimų. Šie naujakuriai, įvedant 
naują sovietinę markę, naudojosi 
lengvatomis — gavo po dvi markes už 
10 RM, kai paprasti mirtingieji te
gavo tik 1 naująją markę. Nežiūrint 
į eilę minėtų ir kitų lengvatų, tačiau 
žemės reforma toli gražu nepavyko. 
Vien tik 1947 m. gegužės mėn. 1.500 
ūkininkų pasitraukė iš sodybų, nes 
neturėjo pašalpų, traukiamosios jė
gos nei įrankių. Ir kai pernai buvo 
kviečiami iš vakarinių sričių atvykti

ir įsikurti rytinėje, atsiliepė tik 52 
šeimos.

Jei toji reforma nepavyko, nuro- 
dytina eilė priežasčių: žemes ūkio ga
minių prievolės, sekvestrai pavėlavus 
jas atlikti ir įkurdinimas kooperaty
vų, kurie pagaliau visai nusavina že
mes ūkio gamybos išdavas. Todėl re
forma praranda tą spindesį kurio iš 
anksto laukta. Maitinimo sąlygos ne
pagerėjo. Juodojoje rinkoje kainos 
nuolat auga. Ir tos reformos pelno 
išdavomis,-jei apie jas galima kalbėti, 
naudojasi tik okupantas.

Pramonės socializacija pernelyg 
neseniai įgyvendinta, kad būtų gali
ma apie ją dabar kalbėti. Ten esan
čių 9% įmonių nacionalizuota vienu 
brūkštelėjimu. Jos skaičius milžiniš
kas,’ nes vokiečių prarponė daugiau
sia smulki ir priklausė atskiriems 
(monininkamš. Iš stambesnių įmonių 
paminėtina grupė Flick, Siemens- 
AEG, Continental Gas A.G.

Kai kurios įmonės nusavintos net 
visai aplenkiant įstatymus. Kitų įmo
nių konservatoriški komitetai nacio
nalizuotų įmonių vadovais paskyrė 
buvusius savininkus. Vienos garsio
sios Zeiso įmonės komitetas net pa
sipriešino nacionalizacijai.

Sovietai tomis reformomis yra pa
tenkinti, nes žemes ūkis ir pramonė 
yra jų valdomos.

tų fronte kovojo ne vien ispanų di
vizija, bet prancūzų ir kitų tautybių.

Vakarų fronte susidarius anglų 
amerikiečių galybeį o Vokietijai vis 
labiau silpnėjant, Franco reikėjo ieš
koti atramos pas anglosaksus. Bet šie 
pažiūrėjo į Franco, kaip į diktatorių. 
Anglosaksų politikai ilgai nenorėjo, 
suprasti, kad Ispanijoje režimas yra 
žmoniškas, palyginti jį su žiauriuoju 
bolševizmu. Net palyginimas yra 
ispanų tautos užgavimas arba visai 
negalimas. Ūkinis bendradarbiavi
mas pasiliko ir toliau gyvas. Tik ka
riniai specialistai ėmė labiau domė
tis Ispanijos žeme. Pagaliau atrodo, 
kad J-A.Valstybės turės pakeisti savo 
seną nusistatymą ir pradėti nuošir
daus bendradarbiavimo politiką. JTO 
jau irgi kelis kartus buvo kilęs Ispa
nijos klausimas, bet vis nerasta pa
kankamai pritarimo didžiųjų tarpe. 
Ypač anglai pasisako už Ispanijos 
neįsileidimą į tarptautinius organus, 
kol ten nėra įvesta partijų veiklos 
laisvė. Reikalui esant, karinės prie
žastys vakariečių laikyseną tikrai pa
keis teigiama prasme. Sovietai visą 
laiką smarkiai puola Franco, vadin
dami jį fašistu, o Ispanijos režimą — 
teroro režimu. Bet jau atėjo laikas, 
kad sovietai savo melu nieko nebeįti-

Vokiečiams palikta iniciatyva 
Skelbti ir įgyvendinti vadinamą 
„WlrtsChaftsplan fūr 1948“. Sis pla
nas pirmiausia susiduria su transpor
to atstatymo sunkumais. Jame nu
matyta padidinti 10 % bendrosios ir 
50 % pramoninės gamybos. Iš pramo
nės ypač nurodyta tekstilės pramo
nės skatinimas, ir jos padidinimas 
138 mil. metrų audinių. Žemės ūkyje 
numatoma įdirbti 120.000 ha apleistos 
žemės ir skatinti gyvulių ūkį.

Tačiau planas neįgyvendintas. O 
dėl jo neįgyvendinimo tuojau meta
mas! kaltinti vakariečius, jų valiu
tinę reformą. Tuo metu paskirta val
stybinė komisija, kuri ruošia ne vie- 
neriems, bet dvejiems — 1949-1950 m. 
Šio plano uždavinys įgyvendinti 81 % 
gamybos, buvusios 1936 m. Argumen
tas gana stiprus: „Darbas ir discipli
na ateities kartoms.“ Plane kalbama 
ne vien apie gamybos didinimą, bet 
pramonės ir žemės ūkio tarpusavį 
saitą. Geležinkelių atstatymo ir moks
linio tyrimo planas yra nepaprastas, 
bet visa tai atsiduoda rusišku tvaiku. 
Padidintos gamybos išdavos numa
tomos išvežti tarpininkaujant žino
mais Raznoimport.

Sovietai nenuogąstauja, kad vokie
čiai taptų ūkiškai galingi. Tito ir kai 
kurie nacionalsocialistai aiškai mato

(Nukelta į 5 pusi.) 

kiną, nes visi praregėjo, kas yra ti- 
krasis ne tik teroristas, bet ir tikras]* 
bestija.

Pabrėžtina tai, kad ispanų'tauta 
nesimetė anglosaksams J glėbį, bet ir 
toliau nori likti savarankiška. Vadi
nasi, Ispanija stengiasi varyti tiesią 
ir pastovią liniją pagal savo tautos 
tradicijas ir tautos charakterį Ispa
nija jne ta savo žvilgsnius daugiau 1 
Lotynų Ameriką, kur mato ispaniš
kas kilmės tau .as ir girdi ispanų kal
bą. Ypatingai čia pažymėtina Argen
tina. Daugelis Falangos bei vadovau
jančių ispanų nori čia įžvelgti busi
mąją ispanų moderniškųjų laikų im
periją, jungiamą tos pačios ispanų 
kalbos, katalikų tikėjimo, tų pačių 
tradicijų ir to paties nusistatymo 
prieš komunizmą. Busimajame kari
niame konflikte toks junginys suvai
dintų nemaža rolę, ir aišku, kokia bū
tų jo laikysena. Tik anglosaksams 
nepatinką, kad Ispanija išdidžiai lai
kosi ir saugo savo savarankiškumą.

Baigdamas duosiu truputį statisti
nių žinių apie šį kraštą, kad galėtu
me suprasti ir to krašto reikšmę Eu
ropos žemyne. Visame Iberų pusia
salyje tėra dvi valstybės: Ispanija ir 
Portugalija. Iš 596.669 kv. km ploto 
Ispanija užima 511.985 kv. km ir turi 
26,4 mil gyventojų, 52 žmonės ant 
1 kv. km. Žemės ir miškų ūkiu ver
čiasi gyventojų, pramoėje ir ka
syklose 25%, prekyboje ir amatuose 
8%, likusieji 10% kitais verslais. Di
desniuose miestuose gyvena tik 15% 
žmonių, todėl kraštas turi žemės ūkio 
charakterį. Sostinė Madridas ir 
Barcelona turi po vieną mil. gyven
tojų; Kiti miestai žymiai mažesni. 
Ispanija turi ir kolonijų. Kanarų sa
los Atlante ir Balearų Viduržemio jū
roje priskiriamos prie metropolijos. 
Kolonijos susideda iš šių nuosavybių: 
Ispanų Marokko 28.000 kv. km su 
795.000 gyventojų, Ispanų Guinea 
27.000 kv. km su 121.000 gyventojų ir 
Vakarų Sahara, arba Rio de Oro, 
285.000 kv. km su 32.000 gyventojų.

Ispanijos ūkis yra labai įvairus. 
Žemė taip pat įvairi. 10% paviršiaus 
yra dykumos, arti pusės paviršiaus 
dirbama žemė. Kultivuoja: javai 33% 
— ariamos žemės, kita žemė skiriama 
daržams, sodams, alyvoms ir kitiems 
šilto krašto augalams. Žemės ūkį iki 
šiol trukdė bloga žemės valdymo si
stema. Pusę visos žemės valdė apie 
15.000 savininkų, 80.000 savininkų te
valdė tik vieną penktadalį, o liku
sieji keli milijonai likusius apie du 
penkdadalius žemės. Naujais įstaty-. 
mais vyriausybė siekia įvykdyti že
mės reformą ir teisingai paskirstyti 
ją tikriems ūkininkams.

Ispanija yra turtinga žemės tur
tais, mineralais ir rūda. Eksportuoja 
rūdą, vyną, apelsinus, citrinas, alyvų 
aliejų, kamštį, tabaką, migdolus ir 
svogūnus; importuoja tekstilės gami
nius, medvilnę, javus, žemės alyvą, 
geležį ir metalo prekes.

Vyt. Alantas • (2)

Kaip mes su žmona 
ruošėmės emigruoti

IŠ CIKLO „STOVYKLOS DVASIA“

Man aiktelėjo širdis iš džiaugsmingo susijaudinimo. „Va
žiuojame!“, surikau žmonai parbėgęs namo.

Nepasakosiu čia apie visus formalumus, kuriuos turi at
likti kiekvienas kandidatas emigruoti. Tik tarp kito pasa
kysiu, kad turėjau užpildyti anketą, kur surašyta 99 klausi
mai. Ta didelė valstybė, J kurią mes rengėmės važiuoti, bet 
kokių, nuodugniai neišaiškintų asmeybių neįsileidžia. Ji nori 
žinoti, kur tu gyvenai per paskutinuosius 20 metų, kur per tą 
laiką dirbai ir kiek uždirbai, kokioms organizacijoms priklau
sei, kiek pavardžių turėjai, ar nesiruošei nuversti vienos iš 
sąjungininkių valstybių vyriausybės, ar nesi ištvirkėlis ir gir
tuoklis, žodžiu, iškvočia tave iš panagių beveik nuo gimimo 
dienos. •

Tą naktį, prieš važiuojant į komisiją, mano žmona sapnavo 
keistą sapną. Ji rodos, eidama per stovyklą, susitikusi keistą 
prabangiai apsirengusią, rūsčiu veidu būtybę, kuri ją pašaipiai 
paklausiusi:

— Ką, vadinasi, ryt važiuoji į komisiją?
— Važiuoju, — atsakiusi žmona nužemintai
— Tu manai, kad taip lengva ištrūkti 11 mano valdžios? — 

kažin kaip be garso nusijuokė keista būtybė.
Žmona nežinojusi ką atsakyti, o pamėklė tęsusi toliau:
— Aš esu Stovyklos Dvasia. Tokių skurdžių, kaip tu, po 

mano sparneliu slepiasi tūkstančiai, ki, ki, kl! Jie mano 
klusnūs piliečiai: ką aš sakau, jie daro. Aš mėgstu jiems 
padrumst! protus, kad jie taip greit nepasprr’itų iš mano glo
bos. Man malonu pažaisti jų likimu. Jie puola čia, puola ten, 
kur jiems numeti grūdą, bet iš mano globos pabėgti nevisados 
gali. Tik kai kuriems pavyksta pasprukti, bet kiek aš jiems 
pinklių palteliui paspendžiu! Juokinga, kaip jie tose pinklėse 
kapstosi! Bet užtat kiek pas mane atbėga naujų] Milijonai! 

