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Sis mėnuo -
„Musų Kelio" platinimo mėnuo

Ūž 3 DM mėnesį lankys Tave laikraštis Vokietijoje, 
už 4 DM - pasieks bet kur pasaulyje

Bedldėjanti emigracija gali pa
kirsti tremties spaudą anksčiau, ne
gu suspės svetur susiorganizuoti ją 
atstojąs pakaitalas. Tačiau kad ir 
kaip besmarkėtų išvežimas, vistlek 
Tavo giminės, bičiuliai ir draugai 
nespės visi emigruoti taip stalgiai, 
kad nebesidomėtumei, kaip begyve
na Europos stovyklose pasilikę tau
tiečiai.

Svetur nuvykęs bandysi įsijungti 
l tenai besikuriančią lietuvių ben
druomenę. Bet bežiūrint įsitikinsi, 
kaip jau šimtai ir tūkstančiai pane
lių | Tave įsitikino, kad kitur esan
tieji lietuvių laikraščiai Tau dar te
bėra per svetimi. Tą pasakysi apie 
seniau susikūrusius, tą pati patvir
tinsi apie dabar besiorganizuojan
čius, kurie vis labiau tobulėja ir pa
našėja | tremties laikraščius. Taigi. 
Tavo akiai ir Tavo širdžiai bus daug 
malonesnis ir suprantamesnis „Mūsų 
Kelias". Jis pirmasis pasirodė trem
tyje, jis ryžtasi ilgiausiai ir ištverti.

Kad dar labiau sustiprėtų užjū
riuose gyvenančių tautiečių ryšiai su 
„Mūsų Keliu", š| mėnesi skelbiame 
„Mūsų Kelio“ platinimo mėnesiu, di
džiausią dėmesį kreipdami ir vilt| 
reikšdami emigruojantiems tautie
čiams. Laikraščio Redakcija, be da
linių pasikeitimų, bent pusmeti pasi
liks Vokietijoje nemažiau darbinga 
kaip iki šiolei. Ryšiai su nuolatiniais 
bendradarbiais bus stengiamasi pa
laikyti dar glaudesni. Vadinas, re
dakcinės darbo sąlygos „Mūsų Ke
liui“ egzistuoti Vokietijoje yra ma
žiausiai pusmečiui užtikrintos.

Visa kita pareina nuo Jūsų, Mie
lieji Skaitytojai, Prenumeratoriai ir 
Platintojai: jeigu {stengsite kad ir 
sunkiausiose materialinėse sąlygose 
nuo „Mūsų Kelio!* neatitrūkti — laik
raštis eis. Eidamas stengsis aktua
linti savo turini ir kalbėti plačiajam 
pasauliui laisvojo lietuvio vardu!

Daug ir didelių Ouopelnų turi 
tremties spaudai laikraščių Platinto
jai. Iš anksto dėkodami jiems, mes 
laukiame ir tikime, kad šĮ mėnesi

jie ypatingai Išgirs mūsų kreipimąsi 
ir pasistengs juo daugiau prenume
ratorių sutelkti „Mūsų Keliui". Bet 
Platintojų talkos bus per maža, Jeigu 
Jiems nepadės paskiri tautiečiai — 
„Mūsų Kelio" prenumeratoriai, susi
rūpinę tolimesne laikraščio egzisten
cija. Jiems skelbiame š| planą:

1) Visi ligšioliniai Prenumerato
riai ir Skolininkai pasistengia ligšio
line tvarka kaip galint greičiau atsi
skaityti su „Mūsų Kelio“ Admini
stracija — skolas apmokėti, prenu
meratą pratęsti.

2) Kiekvienas Prenumeratorius iš 
paskutlnosios suranda „Mūsų Keliui" 
bent vieną naują prenumeratorių.

S) Išvykdamas emigraclnėn sto- 
vyklon, „Mūsų Kelio“ prenumerato
rius savo prenumeratos neišsižada, 
bet perleidžia ją kitam asmeniui, ku
ris dar kiek ilgiau užsibus Europoje. 
Nieko nelaukdamas pasistengia išsi
rašyti lalkraštj būsimuoju savo ar 
žinomu bičiulio adresu.