Visose pasaulio dalyse aš esu pristeigusi stovyklų. Išmokusi 
• devynias kalbas, tu manai lengvai pralisianti pro visas mano 
pinkles, ki, ki, ki!

Žmona stovėjusi apglumusi. Kai Dvasia kikeno, ji 
žvilgterėjusi jai J veidą: jis buvęs žiaurus, negailestingas ir 
bejausmis.

— Kodėl tu tokia negailestinga? — išdrįsusi ji paklausti 
Dvasią. — Tu turėtum būti gailestingesnė vargšams žmonėms.

— Už ką? — nustebusi Dvasia. — Gal tu manai, kad aš 
jus globoju iš meilės? Nesąmonė! Ar tu nežinai, kad skurdžių 
niekas nemyli ir negerbia? Jei jiems kas kyštelėja kąsnį, tai 
tik dėl to, kad jie nepastiptų iš bado. Ar negeriau numesti 
kąsnelį, kad paskum galėtum dėtis dideliu geradarių ir būg
nais būgnyti apie žmoniškumą, artimo meilę ir kitus panašius 
niekniekius, apie kuriuos žmonės mėgsta kalbėti iš nuobo
dumo, užuot leidus skurdžiui pastipti iš bado ir paskum klau
sytis sąžinės murmėjimo, kad leidai žmogui atsiskirti su šia 
ašarų pakalne, nors, gal būt, ten jis laimingesnis, kaip čia? 
Matai, mano viskas nuosekliai apgalvota... Laimingos tau 
kelionės į komisiją, — pamojavusi su ironija ant lūpų Sto
vyklos Dvasia žmonai ir dingusi už trečiojo barako kampo.

— Kaip tu manais ką toks sapnas galėtų reikšti? — 
paklausė žmona baigusi pasakoti.

— Sapnų aiškinti aš nemoku, bet žinovai sako, kad jei 
sapnas blogas, vadinasi, bus geraį — nuraminau ją, bet pats 
širdyje pagalvojau, kad jei jau boboms ima dvasios vaidentis, 
tai jau greičiausiai velnias trauks...

2.
— Kokios tamsta profesijos?—klausia mane gražiai apsi

rengęs ponas, žiūrėdamas į anketos lapą ir ilgais pirštais su
kinėdamas paauksuotą pieštuką. — Tamstos anketos lape 
profesija neįrašyta.

Dabar aš atsiminiau, kad buvau prašęs mūsų emigracijos 
skyriaus tarnautoją, užpildant anketą, profesijos neįrašytį 
nes, tiesą sakant, nežinojau, kuri iš mano devynių profesijų 
geriausiai tiks tam kraštui, į kurį rengiausi emigruoti. Aš 
galvojau taip: tų klausimų galybėje niekas nepastebės, kad 
mano profesija nepažymėta, kol anketa pateks į komisijos 
rankas, o nuvažiavęs — vietoje pasiteirausiu, kokios profesijos 

komisija labiausiai pageidauja, tokią ir įrašysiu per apklau
sinėjimą.'

Bet nieko iš to neišėjo. Privažiavo tokia daugybė žmonių, 
kad toje nervingoje, susirūpinusioje, siauruose koridoriuose 
besigrumdančioje masėje nieko nebegalėjai susigaudyti. Mė
ginau kalbinti vieną, kitą, trečią, bet kažin ką murmtelėja ir 
skuta į šalį. Paprašiau žmoną, kad ji panaudotų savo kalbų 
bagažą Ir pasiteirautų kokia profesija labiausiai pageidaujama, 
bet pasėkos tos pačios, kiekvienas susirūpinęs savo reikalais, 
o apie kitų reikalus nieko nenori girdėti.

Pagaliau į komisijos kambarį aš įėjau toks pat apglumęs, 
kaip ir išvažiuodamas iš namų. Ir kai tas ponas užsiminė apie 
profesiją, aš nežinojau kas sakyti. Visos mano senos ir naujas 
profesijos ėmė dūkti galvoje, kiekviena jų stengdamasi patekti 
po smailiai nudrožtu komisijos pirmininko pieštuku. Sukandęs 
dantis turėjau jas valdyti, kad nė viena neatsidurtų ant liežiu- 
vlo galo. Susitelkęs galvojau, kokia profesija galėtų patikti 
tam gražiam ponui, kuris atsidėjęs ir truputį nustebęs žiūri 
J mane, laukdamas atsakymo. Jis liepė vertėjui dar kartą 
pakartoti klausimą. Aš pajutau, kad mano nugarkaulis ima 
šalti. Jis dar pagalvos, kad aš esąs nebylys ar kurčias, mušė 
man mintis į galvą ir kraujas siūbtelėjo į skruostus. Pajutau, 
kad kaistu lyg jauna mergaitė, kuri jaunikio užklupta nesusi
griebia kaip atsakyti: taip ar ne. Kuriems perkūnams man 
reikėjo tiek tų profesijų mokytis? — vėl pagalvojau su įniršiu, 
prisimindamas žmoną. Reikia gi ką tam maloniai besišypsan
čiam ponui atsakytį būtinai reikia, bet kas?...

— Atrodo, kad tas ponas bus savo profesiją pamiršęs, — 
sako komisijos pirmininkas savo kolegai. — Paklauskite, kas 
jis buvo Lietuvoje, — vėl jis kreipėsi į vertėją.

Vėl baisūs spąstai, prisiminiau žmonos sapną. Jei pasa
kysiu buvęs mokytojas, baigta: mokytiesiems išvažiuoti durys 
uždarytos; o jei pasakysiu kurią kitą profesiją, kuri tam ponui 
nepatiks, vėl baigta. O tas ponas, matai, ima vis labiau nekan
trauti. Jis žvilgterėjo į savo auksinį rankinį laikroduką ir 
kažin ką pasilenkęs pašnabždėjo savo kolegai į ausį Grei
čiausiai jis pasakė, kad su nebyliu kandidatu nėra ko daug 
terliotis, dingtelėjo vėl man į galvą. Juo labiau, kad už durų, 
laukia šimtai: pasirinkimas karališkas! Aišku, komisija papra* 
šys mane tuojau išeiti..,

JBus daugiau)
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Vilniaus muzikai XVIII-XIX amž
Algimantas Almus

Jubilejinių kunigaikščių Miesto 
metų aidui beskambant nustembi. 
Kaip tai — savuoju menu nuo amžių 
svetimtautį stebinęs — didingais ar
chitektūriniais ir kitokiais pamink
lais, nuostabiomis apylinkėmis, daug 
kentėjusią siela, priešų kartų kartais 
teriotas, plėštas, degintas miestas, 
išauklėjęs, anot danų kritiko Georg 
Brandes, „19 amž. epo kūrėją“ Ado
mą Mickevičių, pasaulinio masto po
litiką ir kar) Tedą Kosčiušką, arch. 
Stuoką-Gucevičlų ir daugel) kitų, 
Vilnius būtų neturėjęs nė vieno žy
mesnio muziko? Neįtikėtina.

Ir tikrai, jei mes pažvelgtume dar 
gilesnėn savo senovėn, patirtume, jog 
po Vakarų Europą keliaujant truba
dūrams ir minesSngerlams, taip ir po 
Lietuvą klajoję dainiai, dar vaidilo
mis, kanklininkais vadinami, buvo 
„kultūrininkai" pilna to žodžio pra- 
Ime. Juk jie ne tik dainuodavę, kan
klėmis pritardami, savo sukurtas 
poemas, bet ir eilėmis išpasakodavę, 
kas kur naujesnio įvykę krašte. Ap
rašydami lietuvių senovinę kultūrą, 
„The Enciclopedia Americana“ tvir
tina: „ ... lietuvių dainiai skyrėsi nuo 
vakariečių minesiingerlų, nes jie ne
garbinę legendinių ar tikrų herojų, 
didvyrių, kaip pastarieji, ir jų reper
tuarą sudarydavusios dainos bei rau
dos ... Jų daina — muzikos akompo- 
nuojama švelnaus nusiteikimo, pa
prasta, nuolanki, liūdesiu ir senie
siems papročiams atsidavimu rezig
nuojanti. Jose nerandame to karin
gai žiauraus, uždegančio stiliaus, kur) 
tačiau užtinkame daugelyje vakarie
nių karo ir meilės baladžių... Jei 
tautos siela atsispindi jos dainose, tad 
lietuvių tauta yra užsitarnavusi būti 
klasifikuojama kaip nekengsminglau- 
sia ir taikingiausia tauta pasaulyje 
(most harmless, peaceful nation in 
the World). Sakoma, jog net Goethe 
ir Herderis yra ieškoję (kvėpimo lie
tuvių dainose, kuriose buvo apdai
nuojamas, apart karo, visos gyveni
mo fazės."

. Taip buvę iki 16 amžiaus, kada 
krikščionybės misionieriai, užgęsln- 
dami paskutiniąsias Perkūno ugnis, 
netrukus nutildė ir paskutinį vaidilą. 
Neturime žinių ar tuo metu, kai Va
karuose nedrąsiai pirmuosius žings
nius bandė Lasso, Monteverdi, Pa
lestrina ir kiti, ar Ziglmanto Augusto 
pastatytoje Žemojoje Pilyje ir jos še
šėlyje būtų buvęs koks ir lietuviškos 
muzikos pionierius. Nežinome nė 17 
amžiaus paskirų Vilniaus muzikontų, 
nors kažkas tvirtinęs, jog Vilniaus 
didžiūnai turėję savo orkestrus, nes 
ir vidurio Europoje jau skambėjo 
Buxtehudės, Corelli, Couperin, Hen
delio muzikos garsai. Tik su 18 šimt
mečiu Johano Sebastian Bacho nu- 
šviestan muzikos horizontan pasipy- 
lusioje Em. Bacho, Beethoveno, Ros
sini, Haydno, Mozarto, Glucko, Pa
ganinio, Schuberto ir daugelio kitų 
srovėje mes randame ir Lietuvos so
stinės duoklę. Aišku, tai negalėjo 
būti kokio kalnėnų ar žemaičių bajo
rėlio, o ką kalbėti apie kaimiečių vai
kus. Tik matykime.

Kunigaikštis Antanas Henrikas 
Radvila (Radživilius, Radzivill), 
gimęs jau po I-jo padalinimo 1775 
metais Vilniuje. Puikiai išauklėtas ir 
išmokslintas, 1796-siais veda kuni
gaikštytę Liuizą, Prūsijos princo 
Liudviko Ferdinando seser). Berlyne 
Radvila žinomas ne tik kaip supra
tingas muzikos mėgėjas, bet taip pat 
kaip „par excelent“ violončelistas, 
dainininkas ir kompozitorius. Nepa
prastai mėgęs Ludwig van Beetho
veno muziką, mielai grojęs jo kvar
tetus, ir vokiečių kalbos knygose ra
šoma, jog Radvila kartą padaręs toli
miausią kelionę pas kunigaikšti Ga- 
liciną, kad galėtų Išgirsti Beethoveno 
Messe ih D ir su juo pačiu susi
pažinti. Beethovenas j) paprašęs po 
šiuo kūriniu pasirašyti, kas anų laikų 
papročiu reiškė prisidėjimą prie iš
leidimo, gi Radvila mielai su kitais 
septyniais tai ir padaręs. Atsidėko
damas Beethovenas jam paskyręs 
1814 metais parašytą Opus 115, kitaip 
dar vadinamą „Bevardę Uvertiūrą“, 
kuri 1825 metais buvo Steinerio Vie
noje išleista pavadinimu „Grosse Ou- 
verture in C dur, gedichtet“. Arti
mai susibičiuliavęs ir su Frederik 
Chopinu. 1828 metais išleistuose mu
zikos veikaluose Radvila minimas : 

.kaip reikšmingas to meto muzikos :

kūrėjas. Ypač „Kompozicijos Goe- 
thes-Franęois dramatinei poemai 
Faustui“. Tai esąs kapitalinis veika
las, 25 dalių, gi 1835, jau po jo mir
ties, Trautveino leidinys sudaręs 589 
puslapius! Sis Radvilos kūrinys daug 
metų buvo grojamas Berlyne, Han- 
noveryje, Lelpzige, Prahoje, Danzige, 
o dar 1890-siais Hyde Park College 
Londone. Be to, „Prancūziški Ro
mansai“ (1802), visa eilė vokalinių 
duetų, kvartetų, kuriuos jis parašęs 
specialiai savo bičiulio Zelter’io (žy
maus Mendelssohno mokytojo) įsteig
tam „Liedertafel“ (giedotojų draugi
jai). Taip savo laiškuose Goethei

Padėka
Lietuvių Dailės Institutas 

širdingai dėkoja F-mai „Auf- 
bau“, Mūnchene, už suteiktą

5.000,- DM pašalpą.
Įvertinant L.D. Instituto at

sakingą darbą lietuvių meno 
ugdyme bei propagavime, F- 
ma „Aufbau“ suprato ir atjau
tė sunkias to darbo sąlygas ir 
pirmoji ištiesė ranką Instituto 
veikimui paremti.
Frelburgas. 1948. XIL 22

Lietuvių Dailės Instituto 
Valdyba

tvirtinęs pats Zelterls. Prie jo kom
pozicijų eilės dar priklauso ir „Com- 
plainte de Marie Stuart“, akompo- 
nuojama violončele ir smuiku, o taip 
pat nemaža dainų su gitara ir violon
čele. Miręs Radvila 58 metų tam pa
čiam Berlyne, 1833. IV. 8 dieną.

Žinom ir dar vieną 18 amžiaus vil
nietį, net ankstyvesni kaip pirmasis, 
o taip pat ir nemažiau garsų. Felik
sas Janavičius (Janiewicz). Pri
siminus tada taip Vilniuje mėgtą po
sakį „gente Lituanus — natione Po- 
lonus“, nesinorėtų įrodinėti šio ar vė
liau aprašysimų muzikų tapatybes. 
Pagaliau tai ne šio rašinio ir tikslas. 
Janavičius, gimęs 1762 metais Vil
niuje, gavęs jame pradinį mokslą, 22 
metų jaunuolis išvyksta iš susipolitt- 
kavuslos sostinės t tuometinį muzikos 
centrą Vieną, pas jau pagarsėjusius 
W. A. Mozartą ir F. J. Haydną. Vo
kiečių autorius Jahn rašo, jog jis net 
taip susibičiuliavęs su jais, kad Mo-

zartas jam pavedęs Opus 470 „An
dante smuikui ir orkestrui“, parašytą 
1785 metais. Haydnas gi buvo jau 
sutikęs priimti Janavičių savo moki
niu, bet... pasimaišiusi kažkokia 
Lenkijos kunigaikštytė, kuri suda
riusi galimybę jam išvykti Italijon. 
Jos globojamas, jis žavėjosi garsiųjų 
tų laikų smuiko virtuozų, kaip Nar
dini, Pugnani muzika, juo labiau kad 
ir pats buvo garsus smuikininkas. Iš 
Italijos parvažiuoja Prancūzijon, kur 
kažkokios įtakingos „madarne“ pro
tekcija groja kurį laiką Paryžiuje, o 
iš čia įstoja tarnybon pas Orleano 
Kunigaikštį. 1790 metais kunigaikštį 
nuteisus, grįžta atgal gimtinėn. Bet 
neilgam. Tuoj po Trečiojo padalini
mo Išvyksta Anglljon ir dar tais pa
čiais metais sužinome jį dalyvaujant 
Londono Salomono koncertuose, o 
kiek vėliau — kad dirigavo Liver- 
poolio ir Manchesterio koncertus. 
Vedęs Llverpoolio lady Miss Breeze, 
1800 pasikelia pastarajin, kur 1803 
metais atidaro muzikos prekybą: lei
džia — parduoda. Londono Filhar
monijos' istorijoje Janavičius pažy
mėtas kaip vienas iš 30-ties jos stei
gėjų. 1815 m. keliasi Edinburgan, kur 
pagarsėja kaip 1815 ir 1824 metų mu
zikos Festivalių koncertmeisteris. 
1829 metais pasitraukia iš muzikinio 
gyvenimo. Po kurio laiko pasirodęs 
anglų „Musical Memoirs“ įvertino jį 
kaip excelent dirigentą, kartu išgir- 
damas ir jo kūrinius — „Koncertą 
smuikui“ ir trejetą „Trio 2 smuikams 
su basu“. Mirė tam pačiam Edin
burge 1848 metais, taigi praėjusiais 
metais turėjom 100-tlnį jubilejų.

19 šimtmetis vilniečių muzikų 
skaičiuoja jau daugiau. Mums ypač 
iš to laikmečio yra įdomus dvejetas: 
Kačinskas, save lietuviu drąsiai va
dinęs, ir Rytelis,. lietuviškai kūręs. 
Viktoras Kačinskas (Kaczlnsky) 
gimė 1812 metais gruodžio mėn., Na
poleono Armijai pamišusiai per Vil
nių traukiantis. Klek pasimokęs gim
tajame mieste, tolimesnes studijas tę
sia pas Elsner) (Varšuvoje), kuris, sa
koma, buvęs ir Chopin’o auklėtojas. 
Petrapilyje prasidėjus Mussorgsky, 
Glinkos, BelalArevo erai, Kačinskas 
persikelia Rusijos sostlnėn, kur jau 
30 metų tampa didžiojo Aleksandro 
Teatro dirigentu. Vėliau kuri laiką 
su generolu, Nikalojaus I-jo adjutan
tu A. Lvovu, palaidotu Pažaislyje 
prie Kauno, keliavo po Vakarų Eu
ropos muzikos centrus. Yra žinoma,

Pulgis Andriušis

Camel ir švabinė
Pagal V. Kudirką

Tiškus, užkandęs sočiai iš Care pakieto
Ir tiek palikęs, kad ne vieni būtų dar pietūs, 
Ant Care dėžės prisnūdo valandėlę menką;
Štai, žiūri, — majoras Kreivys pas j) svečiuos {slenka.

„Zinai, tautieti, komitetai spaudžia,
IRO taip piktas, NCWC nesnaudžia...
Todėl negėręs — nerūkęs valkiojuos per dieną.
Kad gaučiau nors patraukt Camel bent dūmą vieną!

♦
Jei tik iš Balfo ir Kryžiaus pašalpos vien lauktum.
Tai imtum, rodos, tuoj ir pasismaugtum!“
— „Ar gali būti?“ — „OI sakau teisybę!“
— Pažįsti, majore, gi mano dosnybę:
Tautiečio savo neapleisiu aš nė vieno;
Na, rūkyk sveiks — štai švabinės tabokos lyg šieno!

♦
Bet Camel Tiškus nė žodžiu- neminėjo,
O majoras Camel, ne švabinės malonėjo;
Ir iš tautiečio nieko nelaimėjęs.
Dūlino pas kitą plaučiuos dūmo neturėjęs.

♦
Kitiems Dievo paukštelis ir noroms teikia. 
Ko jam pačiam jau nebereikia.

, jog jis parašęs keletą stambių kom
pozicijų: operas — „Fenela“ (1840), 
„Der ewige Jude“ (1842), „Les Pages 
Du Due De Vendome“ (1846) bei „Vy
ras ir Žmona“ (1848). Be jų, visą eilę 
„Koncertų fortepijonui ir smuikui“, 
uvertiūrų, kantatų; 1855 metais „Dai
nų Albumą" ir mažesnių fortepionui 
kūrinių. Rašė ir muzikos klausimais. 
Pažymėtina jo 1851 metais parašytoji 
„Italų Operos Istorija“. Miręs 58 me
tų Petrapilyje 1870 metais.

i Trumpai reiktų priminti, jog Vil
niaus srityje, Ubielėje, 1819 metais 
gimęs gudų kilmės Stasys M o n i u š - 
ka, tautinės lenkų operos „Halka“ 
kūrėjas, taip pat galėtų būti priski
riamas prie vilniečių, nes 1840—1858 
metais pragyvenimo duoną pelnėsi 
Vilniaus Sv. Jono bažnyčioje vargo- 
ninkaudamas.

Domina kiek ir taip lenkiškai 
skambąs Wojciech Gauronskis 
(Gawronsky), gimęs Seimonyse, prie 
Vilniaus, 1868 m. Mokėsi Varšuvoje, 
Vienoje ir Berlyne. Paliko 2 operas, 
simfoniją, styginių koncertų, forte
pionui kūrinių.

Bet štai — Petras Rytelis (Ry- 
tel), gim. Vilniuje 1884-siais metais. 
Enciklopedijose vadinamas „lenkų

Modernioji pasaka
Juliaus Kaupo „DAKTARAS KRIPSTUKAS PRAGARE" / A. Tyruolls

Julius Kaupas — vienas gabesnių
jų mūsų jaunesniųjų rašytojų, suge
bančių, palyginti, parašyti gerai.

■ Sprendžiant iš čia 
knygos, matyti, kad 
savo raštų amplitude 
rašytojas. Visu savo 
sakyčiau, gali stoti drąsiai šalia Pul- 
gio Andrlušio. Visas šio jaunojo ra
šytojo humoras tiesiog bėgte bėga 
lenktynių su mūsų nepavaduojamojo 
humoristo humoru. Kai kur imi įtarti 
jį tiesiog Pulgį nusikuopijuojant, net 
jo posakius pasisavinant.

Reikia pripažinti, kad J. Kaupas, 
palyginti, gan dorai kuria moderniąją 
pasaką. Dešimties šio rinkinio pa
sakų siužetai imti daugiausia iš gerų 
laikų aplinkos, daugiausia iš Kauno 
gyvenimo: rašytojas mėgsta pavaiz
duoti velnio pasirodymą tarp žmo
nių (taigi ne tik d-ro Kripštuko nu
sileidimą pas nelabuosius), arlekinų 
atgijimą, žvejo ilgesį, vagystę iš mei
lės, raganų puotą (kaip kokią Val- 
purgljų naktį, tik su grynai lietuviš
ku koloritu), šaržuotą profesorių. Kai 
kurios tų pasakų imtos iš mažojo pa
saulio, daugumas iš suaugusių gyve
nimo ir, rodos, pirmiausia suaugusių 
skaitytinos.