4) Siekdami, kad iš Vokietijos 
emigruojantieji tautiečiai nuvykę 
užjūrln Jau atrastų jų paduotu adre

su atėjusi „Mūsų Kelią“, nuo šio 
mėn. pradžios prenumeratos kaina 
specialiai nupiginame žemiau savi
kainos (Vokietijoje paliekame tokią 
pat): Jeigu užsisakysi „Mūsų Kelią“ 
užjūrin ir Vokietijoje (mokėsi Ad
ministracijai keturias (4) DM mėne
siui, laikraštis Tave ar Tavo nuro
dytą tautieti užsienyje lankys visur, 
kur tik ves Tavo pateiktas adresas.

5) Artinasi Velykos. Artimieji ir 
draugai prisimins Tave užsienyje, 
sulauksi šiokių tokių dovanėlių. Kuo 
atsiteisi Tu jiems? Aišku, tik už
sakydamas jiems mėnesiui - kitam 
„Mūsų Kelią“. Tai bus ne brangiau
sia, bet gražiausia ir kultūringiausia 
dovana.

Platinimo mėnesiui pasibaigus, 
suvesime paaiškėjusius duomenis — 
uoliausius talkininkus pagal išgales 
apdovanosime lietuviškais leidiniais 
ir, jiems patiems sutinkant, paminė
sime laikraštyje kartu su garbingai
siais „Mūsų Kelio" bičiuliais.

Tad | darbą, Brangieji, kurin ra
gina Jūsų rankosna dedama „Mūsų 
Kelio“ egzistencija!

Amerika gali agresija sulaikyti
PAREIŠKĖ NAUJASIS GYNYBOS MINISTERIS P. JOHNSON

• Iš Washingtono UP praneša, kad 
naujasis JAV gynybos ministeris 
Louis Johnson perėmė naująsias pa
reigas ir ta proga pasakė 11.000 as
menų, dalyvavusių ceremonijose, 
kalbą, kurioje šitaip pareiškė!

„Mes norime taikos, jei mes ga
lėsime ją turėti humaniškai, garbin
gai ir laisvai. Bet jei iškiltų agresi
ja, mes esame ramiai įsitikinę, kad

lėtų užimti milžinišką Sovietų im
periją. „Tuo tarpu Sovietų armijos 
galėtų užplūsti Vakarų Europą net 
rytoj. J.A.Valstybės galėtų ir, be 
abejo, turėtų atsakyti nuolat su ato
minėmis bombomis“, rašo NYHT. 
Nelaimėje, nė vienas nežino, klek 
reikėtų atominių bombų Sovietų ar
mijoms sulaikyti. Čia nesą jokios jė
gų pusiausvyros, čia yra dvi tik jė-

mes galėsime sulaikyti... Mūsų gy
nybos politika susidarys iš maksi
mumo pajėgų, sumobilizuotų mūsų 
ūkio ir mūsų demokratijos ribose, 
kad paremtų mūsų užsienių politiką 
ir apsaugotų Ameriką nuo bet kokio 
potencialaus agresoriaus“.

Toliau ministeris pasakė, kad 
sausumos kariuomenė, laivynas ir 
aviacija susijungs į vieną tautos tar
nybą. Tauta to tikisi ir tai bus pa
daryta. Gynybos darbo apimtis ne
pareina nuo mūsų pasirinkimo. Ji 
primetama mums šiandieninio pa
saulio (tempimo. Amerika pasižada 
ginti savo natūralius interesus ir pa
saulio demokratijos principus.

GALĖTŲ IR TURĖTŲ MESTI 
ATOMINES BOMBAS

The New York Herald Tribune 
rašo vedamojo vietoje apie Atlanto 
paktą ir klausia, ar šis paktas yra 
apsigynimo ar puolimo? Supranta
ma, kad Atlanto paktas yra ne puo
limo, bet gynybos, stabilumo veiks
nys. Laikraštis nurodo, kad Vakarai 
negalėtų paruošti per keletą metų 

'karinės mašinos, kuri sėkmingai ga-

Graikijos - Tito paktas ?
Daily Mail spec, korespondentas 

A. Clifford rašo, kad Graikijos už
sienių reikalų ministeris C. Tsaldaris 
pareiškęs, jog metų būvyje jis būsiąs 
sąjungoje su maršalu Tito. Žinoma, 
tai gal tik įsivaizduojamas būdas 
taip sakyti. ,Jūs turite suprasti, jog 
tai yra tik mano idėja“. Ministeris 
taip apibūdino dabartinę politiką.

„Aš tikiu nauja europinės politi
kos faze, kuri dabar prasideda, ir aš 
jaučiu, jog ji gali eiti šia linkme.

Rusijos tikslas visada btivo prieiti 
prie Viduržemio. Ir dėl to kilo Grai
kijos .partizanų karas. Buvo tikima, 
kad Rusijai pasiseks savo įtaką pri
mesti iki Egėjaus.

Tur būt tik dėl britų ir ameri
kiečių interesų įvyko tai, kad mes

nesumušėme tuojau partizanų — nes 
Graikijos karas buvo kardinaliu fak
torium Vakarinių kraštų politikos 
vystymesi komunizmo link.

Bet dabar mes esame stiprūs ir 
absoliučiai nėra jokių galimybių par
tizanams laimėti. Jie gali išlikti, bet 
jie negali laimėti. Tokiu būdu Rusi
jos kelias į Viduržemį yra dabar už
blokuotas. Taip, Tito herezija yra 
daug rimtesnė problema. Aš manau, 
kad Balkanų reikšmė iš Graikijos 
karo buvo išimta ir perkelta Titui 
išstumti.

Sis darbas bus pradėtas iš Bulga
rijos ir Albanijos ir, gal būt, Ven
grijos ir Rumunijos. Kartu Graiki
jos partizanai taip pat darys sun
kumus.

Šiuo metu Graikija ir Jugoslavija

ruožtu sudaro kelią į Viduržemi. Ir 
tuo būdu pavojingoji herezija būtų 
nušluota.

Žinoma, tai gali įvykti ir kitaip. 
Galėtų rusai iš Bulgarijos' veržtis į 
Graikiją. Kas gi gali tai pasakyti? 
Bet mūsų kariuomenės galėtų suda
ryti paprastų sunkumų ir tenai.“

Ministeris dar herojiškai pridūrė, 
kad „kiekvienas graikas yra atominė 
bomba“.

Korespondentas buvo užklausęs 
minister!, ar Graikijai reikalinga 
britų ir amerikiečių garantijos dėl 
karinės paramos Invazijos atveju. 
Jis atsakė, kad Jau esą palaikomi 
ryšiai su Washingtonu ir Whitehall 
tuo klausimu. Ir esą turima gerų 
vilčių, jog greitai būsią paruošti pla-

Europos unijos pagrindu grindimas
sudaro užtvarą Rusijai į Viduržemį. 
Bet jeigu Jugoslavija butų atitraukta 
atgal į Rusijos globą, rusai turėtų 
priėjimą prie Adrijos, kuri savo

,nai dėl rytinių Viduržemio kraštų 
pakto. Ir tai prisidės prie taikos. 
Mes reikalingi taikos, ir aš tikiu, kad 
mes ją galime turėti greit ir staigiai."

gos, kiekviena jų baisi ir kiekviena 
jų neišbalansuojama.

Šitaip samprotauja NYHT laik
raštis, nagrinėdamas Atlanto paktą. 
200 METŲ PRIVILEGIJOS PASI-

. BAIGĖ
Iš New Delhi (Indija) pranešama, 

jog užteko penkių minučių Indijos 
parlamentui, kad jis priimtų įstaty
mą, kuriuo būtų panaikintos bet ku
rios privilegijos britams ir- kitiems 
baltiesiems. O šios privilegijos tę
sėsi arti dviejų šimtų metų. Vidaus 
reikalų ministeris, pareiškęs, kad 
„dabar kraštas yra laisvas" ir todėl 
rasinė diskriminacija turinti pranykti 
iš statuto knygos, parlamente susi
laukė didžiausio plojimo.

De Gaulle apie būsima 
Europa

Gen. Charles de Gaulle, kada jo 
partija surinko gražių laimėjimų 
Prancūzijos savivaldybių rinki
niuose, Paryžiuje suruošė spaudos 
konferenciją, kurioje jis pareiškė sa
vo principinę nuomonę* ir užsienio 
politikos klausimais.