Kuo gi pasižymi J. Kaupo pasa
ka? Rašytojo fantazijos lakumas tie
siog neribotas, o kai jis jai dar už
drožia šmaikštuku, ji lekia kaip pa
šėlus, tiesiog virsta šaržu, groteską. 
Rašytojas, esmėj būdamas realistas 
(atleiskit, jei vėl palyginsiu Pulgį, 
kuris toks pat realistas yra savo „ly
rinėse apysakose“), idant vaizduotės 
žirgelis nerealybės rūkuose nedingtų,

recenzuojamos 
rašytojas visa 
nėra neįgudęs 
brandumu jis,

griebiasi artimos tikrovės: čia jis tei
gia savo pasakas radęs Kauno kroni
kose sužymėtas, čia iš viso toliau iš 
Kauno neišvyksta (tik pat paskutinėj 
pasakoj pasiekia Krekenavos, berods, 
irgi esančios netoli autoriaus tėviš
kės!). , . '

Fantazijos valdymo reikalą savo 
pasakoj autorius vis dėlto bus jautęs, 
neduodamas jai kaip minėjau, leistis 
iki netikėtinumo ribų, bet stengda
masis ją valdyti (sikibimu į realybę 
(aplinkos pasaulį) arba pasakai teik
damas, kad ir nežymios, alegorinės 
reikšmės, vienu atveju, arba versda
mas ją ) humorą, kitu. Šit Arlekino 
meilėj jis sako: „Karalaitė mirė... ir 
mūsų kova baigėsi be prasmės...“ 
(p. 19). Tai žinoma, rimti žodžiai, 
kurie, kaip vanduo ugn), gesina to
kius humoristinius posakius: „Pats 
daktaras Kripštukas, kaipo nepamai
nomas šios srities žinovas, netrukus 
buvo pakviestas į medicinijos fakul
tetą dėstyti velnių ligas“ (p. 140), 
arba: „Piktai bardamasi, ji ėmė kap
stytis žolėse, tačiau netrukus vienas 
obuolys pokštelėjo raganai tiesiog į 
kaktą ir ji parvirto atbula ant kadu
gių krūmo“ (p. 159). Kova su nuodais, 
aišku, nėra kova su vėjo malūnais, 
ir šį motyvą rašytojas pulgiškai pa
naudoja: „... kadangi panašios ko
vos retai kada pasibaigia pergale ir 
visuomet stokoja kronikose pagei
dautino didingumo, mes jų čia nea- 
prašinėjame“ (p. 174). Tokių iliuzijų 
į Don Kichoto kūrėją ar panašumą į 
moderniosios pasakos kūrėją O. Wilde 
galime rasti ir daugiau.

Ne tiek pasakos kompozicija, kiek 
jos išraiškos būdas (humoras, šaržas.

tikrovės aliuzijos) rūpėjo rašytojui. 
Dėl to jam studentas turėjo būtinai 
būti su raudona kepuraite arba pro
fesorius skaityti iš knygos labai nuo
bodžią paskaitą. Taip pat turi būti 
įsakmiai suminėtos Kauno vietovės, 
kur pasakos veiksmas vyko. Užtat 
jo pasakai stinga, kad ir ne visur, 
pasakai būdingo glaustesnio atbaigi
mo: ji kartais pasibaigia lyg ne to] 
vietoj, kurioj iš tikrųjų gal turėtų 
pasibaigti. Lyg, stigtų pusiausvyros 
tarp vaizduotės ir realybės, tarp te
mos ir išraiškos būdo. Bet šį nevi- 
suotinį trūkumą, kaip minėjau, pa
dengia išraiškos būdas, vietomis tie
siog klasiškas humoras, padaręs pa
saką nebe pasaka, bet gyva humo
reska.

Baigiant tektų žodį tarti dėl sin
taksės: pastebėjau, kad mūsų jau
nesnieji rašytojai ją kai kur gan sa
vitai ima vartoti. J. Kaupas taip pat 
mėgsta pažyminiu) sakinį vartoti ne 
įterptinio, bet prijungiamojo prasme, 
kaip šit: „Silvestras ... grįžo prie 
miesto vartų, lydimas gausios paly
dos, ir pareikalavo jį įleisti miestan“ 
(p. 113), arba „...nubudę sodo me
džiai ėmė siūbuoti, pilni išgąstingos 
baimės“ (p. 119). Dėl to ilgesniam 
sakiny) ir vaizdingumas blanksta: 
„Būdos grindys baltavo, lyg dienyno 
puslapis, mėnulio šviesoje, apsuptas 
dulkėtų dilgėlių ir voratinklių“ (p. 
143). Tačiau kalbos sklandumas, gy
vas ir lengvas pasakojimo būdas 
lengvai atsveria nedaugelį tokių vietų.

(Julius Kaupas, „DAKTARAS 
KRIPSTUKAS PRAGARE“, 
P. Abelkio leidinys, Freiburg 
LBr., 1948 m.)

kompozitorius ir muzikos kritikas“. 
Težinome, jog tęsdamas studijas per
sikėlęs Varšuvon, kur netrukus vos 
27 metų pakviečiamas dėstyti Varšu
vos Konservatorijom Kaip reikšmin
giausi jo kūriniai minimi: opera „Ijo- 
la“, simfoninė poema „Gražina“, 
„Korsaras“, „Dantės sapnas“, „Šven
toji girelė“ ir „Šv. Jurgio Sapnas".

Mažiau mums įdomūs vilniečiai — 
žydų kilmės Amo Nadel’is -(1878 m.), 
kompozitorius, chorų dirigentas ir 
muzikinėmis problemomis rašytojas, 
mokslus baigęs Karaliaučiuje, o taip 
pat ir Maksimilijonas Steinbergas 
(1883), vėliau persikėlęs Petrapilin, 
po revoliucijos tapęs žymiu sovietų^ 
muziku, Šoštakovičiaus (kai kas jį va
dina Šeštakausku ir išveda jo kilmę 
taip pat iš Vilniaus krašto) auklėtoju.

Su Čiurlioniu mes išeitume 
jau daugelio žinomon mūsų muzikos 
istorijon. Baigiant norėtųsi atsakyti i 
daugeliui gal kilsiantį klausimą: Ko
dėl ‘gi vilniečiai muzikai buvo taip 
neištikimi savo gimtajam ir tiek7 
„įkvepiančiam“, anot tūlo amerikie
čio autoriaus, miestui Primo, tiem 
laikams buvo visai natūralus reiški
nys, jei menininkai ieškojo jų menui 
tarpti palankesnės dirvos. Tik pri
siminkime Emenuelį Bachą, iš Wei- 
maro persikėlus) Anglljon, kaip ir 
Haendel'is; v. Beethoveną (olandai 
tvirtina jų kilmės), gimus) Bonoje, o 
iš čia persikėlus) Vienon, Austrijon, 
kaip ir Haydnas, Gluckas, ir kt. Se- 
cundo — Radvilos, Janavičiaus, Ka
činsko laikais Vilnius pergyveno 
bjaurias suirutės, chaoso, neramumų 
bei persekiojimų dienas. Prisiminki
me tik tų laikų menininkams gyventi 
sąlygas, kai pvz. rusai Baziliečių vle- 
nuolynan, lyg kalėjiman, uždarę gar
siuosius „Filaretus“, Vilniaus Univer
siteto draugijos narius, jų tarpe ir 
Adomą Mickevičių!

Čia suminėti faktai ir asmenys ga
lėtų būti puikus'prieš-jrodymas len
kų mėgstamam argumentui, jog len
kai jau nuo amžių davę „toną“ Vil
niui, kaip kokiam savo provincijos 
miesčiukui. Gi matome, jog Vilnius, 
nors ir dusinamas vidaus rietenose, 
nors klastingai kaimynų grobstomas, 
stengėsi lygiu žingsniu visose srityse 
žengti su visu Vakarų Europos pro
gresų, Vilniuje gyvenusi lietuvių 
sostinės aristokratija — Goštautai 
Radvilos, Chodkevičiai Sapiegos, Sir
vydas, Kojelavlčlai, arch. Stuoka ir 
kiti, nors tų laikų papročiu, kaip kad 
kitose tautose buvo priimta, kalbėjo 
svetima kalba, niekados 
esą Lietuvos valstybės 
paskutinosios plėtoję jos 
nepriklausomumą.

neužmlrSo 
nariai, Iš 
kultūrą ir

Nauji leidiniai
AIDAI. Mėnesinis kultūros žur

nalas. 1948 m. gruodis, Nr. 21. Šiuo 
turiningu ir temomis plačiu numeriu 
„Aidai“ užbaigė savo 532 puslapių 
1948 metų komplektą. „Aidų“ atski
ras numeris kaštuoja 3,- DM, trims 
mėnesiams — 7,50 DM.

ATEITIS.- Moksleivių ateitininkų 
žurnalas. 1948 m. Nr. 8, 32 psl., iliu
struotas. Išėjusysis 1948 met. yra 
paskutinis numeris, o sekančiaisiais 
žada eiti reguliariai kas mėnesi
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Reformos sovietinėje zonoje įvairios žinios iš sportinio gyvenimo
(Atkelta iš 3 pusi.)

silpnybę savo galybėje. Todėl dvejų 
metų planas Įteiktas S.M.A., kuris jj 
suderinęs paruošė vienerių metų pla
ną, atitinkanti sovietinius tikslus.

Slaptasis ginklas. Rusai visai net 
nebando „perdirbti“ Vokietiją, o tik 
ją panaudoti savo tikslams. Jų pra
dinis uždavinys: kartą Įsprausti sa- 
von Įtakon. Šiuo tikslu varoma nuo
latinė propaganda, kad rytinė sritis 
yra tikrasis rojus. Visą tai atlikus 
bus baidoma daryti tolimesni žygi i 
vakarinę Voklcti’ą. Iki pr. m. rugsėjo 
mėn. jų norai iš d a'les įgyvendinti. 
Nuo to laiko pradeda nykti „rytinio 
rojaus“ mitas. Tuomet pradėta „švie
sti“ berlyniečius, taikant propagandą 
vakariečiams vokiečiams.

Pagal vokiškąjį planą gyventojai 
nekenčia rusų, kai vakarinėse srityse 
jų bijo. Jie pakeitė savo nuomonę ir 
net linkmę ginklo ant pečių. O ryti
nėje zonoje sudaro slaptybę: urani- 
jus, paslaptingos imonės ir polėkis 
per 15 d. smogti iki Pirenėjų. Tikro
vėje visa tai yra perdėta. Rytinė sri
tis yra tik propagandos perykla. Val
stybiniai geležinkeliai be garvežių ir 
vagonų, Nesama susisiekimo, kuris 
bitinas karui vesti. Autostrados daug 
kur suardytos. Sauskeliai būtini daug 
benzino. Sintetinio bežino gamyba 
Sovietų yra skatinama, bet nė viena 
įmonė dar neveikia. Daugelis karinių 
įrengimų, požeminės įmonės Peene- 
miindėje ir Leipzige, gausybė aero
dromų Sov’-tų sunaikinti 1945-46 m. 
Daug sambrūzdžio sukėlė Sovietinės 
kariuomenės, lėktuvų ir šarvuočių 
judėjimas. Nemačiomis jie palieka tik 
patrankas strateginiuose plotuose. Ir 
iš tiesų daugelio pastebėtas pėstinin- 
kijbs sustiprinimas. Jų uždavinys — 
saugoti tarpzoninę sritį. Kad dauge
lis ne viską pastebėjo — visai su
prantama. Betgi būtų abejotina, kad 
jie nieko nebūtų matę.