De Gaulle pabrėžė, jo manymu ' 
Vokietija turinti įsigyti federalinės 
valstybės formą, prieš patekdama į 
Europos tautų bendruomShę. „Be 
Vokietijos nebus ir Europos“, — kal
bėjo jis: — „užtat pagrindinė Euro
pos Unijos porblema yTa Prancūzijos 
ir Vokietijos sutaikymas, gi tokį su
taikymą su tikrai demokratine Vo
kietija aš laikai visiškai galimu.“

Ruhro sričiai, de Gaulle manymu, 
turėtų būti išdirbtas specialus sta
tutas, kuris europinės sąjungos rė
muose neturėtų būti Vokietijai joks 
pažėminimas. . '

Gerai organizuota, į Europos Uni
ją įjungta Vakarų Vokietija ir tuo. 
būdu papildyta Europos Unija, tęsė ; 
de Gaulle, duotų tinkamiausią pa
grindą pradėti kalbą su Rytais ir su r 
Sovietų Sąjungh. Net ir Sovietų Są
junga turėtų rasti vietą būsimojoje . 
Europoje. Bet prieš tai Vakarų . 
Europoje reikėtų atitinkamai pasi
ruošti.

AR PASISEKS SUDARYTI EUROPOS VALDŽIĄ?

Praėjusį kartą minėjome, kad 
Londone prasidėjo 10 Europos kraš
tų konferencija, kurioje ieškoma išei
ties taško Europos egzekutyvul su
daryti. Dalyvaujantieji kraštai nori 
dar pakviesti kitus penkis Europos 
kraštus prisidėti prie kuriamos Eu
ropos Unijos vyriausybės.

Diplomatai tikisi, jog jie paruoš 
tinkamą darbą būsimai po Velykų 
ministerių konferencijai. Europos 
Chartai esą pasiūlyta 18 punktų, bū
tent:

1. Sudaryti Europos tarybą iš mi
nisterių komiteto ir patariamojo su
sirinkimo — parlamento.

2. Tarybos būstinė būtų Prancū
zijoje, Strasbourge.

3. Ministerių komitetan įeitų po 
vieną atstovą iš kiekvieno Europos 
dalyvaujančio krašto.

4. Ministerių komitetas diskutuo
tų bendrus klausimus, iškylančius 
tarp tų kraštų, bet neliestų karinių 
dalykų.

5. Visi ministerių komiteto nuta
rimai, išskyrus procedūrinius, priima
mi vienu balsu. •

6. Ministerių komitetas susirinktų 
privačiai ir paruoštų patariamojo su
sirinkimo darbotvarkę.

7. Konsultatyvinį susirinkimą su
darys tų kraštų atstovai, kurių skai
čius dar tebesvarstomas.

8. Kiekvienas kraštas nusprendžia

savaip, kurio būdu tie atstovai bus 
parenkami.

9. Susirinkimas gali daryti pasiū
lymus ministerių komitetui.

10. Susirinkimas diskutuos tuos 
klausimus, kuriuos pateiks ministe
rių komitetas. Jis nesvarstys karinių 
klausimų. Jis gali svarstyti visus 
tuos klausimus, kurie bus įdomūs 
tiems kraštams.

11. Susirinkimas savo sprendimus 
priims 2/3 balsų dauguma.

12. Susirinkimai bus vieši ir da
romi kartą metuose.

13. Jis galės sudaryti komitetus, 
kurie galės siūlyti klausimus disku
sijoms.

14. Kiekvienai sesijai jis rinksis 
savo pirmininką.

15. Susirinkimo išlaidas dengs na
rių vyriausybės.

16. Bus vienas sekretoriatas mi
nisterių komitetui ir patariamajam 
susirinkimui.

17. Ministerių komitetui pasiūlius, 
susirinkimas išrinks generalinį sek
retorių.

18. Sekretoriato išlaidas apmokės 
narių vyriausybės.

Šitokie yra būsimojo Europos par
lamento darbo metmenys. Kaip jis 
išsirutuliuos ir kokį vaidmenį vai
dins, dar sunku pasakyti, nes jo vi
sus planus dar gali sujaukti Sibiro 
lokys. (NYHT/ja)

Jugoslavijoje skamba šūviai
TITO NEBIJĄS INVAZIJOS, SAKO PARLAMENTARAS

Britų parlamento narys p. Noel- 
Baker pareiškė, kad kominformo 
kampanija prieš marš. Tito visiškai 
nepasisekusi ir negalėjusi išjudinti 
didžiųjų Jugoslavijos žmonių masių. 
Noel-Baker kaip tik grįžo iš Belgra
do, kur jis kalbėjosi su vadovaujan
čiais Jugoslavijos komunistais ir 
kompetentingais nejugoslavais ste
bėtojais.