Juk svarbu pažinti, kas iš tiesų 
dedasi sovietinėje srityje. Geležinės 
užtvaros garsas leidžia tvirtinti, kad 
už jos dedasi mažiau, kaip prileidžia
ma. Tačiau tie žodžiai tenelieka pa
vojui visai nevertinti ir paneigti. 
Ablejais atvejais mes neturime būti 
paralyžuoti baimės. (Vertėjo pabr.)

Kai’ pabūni kurį, metą Berlyno 
sunkiai kvėpuojamoje atmosferoje, 
tuomet gali vykti į rytinę sritį bai
mės atsikračius. Ten atsidūrus, jau 
nebeatrodo, kad pavojai įūtų esmingi, 
O vis dėlto ateitis verčia susirūpinti. 
Vokiečiai, būdami nepatenkinti liau
dies demokratija, neatrodo, kad būtų 
geriau nusiteikę vakarietiškajai. Jų 
daugelis apgailestauja Hitlerio. Dau-

| gelis laukia naujo vado. Visi nori pa
miršti rytinę Vokietiją, kad įsikaltų 
amžinos Vokietijos buvimą. O toji 
galvosena žada, tur būt, didžiausią 
nelemtį Sovietams.

Vertė G. Rymantas

TITO STIPRINA SAVO 
PASIENIUS

UP iš Atėnų praneša, kad mai
šalas Tito gabenąs dalinius ir stipri
nąs savo įgulas ties Albanijos, Bul
garijos ir Rumunijos sienomis.

Pranešime sakoma, kad jugoslavai 
aiškina, jog šios veiklos imamasi to
dėl, kad tie kraštai sustiprinę savo 
pasienių įgulas, kad apsaugotų kom- 
informo šalininkų bėgimą. Priede 
pasakoma, kad sustiprinamos tos srl-

tys, iš kur gali būti suorganizuotas 
antititinis pasikėsinimas. (NYHT)
RUSIJA TURI IŠEITI Iš EUROPOS

Australijos opozicijos vadas p. 
Menzies, sugrįžęs iš Europos į Au
straliją, pareiškė, kad Sovietų Są
junga anksčiau ar vėliau turės pasi
traukti iš nerusiškos Europos. „Atei
tyje, bet ne per tolimoje, mes netu
rime paremti tokio europiečių susi
tarimo, kuris neduotų europiniams 
kraštams laisves ir savivaldos,“ kal
bėjo jis. Vakarų kraštai tai turi aiš
kiai pasakyti Sovietams, kad tolimes
nė agresija nebus toleruojama. Nors 
jis netiki greitu Rusijos užpuolimu, 
tačiau agresijos būdu ji gauna visa, 
ką tik gali, išskyrus karą, panaudo
dama taip vad. šaltąjį karą. (R)

— Turtingiausias Italijoje futbolo 
klubas Torino Juventus, pergyvenąs 
dabar didelę krizę, Danijos rinktinės 
žaidėjams John Ploger ir Carl Aage 
Praest pasiūlė po 100.000 kronų, jeigu 
jie paseks savo tautiečio John Han
sen pėdsakais, kuris jau kelios savai
tės sėkmingai žaidžia šioje vienuoli
kėje. Didelis susidomėjimas Juven
tus vadovybėje rodomas Ir trim bro
liais Nordahl, taip pat internaciona
lais, žaidžiančiais Švedijos rinktinėje.

— Suomijos lengv. atletikos są
junga suspendavo iki š. m. birželio 
mėn. pabaigos tris olimpinius daly
vius: ietininką Kateja, kūjinlnką 
Kuivamaeki ir bėgiką Lauri Tami- 
nen. Priežastis — per didelis svaigi
namų gėralų vartojimas...

— Los Angelos, sulaukęs 60 metų, 
mirė Horine, kuris pirmasis šuolyje 
į aukštį pasiekė 2 metrų ribą. 1912 
metais jis pastatė naują pasaulio re

Įvairios žinios

Antroji medalio pusė
(Pradžia 2 pusi.) 

kad jo departamentas tokiems laiš
kams nepritaria. Jie yra nereikalingi 
ir apie juos jam nieko nebuvo žino
ma. Ta pačia proga ponas White pa
tvirtino, jog prieš 12 mėnesių, .tikri
nant šias stovyklas, sąlygos buvo 
rastos nusižengiančios Manitobos 
Sveikatos įstatymams, ir jis pacitavo 
ištrauką iš ano pranešimo: „Nėra kal
kių, nei kitos dezinfekcinės priemo
nės išvietėms. Blogas geriamas van
duo. Pašiūrių langai ir durys be jo
kios apsaugos nuo uodų, nors jie pe
risi balose šalia gyvenamųjų patalpų. 
Geras, bet blogai pagaminamas mais
tas. Varlės plovimosi vandenyje“... 
Jo nuomone, tokios sąlygos Kanadoje 
neturėtų būti leistinos...

ATGARSIAI SPAUDOJE
„The Winnipeg Tribūne“ .reporte

rio Bruce Larsen pranešimas apie ne
pakenčiamas D.P. gyvenimo sąlygas 
cukrinių runkelių farmose Manitobos 
provincijoje neliko be atgarsio ir ki
tuose laikraščiuose, nes visą šį įvykį 
perėmė Canadian Press žinių agen
tūra Prie sienos priremti Manitobos 
farmų viršininkai ir jų prižiūrėtojai 
verčia kaltę kiekvienas nuo savo gal
vos. Rezultate, aišku, visi šie nema
lonumai naujiesiems inrgrantams 
bus atitaisyti ir grasinimo laiškų au
toriai padžiaūs savo plunksnakočius.

Reikia manyti, tai pirmas tokio 
pobūdžio D.P. traktavimas ir, labai 
galimas dalykas, paskutinis. Jis nė 
kiek nesumažina mūsų geros nuomo
nės apie Kanadą kaip kraštą ir kaip 
tautą, bet priešingai — iššaukia pa
sigėrėjimą, kada kanadietis žurna
listas iškelia savo tautiečių daromas 
kiaulystes naujiesiems imigrantams 
ir savo plunksna kovoja dėl skriau
dos atitaisymo. Ar gali būti geresnė 
rekomendacija šio krašto demokratiš
kumui ir laisvės meilei?

Vyt Kastyti*

• Amerikos darbininkų federacija 
projektuoja reikalauti, kad būtų 
įvesta 30 darbvalandžių savaitė, arba 
būtų dirbama po 6 vai. per dieną, 
jeigu prasidėtų nedarbas. (R)
• Amerikos tautinės ūkininkų uni-, 
jos pirmininkas pareikalavo, kad 
JAV gynybos ministeris p. James 
Forrestal pasitrauktų iš savo vietos, 
nes jis siekiąs galios karui vesti. (AP) 
0 1946 m. J.A.V-se buvo 2.300.000 
vedybų, o 1948 m. — 1.850.000, kai
1947 m. vedybos pasiekė 2 milijonų 
porų.
0 Amerikiečių okupacinė kariuome
nė vykdys žiemos manevrus, norė
dama išbandyti, kaip greit galima 
sniegu permesti dalinius.
0 JAV paskelbė, kad jos pripažįsta 
pietinės Korėjos respublikos vyriau
sybę ir esamą savo misiją pakelia į 
ambasados rangą. Šis paskelbimas 
suderintas su J.Tautų visumos suva
žiavimo 1948 m. gruodžio 12 d. pri
imta rezoliucija, kurioje buvo pasa
kyta, jog bus dedamos pastangos pa
dėti J.Tautų komisijai Korėjoj, idant 
Korėjos tauta atsiektų savo galutinių 
tikslų — „laisvos ir suvienytos Korė
jos“. (AP)
0 JAV karo ministeris p.-’ Royall, 
apsilankęs Europoje, pasiūlė prezi
dentui, esą reikalinga demokratinius 
Vakarų Europos kraštus apginkluoti. 
Savo kelionės metu ministeris įsiti
kinęs, jog „demokratija stiprėjanti“ 
ir kad vis labiau nusistatoma prieš 
komunizmą. Vokietija esanti puikiai 
susijungusi prieš komunizmą. Turki
ja įtikinusi jį, jog ji dabar turinti 
gerai paruoštą anniją. Ji pasiruošusi 
prieš bet jcokią agresiją. (AP) 
0 P. Kosenkina, kuri iššoko pro ru
sų konsulato langą New Yorke, priė
mė graikų katalikų bažnyčios tikėji
mą. Dabar ji gyvena ramiai ir rašo 
savo atsiminimus. Ji pareiškė, no
rinti tapti katalike dar prieš Kalėdas. 
Katalikų bažnyčios priemonės esan
čios gerai suorganizuotos prieš ko
munizmą. (AP)
0 Žiniomis iš Britanijos, Anglijoj
1948 metais buvo pastatyta 29.000 na
mų. Nuo 1945 metų naujų namų pa
statyta 71.500.
0 Britai leidžia du karo laivu į 
Falklando salų sritį, nes prasidėjo ne
sutarimai tarp Čilės, Argentinos ir 
Britanijos dėl salų nuosavybės ir jų 
valdymo. Laivų vizitas esąs seniai 
suplanuotas. (AP)

0 Iš Stockholmo pranešama, kad kvą visuotinio suvažiavimo. Pana- 
specialią mokyklą Lenkijoje baigė 
183 „mokintai“, kurių tarpe ir 3 ang
lai, „mokiniai“. Mokykloje praeina
ma* kominformo sabotažo veiksmų 
kursas. Kursantai vyksta į visus 
kraštus organizuoti sabotažo aktų. 
Anglai buvę specialiai atgabęnti, vi
sai nevizuojant jų pasų, kad nebūtų 
galima sužinoti, kur jie buvo. Tačiau 
žvalgyba surado tą mokyklą ir išši
fravo jų auklėtinius.
0 Sausio 14 d. Briuselyje susirenka 
Briuselio pakto 5 gynybos ministerial 
Vakarų Europos gynybos reikalų ap
tarti, Po to, sausio 26 d., prasidės 
pasitarimai penkių užsienių reikalų 
ministerių.'

Gynybos ministerial nagrinės gin
klų ir pramonės standartizacijos 
klausimą, bendros gynybos strategi
jos planą, kurie kraštai kokius gin
klus gauna Ir t.t. (AP) 
0 Po 1952 metų iš Amerikos nebus 
teikiama jokios dolerinės paramos 
Marshallio piano kraštams. Po to, 
kiekvienas kraštas turės išsilaikyti 
pats. Kada toji parama pasibaigs, 
galutinai pasisakys JAV kongresas, 
pareiškė p. R. Bissell, Marshallio pia
no administratoriaus pavaduotojas. 
« JAV praėjusiais metais gaisrai 
pridarė nuostolių už maždaug 725.000. 
000 dolerių, bet žmonių aukų buvę 
mažiau negu 1947 m. Taip pat ir auto 
mašinomis užmuštų buvę mažiau ne
gu 32.000. (AP) 
0 Pagaliau Sovietų ‘ Sąjunga sutiko 
grąžinti britams 12 karo laivų, kurie 
buvo paskolinti karo metu Sovie
tams. Dabar grąžinama 5, kita parti
ja ateinantį kovo mėnesi ir paskuti
nieji — liepos. Šią progą Sovietai iš
naudos propagandai.
0 Gen. Eisenhoweris gali vadovauti 
Kašmiro plebiscitui. Plebiscito proce
dūra dar diskutuojama Indijos ir Pa
kistano vyriausybių. Dėl Eisenhowe- 
rio paskyrimo plebiscito administra
torium Pakistanas davė sutikimą.
0 Generolas Franco pareiškė, kad 
pasaulis žygiuojąs gigantiškais žings
niais prie socialinės eros, kurioje 
reikšis tikėjimas, tvarka, garbė, tra
dicijos Ir patriotizmas — visa, kas 
priešinga komunizmui ir ką jis siekia 
sunaikinti, brukdamas žmones į chao
są ir barbarizmą. (R)
0 Sovietų Sąjungoje komunistų par
tija labai ruošiasi išrinkti savo „at
stovus“, kurie šiemet susirinks įMas-

šaus suvažiavimo nebuvo nuo 1939 m. 
Atstovai galės pakelti ranką ir pasa
kyti „da“. „Prieš“ pasisakančių’ grei
čiausiai nebus, nebent bus norima 
suvaidinti minčių „pasikeitimas“.
• Berlyne Sovietų kariuomenės vie
netai, patruliai, sustiprina įvažiuo
jančių automobilių iš vienos ar kitos 
zonos kontrolę. Jei randama Deutsch- 
markės ar vakarinių zonų laikraščiai, 
jeigu jie surandami, tuojau paimami 
ir gabenami į Sovietų sektorių. (R)
• Vengrijos katalikų dvasininkams 
atlyginimai sumažinti 15%. Kurie tu
rės daugiau negu 12 valandų-pamokų 
per mėnesį, tie galės prašyti antva- 
landžių.
• Kalifornijoj siaučią šalčiai pada
rys jų istorijoje didžiausių nuostolių. 
Manoma, kad jie prašoks 60.000.000 
dolerių, nes iššals daugelis vaisme
džių, ypač citrinų ir kitų jautresnių 
vaisinių medžių.
• Iš D. Britanijos į Australiją iš
vyksta vis daugiau mokslininkų, ku
rie dirbs prie tolimų distancijų gin
klų. Darbas vyksta patenkinamai. 
Karui ruoša vyksta visose pasaulio 
dalyse. ■

kordą 2,01 m, kuris porą metų vėliau 
Horine tautiečio Besson buvo page
rintas vienu centimetru.

— Europoje, atskirų kraštų aukš
tųjų lygų futbolo pirmenybėse yra 
tik penkios komandos nenugalėtos 
šiam sezone, tai vengrų Ferencvaros 
ir keturios vokiečių vienuolikės: Of- 
fenbacho Kickers, Borussia Dort
mund, FC Kaiserslautern ir Worma- 
tia, Worms. , . ' ■

— Pietų Amerikos futbolo aikš
tėse labai dažnai užt'nkami užrašai: 
„Prašoma iš revolverių į žaidimo 
aikštę nešaudyti...“

— Švedijos sporto žurnalistų są
jungos pravestas konkursas sužinoti 
geriausią Švedijos sportininką 1948 
m., davė sekančias pasekmes: 1. Hen
ry Eriksson (1500 m bėgime aukso 
medaL Londone) 468 balsai, 2. Snell 
(mėgėjų dviratininkų pasaulio mei
steris) 430 balsų.

. >— Pietų Vokietijos aukštosios ly
gos futbolo pirmenybėse penkių, dau
giausiai iki šiol įkirtusių įvarčių, eilė
je figūruoja net trys pirmaujančios 
Offenbacho Kickers vienuolikės žai
dėjai: Maier su 10 ir Wirsching su 
Weber po 9. į jų tarpą įsimaišę — 
Herbold (Waldhof) 10 ir Bechtel 
(Milhlberg) 9.

— Disko pasaulio meisteris italas 
Adolfo Consolini vasario mėn. pa
kviestas į Argentiną dalyvauti visoje' 
.eilėje lengv. atletikos rungtynių.

— Pasaulinėse futbolo pirmeny
bėse dalyvauti dar užsiregistravo Ai
rija, Sirija, Urugvajus, JAV ir Boli
vija. Iš viso dalyvių skaičius siekia 
dabar jau 16.

— Žinomas švedų sporto laikraš
tis „Idrottsbladet", pagal taškų siste
mą, vertinant dešimt geriausių, Eu
ropos lengvaatlečių, 'išvedė pirmau
jančius lenv.’ atletikoje kraštus: L 
Švedija 307, 2. Beomija 108, 3. Sov. 
Sąjunga 98, 4, Prancūzija 89, 5. Vo
kietija 64, 6. Čekoslovakija 63 tšk. 
Kiti kraštai yra žymiai atsilikę taškų 
skaičiumi. km.

Pasaulio. rinkoje pasirodžius pir
miesiems tobuliems miniatiūriniams 
radijo imtuvams, radijo technika pa-, 
darė dar vieną milžinišką Šuolį į prie
kį. Paskutinė naujiena šioje srityje 
yra JAV sukonstruotas „Air-King“, 
visiškai tobula radijo ir foto aparato: 
kombinacija, Kadangi jo gamybos 
kaštai, palyginti, nėra aukšti, šis iš
radimas bus prieinamas ir platesnėms. 
masėms. •' ■ ’ :

Mokykis visame pasaulyje vertinamo 
ir pelningo amato“!

š. m. vasario pradžioje iš spaudos 
išeina lietuvių kalba
„PRAKTINIS ODOS APDIRBIMO 

KURSAS (MENIŠKI ODOS 
DARBAI)“

Knyga, kurioje yra gausus lietu
viškų odos dirbinių pavyzdžių ir or
namentų rinkinys, paruošta pagal 
pritaikomojo meno menininko p. Ka- 
ring, Kauno Dailės Darbų Mokykloje 
buv. meniško odos apdirbimo in
struktoriaus, metodą ir įgalina kiek
vieną išmokti meniškų odos dirbinių 
gaminimo.

Užsisakant knygos, kaina 10 DM 
ir pinigus prašoma atsiųsti nevėliau 
kaip iki 1949 m. sausio 20 d. Kadangi 
spausdinamas aprėžtas tiražas, nega
rantuojama, jog dabar neužsakiusiejl 
galės ją įsigyti vėliait

Užsisakant grupėmis nemažiau 
kaip po 10 egz., duodama 20% nuo
laidos.

Pirmiesiems 50 užsakytojų pasių
sime ir po odos dirbinį pavyzdžiui,

Užsakymus siųsti šiuo adresu: Ge- 
werbekunst-Atelier und Lederplastik 
Kursen A. L a ar, Estonian DP 
Camp, (13b) Kemp ten/Allg. (3)

Įsteigia,Dirvos' atstovybė Vokieti  jai
Pranešame, kad didžiausias USA lietuvių savaitraštis DIRVA, einąs 

33 metai Clevelande, įsteigė savo nuolatinę atstovybę Vokietijai.
Atstovybėje tuoj galima užsiprenumeruoti DIRVĄ 1949 metams.
Prenumeratos kaina Vokietijoje:

Metams
Pusei
Trims

Atstovybės adresas
Balys
(14b) Pfullingen, Goethestr. 22

metų........
mėnesiams

Gaidžiūnas,

. 32 DM 
; i? •„ 
. 9 „

Mokyklų vadovų, mokytojų ir tėvų dėmesiui
Artėjame prie to momento, kai visi įšsisklaidysime po platųjį pa

saulį, kur lietuviška knyga ar vadovėlis taps didele brangenybe. Lietu
viškai knygai įsigyti privalome išnaudoti palankias galimybes dabar. 
Mokyklų vadovai ir mokytojai, paraginkite vaikus ir vaikų tėvus, o tėvai 
suraskite vieną kitą markę lietuviškai knygai. •

Žemiau patiekiamas sąrašas reikalingiausių vadovėlių Ir knygų, kurias 
pigiomis kainomis galima įsigyti, kreipiant užsakymus „Mūsų Keliu“ 
adresu:

1. Esmaitis,
2- „
3. „

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

GYVOJI GAMTA ir ŽMOGAUS KŪNAS . .
Negyvoji GAMTA...............................
GEOGRAFIJA: Lietuva. Svetimi kraštai. Žmo
gus ir žemė. Žemė pasaulio erdvėje

K. Čibiras, LITURGIKA........................................................
H. Herlitas, ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS ....
P. Andriušis, ESPERANTO VADOVĖLIS . . . . .
F. Kirša, TOLUMOS. Poezija: a) paprastam popieriuje .

b) ‘geresniam popier.
c) su aut. ir dail. parašais

Vyt. Alantas, DRAMOS VEIKALAI . ...............................
VYDŪNAS. Leidinys jo 80 m. amž. sukakčiai paminėti 
Esmaitis, ISTORIJA: Senų senovė. Lietuvos istorija. .

11. J. Grigolaitis, NACIŲ PRAGARE.....................................
Patariama užsisakyti grupėmis, nes užsisakantiems paviepiai bus pris- 

kaitomos ir persiuntimo išlaidos, maždaug 30 pf. už knygą. Užsakantiem* 
nemažiau 10 egz. vienos rūšies knygų, duodama 10% nuolaida.

2,— DM
1,50 „

2,50 
2,50 
4,— 
0,80
3, —
4, — 
4,— 
1,20 
1,50 
2,30 
4,—

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesnnaudotų rankraščių nesaugo. 
O Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 0 Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. 0 Paieškojimo 

, skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. 0 Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu 0 Platintojai nž surinktą prenumeratą 
ir parduotas paskirus numerius gauna 10% nuo’aidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. 0 
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.
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MUSU KELIAS
LIETUVIU 8AVAITRASTIS

Pabaltijo Centro Komitetų pirmininkų pasitarimas

Tremtiniai Chicagos siuvyklose ir

S. m. sausio & d. Wiirzburge įvyko 
Pabaltijo Centro Komitetu pirminin
kų pasitarimas, kuriame Latvių Cen
tro Komi' o pirmininkas papasakojo 
savo įspūdžius iš kelionės į Angliją, 
Belgija ir Olandiją. Londone jam te-

resnio darbo. Kitų gi (Belgijoje gy
venančių latvių), priešingai, uždarbiai 
menki, daug komunistų.

Belgija, palyginti su Anglija, atro
do visko pertekusi Pirkti viską ga
lima laisvai Tremtiniai tačiau tegali

telefono fabrikuose Rašo Vida Tumasonienė
4 Siuvimo darbas Amerikoje geras, 

duoda nemažas pajamas, ypačiai jei 
gerai to darbo išmoksti. Bet pradžia 
sunkoka.' Darbas dvejopos, rūšies: 
rankų ir mašina. Taip pat griežtai 
skiriasi moterų ir vyrų rūbų siuvė
jai Moterys pradžioje, kol mokosi, 
gauna apie 65 centus per valandą. 
Vyrai 76—85 centus valandai. Pra
mokus siūti darbas jau akordinis. 
Kiek padarysi, tiek gausi. Bet dar
bas vis tas pats ir tas pats. Sagas 
siūti, tai sagoms skyles, rankoves at
siūti ir pan. Įpratus galima daug pa
daryti. Geras (nors ir sunkokas) dar
bas vyrams „prosytojams“ pradžioje 
duo^a po 95 centus per valandą, vė
liau specialistai uždirba iki 2 ir dau
giau dolerių valandai. Bet šitą darbą 
sunkiau gauti.

Moteriškų rūbų siuvyklose darbas 
geriau apmokamas. Mat, čia darbas 
sudėtingesnis, reikia kombinuoti. Bet 
visur, pirmoje eilėje, reikia mokėti 
valdyti elektra varoma siuvama ma
šina. Nesunku išmokti, bet nemokė
damas gali padaryti nuostolių ir pats 
susižeisti. Labai svarbu patekti pri
sirašyti siuvėjų „unijai“ (t y., profe- 

' sfinel sąjungai). Tada esi jau specia
listas ir gauni geresni atlyginimą. 
Bet siuvimo darbas sezoninis. Tam 
tikrais laikotarpais daug ir su ant- 
valandžials dirba, o tam tikrais lai
kotarpiais (darbui sumažėjus) atlei
džiami ir vėl po kiek laiko atgal pa
šaukiami.

Chicagoje yra lietuvio Palutis siu- 
. vykia. Cicero yra lietuvio Arlausko 

siuvykla. Ten, berods, vien tik lie
tuviai dirba, nemaža yra ir tremtinių. 
Kelių gydytojų žmonos, vieno agro
nomo žmona ir kt

Radijo pramonėje gauti darbo, pa
lyginti, nesunku. Pradžioje 95 centai 
valandai. Dirba 5 dienas savaitėje. 
Pažymėtini fabrikai „Zenith" ir „Mo
torais“. Ten dirba ir nemaža lietu
vių.

Telefonų didžiausias visoje Ame
rikoje fabrikas yra „Western Elec
tric“, kuris vien Chicagoje turi 35.000 
darbininkų, šitame fabrike atlygini
mas geras, darbas švarus. Darbinin
kams įvairūs patogumai. Bet reikia 
greit ir gerai dirbti. Senesnio am
žiaus nepriima. Dirba ir vyrai ir mo
terys. Čia svarbu protinis išsilavini
mas, išsimokslinimas ir apskritai mi
klumas. Nemažai ten dirba tremtinių 
moterų.

Aplamai iki šiol darbo gauti Chi
cagoje buvo lengva. Kaip bus toliau, 
pasakyttjiegalima. Kai rašau šias el-

lutes, prieš pat Kalėdas, daugelyje 
Amerikos vietų fabrikai atleidžia 
daug darbininkų. Jų, t. y. atleistųjų 
tarpe, nemaža tremtinių. Ta pati 
Western Electric atleido, berods, apie 
10 ar 12 tūkstančių darbininkų. Ko
dėl — galima tik spėlioti Gal laukia 
kokia bus nauja Trumano ekonominė 
politika (kainų ir valstybės mokesčių 
klausimas), o gal gamyba kryps į ka
ro reikmenų gamybą, o gal ūkio kri
zės žymės? Spėliojimų daug, bet su
sijaudinimo dar daugiau. Bet tokie 
dalykai Amerikoje ne naujiena, 
praeis ir vėl bus gerai.

kO dalyvauti Pabaltijo pasiuntinių 
pasitarime, jie vyksta kas savaitę. 
Pasiuntiniai šiandien turi pilną D. 
Britanijos vyriausybės pripažinimą.

Į Anglija atvykę tremtiniai paten
kinti, kad išvyko iš Vokietijos, bet 
dauguma jų norėtų apleisti Angliją. 
Maistu esą patenkinti, jau Įsigiję dra
bužių ir gražiai apsirengę, tačiau ne
patenkinti, kad negali progresuoti 
darbe, nepatenkinti hostelials, kurie 
yra lyg kareivinės.

Kadangi gyvenama nedidelėm gru
pėm, tai kultūrinis darbas vyksta 
sunkiai.

Apie sąlygas Prancūzijoje tekę 
girdėti dvi nuomones. Londono 
sluogsniuose manoma, kad Prancū
zija tinkanti laikinai apsigyventi mū
sų tremtiniams. Sąlygos maždaug 
panašios kaip ir Anglijoje. Prancūzi
joje esą galima progresuoti, gauti ge-

Atomo paslaptims gresia pavojus?
ATOMO TYRINĖTOJAI KOMUNISTAI PARYŽIUJE IR BRIUSELYJE

Prancūzų aukštasis atomo tyrimo 
komisaras F. Joliot-Curie, kaip nu
rodo UP iš Paryžiaus, prieš savaitę 
pareiškė anglų-amerikiečių spaudos 
klube, kad jis esąs pasiryžęs išstoti 
iš komunistų partijos, jeigu jis bū
siąs verčiamas atomo paslaptis iš
duoti Sovietų Sąjūngai. Tolimesniu 
atomininko pareiškimu, atomo pas
lapčių atidengimą Sovietų Sąjungai 
ar kitam kuriam kraštui jis laikąs 
Prancūzijos Išdavyste. Net ir tuo at
veju, jeigu kuriam kraštui, ligi šiol 
tų paslapčių nežinojusiam, pavyktų 
atomą ištirti, jis, kaip prancūzas, 
vis dėlto ryžtasi šias paslaptis tolei 
išsaugoti, iki Jungtinėms Tautoms 
pavyksią atominių ginklų vartojimą 
tarptautiniais susitarimais pasmerk
ti. Joliot-Curie Užtikrino, Prancūzi
ja tęsianti ir toliau pagrindinių ato
mo tyrimų rezultatų skelbimą vie
šumai, tuo tarpu jų praktinį išnaudo
jimą laikysianti paslaptyje, kaip ir 
ligi šiolei. Baigdamas jis pakartojo 
savo pareiškimą, padarytą gruodžio 
mėn., atidarant pirmąją atominės 
energijos pritaikymo įmonę Prancū

Stengiamasi paspartinti emigracija i JAV
Prieš Kalėdas Europoje lankęsis 

< DP Komisijos Pirmininkas p. Carus! 
yra davęs parėdymą pagreitinti visą 
darbą, susijusi su DP emigracija i 
J.V-bes ir artimiausioje ateityje pa
ruošti didesni skaičių emigrantų Iš
vykti. Sis klausimas taip pat buvo su 
dideliu susidomėjimu diskutuojamas 
šalpos organizacijų ir IRO atstovų 
konferencijoje Bad Klssingene gruo
džio 14 d. Nutarta padaryti atitin
kamoms instancijoms pasiūlymų, kad 
būtų suprastinti formalumai, kur tik 
tatai yra galima, kad visa procedūra 
nesitęstų taip ilgą laiką.
PAGALIAU* IŠSPRĘSTAS KARO 
9 ĮVYKIŲ IŠSKIRTŲ ŠEIMŲ 

EMIGRACIJOS KLAUSIMAS
. Patirta, kati mūsų pakartotinai 

keltas krašte palikusių, ar l Sibirą iš
tremtų šeimų Vakaruose esančių na
rių klausimu NCWC įstaigos Vokieti
joje yra gavusios iš savo centro New 
Yorke patvarkymą, kad tokių savo 
šeimų netekusių asmenų emigracijos 
i J.V-bes bylos būtų tvarkomos ir 
globojamos, lygiai taip pat, kaip ir 
kitų tremtinių.

Kas yra. išsiskyręs ne 'dėl karo 
(vykių, bet grynai dėl šeimos vidaus 
santykių, vistiek ar antroji šeimos 
pusė likusi Lietuvoje, ar yra čia Vo
kietijoje, turi pateikti savo klebono 
paliudijimą, kad toks persiskyrimas 
įvykęs pagal bažnyčios nuostatus (se- 
paratas), jeigu nori pasinaudoti NC
WC tarpininkavimu ir globa.

SIŪLOMA KEISTI DP BILIŲ
Patirta, kad atitinkamų organų 

J. V-bėse yra padarytas pasiūlymas 
(nešti ateinančios kongreso sesljon 
DP billaus pakeitimo projektą. Svar
biausi pakeitimai siūlomi šie: a) ap
ribojimą šio „billaus“ tik tiems trem
tiniams, kurie yra atvykę į Vokietiją, 
Austriją ar Italiją iki 1945 m. gruo- I 
džio 22 d. praplėsti iki 1947 m. balan- i 
džio 1 d.;' b) panaikinti paragrafą, 1 
pagal kuri- 40 •/• visų vizų skiriama

, aneksuotų kraštų tremtiniams; c) pa
naikinti ūkininkams teikiamas prefe
rencijas; d) suprastinti numatomą 
telkti pirmumų sistemą; e) panaikinti 

' reikalavimą pateikti raštu darbo ir 
buto garantijos, o vietoj to vaduotis 
atskirose J. V-bių vietovėse darbi
ninkų pareikalavimu, f) padidinti įsi
leidžiamų DP skaičių nuo 205.000 iki 
400.000 ir prailginti DP billaus galio
jimo laiką ketverlems metams.

Iš atsakingų ir informuotų asmenų 
patirta, kad tam tikri pakeitimai esa
mame emigracijos (statyme (DP bi- 
liuje) yra galimi, tačiau netenka 
manyti, kad tas bilius bus taip iš 
pagrindų pakeistas, kaip kai 
rėtų.
EMIGRUOJANT Į J.V-BES 

SĄVOKA NEAIŠKI
DP „bilius“ numato, kad 

darbo ir buto garantiją asmens ne
vedę valkai iki 21 metų amžiaus turi 
teisę (važiuoti ( J.V-bes, jai tik tam 
asmeniui ši teisė yra pripažįstama. 
DP komisijos išleistose taisyklėse pa
aiškinama, kad vaikais laikomi taip 
pat ir posūniai bei podukros ir (sūny
tieji valkai. Tačiau Valstybės Depar
tamentas ir jo atstovai — konsulai 
aiškina, kad vaikai gali būti laikomi 
tik tikrieji vaikai. Šis klausimas tuo 
tarpu palieka aiškinimosi būklėje 
tarp šių dviejų institucijų. Todėl pa
tartina toms šeimoms, kurios turi po
sūnių ar podukrų, pasirūpinti garan
tijas su įrašytu darbu tai šeimos pu
sei, kuriai tie vaikai yra tikrieji, nes 
kitaip jie negalės emigruoti kartu su 
tėvais. ......

Vedę vaikai arba sukakę 21 metų 
amžiaus (vizos išdavimo metu) pri
valo turėti atskiras darbo ir buto ga
rantijas, arba jiems turi būti įrašy
tas atskiras darbas toje pačioje ga
rantijoje. Taip pat ir kiti šeimos na
riai, uošviai, tetos, dėdės ir t t.) rei
kalingi yra atskirų darbo ir buto ga
rantijų (gali būti jiems atskiras dar
bas įrašytas ir bendroje garantijoje).

BALFO Įstaiga Europoje

zijoj, būtent, kad tyrimų rezultatų 
pritaikymo praktikai paslaptys, rei
kalui esant, galinčios būti atsklei
stos tik gavus už tai patirti analo
ginių, bet iki šiol nežinotų paslapčių 
arba žaliavų, be kurių negalima iš
siversti.

Šuo metu Joliot-Curie pareiški
mas iš dalies siejamas su spėliojimu, 
kad tai esąs atsakymas į straipsnius, 
kurie nesenai pasirodė kai kuriuose 
užsienio laikraščiuose ir kurie palie
čia jo žmoną bei artimuosius bendra
darbius.

Prof. Dr. h. c. Irene Joliot-Curie, 
garsiosios šeimos Marei ir Pierle Cu
rie (juodu abu 1903 m. gavo Nobelio 
fizikos premiją) duktė, kadaise savo 
motinos asistentė, vėliau savarankė 
mokslininkė ir savo kolegos Frede
ric Joliot-Curie žmona, 1935 m. taip 
pat su savo vyrų gavo Nobelio che
mijos premiją už radioaktyvių ele
mentų pagaminimą dirbtiniu būdu.

1948 m. kovo mėn. kelias dienas 
ji buvo politinio dėmesio centre, 
kada amerikiečių imigracinės įstai
gos atsisakė jai dėl jai prikišamo ko
munistinio nusistatymo suteikti vizą 
ir tuo būdu ji negalėjo JAV skaityti 
numatyto paskaitų ciklo. Paneig
dama nemalonius įtarimus, anuomet 
ji buvo pateikusi komunistų parti
jos pareiškimus, jog ji nepriklausanti 
Prancūzijos komunistų partijai

Anglų laikraštis „Economist" ne
seniai pastebėjo, kad pagal jos vado
vaujančią vietą vykdant Prancūzi
joje atomo tyrinėjimus, esą neramu

išgirdus, jog komunistė taip įtakin
gai dalyvaujanti šiuose tyrimuose. 
Jeigu Sovietų Sąjunga, be abejo, ir 
savarankiškai dirbanti atomo bandy
muose, rašė „Economist", tai vis dėl
to reikią sutikti, kad ji dabar per 
Prancūzijos komunistų partiją gau
nanti papildomai vertingų informa
cijų. Prancūzų atomo tyrimai, jeigu 
juose vadovaujančiai veikia komu
nistai ir jų vadovavimas užsitęstų 
ilgesni laiką, nebūsią suderinami su 
įsipareigojimais, kurie Prancūzijai 
šiandien plaukia iš Vakarų pakto ir 
kurie rytoj atsiras iš jos prisidėjimo 
prie Atlanto pakto. Kaip Anglija ir 
JAV, taip ir Prancūzija turinti at
leisti komunistus iš tų tarnybų, ku
rios ryšasi su .krašto gynimu.

Tuo pačiu metu, kada šie klausi
mai Paryžiuje taip gyvai diskutuo
jami ir jais taip domimasi, panašūs 
rūpesčiai, kaip informuoja AEP, esą 
iškilę-ir Briuselyje. Prieš kelias die
nas tėriąi vadovaująs belgų atomi
ninkas prof. Max Cosyns, Briuselio 
universiteto atomo tyrimo katedros 
vedėjas, padarė pareiškimą apie ato
mo tyrimų būklę Belgijoje. Susido
mėjimą sukėlė ne tiek to pareiškimo 
turinys, kiek faktas, kad šis pareiš
kimas pasikalbėjimo forma buvo at
spausdintas Belgijos komunistų par
tijos centro kom-to organe „Le Dra
peau Rouge".

Palyginti su jo kolegomis pran- 
tas 
ko- 
ko-

dirbti anglių kasyklose. Olandija at
rodo suvargęs kraštas.

Toliau buvo aptarta mūsų būklė. 
IRO pripažinus Tremtinių Komitetus, 
buvo nutarta prašyti IRO sukviesti 
pabaltlečių atstovus ir išsiaiškinti ry
šium su tuo iškilusius klausimus, o 
be to, prašyti, kad iš dirbančiųjų da
romų išskaitymų po 20 DM IRO fon- 
dan būtų mokama tam tikra dalis 
tautinių komitetų administracijos 
reikalams.

Buvo aptartas ir emigracijos klau
simas ir gautas iš Australijos aukšto
jo komisaro atsakymas į klausimus: 
ar tiesa, kad iš Australijos buvę trem
tiniai nebegalės išvykti. Aukšt. ko
misaras atsakė, kad tremtinys, atli
kęs savo 2 metų įsipareigojimą, ne
turėsiąs jokių kliūčių išvykti iš Au
stralijos.

Antras klausimas buvo ar tiesa, 
kad iš Australijos nieko negalima iš
sivežti. Atsakyta: netiesa, išsivežti 
galima viską, išskynus valiutą, kuriai 
išvežti reikalingasleidimas.

Toliau p. komisaras rašo, kad Au
stralija laiko pabaltlečius geriausia 
medžiaga savo gyventojų sudėčiai 
pagerinti ir todėl jiems teikianti pir
menybių.

Australijos vyriausybė nieko ne
turinti prieš tautines bendruomenes, 
tačiau neleisianti kurtis tautinėms 
kolonijoms.

Tremtiniai, atlikę savo įsipareigo
jimus pagal sutartis, galėsią ieškoti* 
ir užsiimti darbu pagal savo specia
lybę.

Ryšium su greitu laiku (vykstan
čia IRO narių konferencija buvo ap
svarstytas platus memorandumas dėl 
IRO santykių su DP ir iškelta daug 
šiuo mgtu daromų jiems skriaudų.

Buvo nutarta prašyti JAV Vyriau
sybę, kad dėl JAV konsulų iš DP ' 
reikalaujamų dokumentų, už kurių 
paruošimą reikia daug mokėti, būtų 
taikomos lengvatos.

Toliau, prašyti JAV Vyriausybę, 
kad į JAV vykstančių šeimų neskai
dytų, kad visus jo narius vežtų vienu 
laivu ir į vieną vietą.

Buvo aptarta visa eilė smulkesnių 
klausimų. LTB

kas no-

VAIKO

gavusio

cūzais Joliot-Curiė, pažymėtinas 
skirtumas, jog Cosyns yra ne 
munistų partijos narys, bet tik 
munizmo šimpa tikas. (NZ)

Praejusią savaitę iš Vengrijos pa
bėgo lėktuvu 25 asmenys. Pilotas, 
vairavęs lėktuvui, pareiškė: „Mes pa
bėgome nuo nuolatinio komunistų te
roro". Pilotas kapitonas J. Majeras 
nupasakojo dramatinę skridimo isto
riją, kaip jis susodinęs į lėktuvą anti
komunistinius draugus. Tai buvusi jo 
paties ■ sugalvota pabėgimo idėja — 
„mirties ar gyvenimo“ klausimas. 
Komunistai pareikalavę jį areštuoti

Anksčiau šis pilotas tarnavęs oro 
susisiekimo linijoj Vengrija — Sovie
tų Sąjunga, bet iš ten j( atleido. Jis 
slapstęsis du mėnesius nuo slaptosios 
vengrų policijos ir norėjęs veikti 
prieš komunistus. Pagaliau' jis nu
sprendęs apleisti kraštą. Tuo tikslu 
suėjęs ( sąlytį su savo buvusiu kolega 
kap. M. Kuhn. Ir šis prisidėjęs prie 
sąmokslo, o paskum jie tai papasa
koję savo draugams.

„Mes pasiruošėm susitikti Pecse 
(pietinėje Vengrijoje), 
miške, bet dauguma 
gyveno savo namuose, 
leido, atsisveikindami
nėmis, tartum jie kitą dieną sugrįš 
namo iš Pecso.

Sausio 4 d. 10 vai lėktuvas turėjo 
skristi Iš Pecso ( Budapeštą. Kiek
vienas keleivis turėjo įsigijęs bilietą 
kelionei Mano draugas kap. Kuhn 
buvo kontrolėje. Kad patekčiau į lėk
tuvą ir išvengčiau policijos, aš buvau 
užsimaskavęs barzda ir svetima pa
varde. Iš viso mūsų buvo 25:13 vyrų, 
9 moterys ir 3 vaikai

Aš pasislėpiau 
mūsų draugų
Jie ramiai ap-
su savo gimi-

nors

Bėga kaip nuo maro
„GYVENIMAS AR MIRTIS“, — SAKO PILOTAS

20 iš musų buvo susitarę,
dauguma mūsų draugų nepasižino. 
Mes (kalbėjome navigatorių ir me
chaniką prisidėti prie mūsų. Kitų 
trijų asmenų mes nepažinojom. Kai 
atskridom ( Mūncheną, jie pareiškė 
norą grįžti Vengrijon. Vienas mūsų 
draugas buvo klasta išgautas iš ligo
ninės ir atgabentas ( lėktuvą. Be ki
tų, buvo vienas gydytojas, du inži
nieriai, du buvę Vengrijos karininkai 
ir banko direktorius.

Kai mes pakilome, sako kapitonas, 
mes painformavome kitus įgulos na
rius, kurie prisijungė prie mūsų.

Iš Lietuviu Legijono 
veiklus

Jau daug metų, kaip Brooklyne 
gyvuoja Lietuvių Legijono Dariaus- 
Girėno I-mas Postas. Savo laiku šis 
postas buvo gana veiklus ir daug kuo 
yra prisidėjęs prie Lietuvos vardo iš
garsinimo. Šis postas buvo suorgani
zuotas iš I-jo karo Veteranų, tarna
vusių tiek Amerikos, tiek ir Lietuvos 
kariuomenėje; yra keletas ir praeito 
antrojo pasaulinio karo veteranų. Pa
geidautina gauti daugiau naujų jau
nų jėgų. Susirinkimai laikomi kas 
antrą kiekvieno mėnesio trečadienį 
A. Povilausko svetainėje, 1,58 Grand 
St. Brooklyn 11, NY.

Gruodžio 8 d. Įvykusiame susirin
kime buvo renkama Posto valdyba 
ateinantiems 1949 m. Posto vadu iš
rinktas Petras Mikalauskas, I 
vado padėjėju — Pr. Venis; II vado 
pad. — A. Pavilauskas, adjutantu — 
Vincas Vyšnius, ūkvedžiu — V. Ku
ras, teisėju •— adv. Kostas Jurgėla, 
kapelionu — P. Kubilius, inspekto
rium — Kaz. Šimauskas, Sergi at 
Arms. — J. Gudelis.

Ateinančių metų vasario mėn. pa
baigoje Postas turės savo parengimą. 
Naujai atvykusieji buvę Lietuvos ka-

Tarp Pecso ir Budapešto aš perėmiau ’riai kviečiami (stoti į šį Postą, nes 
kol kas šiame "didmiestyje geresnės 
liet, karių organizacijos nėra.

Liet. Legijono D.-G. I-mo 
Posto Adjutantas

Pr. Narvydas

kontrolę ir pasukau Mūncheno link. 
Tai buvo mūsų numatyta paskirtis. 
Po 2*/« vai. atvykome į Mūncheną. 
Čia paėmė amerikiečiai mus apklau
sinėti." (AP/m)

De Gaulle i valdžia 1849 metais?
Generolas de Gaulle Naujųjų Me

tų proga pasakė kalbą, kurioje jis 
padarė prieleidą, jog jo sąjūdis (RPF) 
šiais metais ateisiąs prie valdžios, ra
šo NYKT, per bendruosius rinkinius 
ar per „tam tikrus įvykių smūgius“. 
Generolas nepasakė, kas tie „(vykių 
smūgiai“, bet jis vis dėlto paryškino, 
kad (vyksiąs konfliktas tarp komu
nistų ir dabartinės vyriausybės.

Komunizmas, kalbėjo generolas, 
„laiko po savo geležiniu įstatymu 
daugiau negu pusę Europos," kai tuo

tarpu nuosaikiųjų koalicinių partijų 
vadovybės žaidžiančios grynai egois
tinį politinį žaidimą, kuriuo jos 
smaugiančios valstybę. Tokie valsty
bės reikalai negali ilgai tęstis.

'Generolas aiškiai pasisako, kad 
Prancūzijos likimas guląs ant RPF. 
Jis pridūrė: „Mano bendradarbiai, 
sprendžiamieji metai prasideda. Mes 
turime atnaujinti Prancūziją stiprių 
teisingumo ir stiprios valios impul
su... 1949 m. mes surinksime pran
cūzų tautą jos laimėjimui.“ (m)
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