Pasak jo, Rusija ir kominformas 
mėginsiąs kiekvieną kitą priemonę,

turias dienas, kada girdima šūviai 
Jugoslavijoje. (AP)

— JAV paskutiniu metu links- 
tančios pasisakyti už tai, kad Itali
jos Somali ja būtų perleista patikėti
nio teisėmis valdyti Italijai.

ŠVEICARIJA GALI SUMOBILI
ZUOTI 500.000 KARIŲ "

■ Daily Mail spec, korespondentas 
iš Rotnos praneša, kad, anot Sveica-. 
rijos kariuomenės štabo virš. gen. H. 
Guisan, Šveicarija galėtų sumobili
zuoti gerai apginkluotų 500.000 ka
rių per 6 dienas.

Tačiau Šveicarija pasiliksianti Ir 
toliau neutrali, bet ginkluota dėl ne
tikros tarptautinės padėties. Šveica
rija vis gerinanti savo gynybos siste
mą, kad atgrasytų bet kokį agreso
riaus mėginimą, sako generolas.

Izraelio valstybę jau pripažįsta ir turkai
o tik vėliau pradėsiąs invaziją. Ju
goslavijos vadai esą visai įsitikinę 
savo ateitimi. Buvę jau ženklų, jog 
Bulgarija pradėsianti karinę veiklą 
prieš Jugoslavijos Makedoniją.

Jugoslavija Makedonijai davusi 
autonomija, ir jos gyventojai žiną, 
jog Bulgarijos Makedonija neturi 
savivaldos, todėl Bulgarijos infilt
racija į Makedoniją būtų nesėkmin
ga. Ekonominė padėtis Jugoslavijoje 
esanti pagerėjusi, nežiūrint spaudos 
priešingų pareiškimų.

Iš Triesto pranešama, kad girdi
ma šūvių iš Gorizia, Jugoslavijoje. 
Garsai girdimi iš patrankų ir kul
kosvaidžių, 5 mylias į rytus nuo Go
riai a. Tai jau antras kartas per ke-

Mirties taškas ginklų paliaubų 
sutarties derybose tarp Izraelio ir 
Transjordanijos, kuris neseniai atro
dė neišvengiamas Rhodos saloje, pa
galiau sėkmingai praeitas. Abidvi 
delegacijos pasisakė pritariančios JT 
tarpininko Dr. Ralph J. Bunche pa
teiktam ginklų paliaubų sutarties 
projektui.

Kaip Dena/Reuteris iš Damas- 
kaus praneša, vyr. Sirijos kariuome
nės vadas pulk. Husni "ez-Zalm 
kovo 31 d. pasigrobęs visą Sirijos 
valdžią į savo rankas ir per radiją 
pasiskelbęs „diktatoriumi". Savo at
sišaukime gyventojams jis pažymi, 
kad šio nepaprasto žygio jis ėmęsis 
tik dėl to, kadangi valstybės padėtis

nuolat blogėjus! ir blogėjus!. Visame 
krašte paskelbtas nepaprasto meto 
būvis. Ginklų laikymas baudžiamas 
mirties bausme.

Britų admiralitetas skelbia,1 Trans
jordanijos vyriausybės prašomas, 
britų naikintuvas „Troubridge“ nu
leidęs inkarą Akabos uoste, gi 
Transjordanijos vyriausybė turėjusi 
„pakankamą pagrindą“ kviestis bri
tų kariuomenės sustiprinimus. Britų 
kariuomenės buvimas stabilizavęs 
padėti Palestinoje ir tuo pačiu įga
linęs sėkmingai įpusėti derybas tarp 
Izraelio ir Transjordanijos.

Pirmoji Islamo pasaulio valstybė, 
kuri Izraeli pripažino do jure, yra 
Turkija.

1
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Australijon visi vyks per Neapolį
PRAKTIŠKI PATARIMAI Iš NEAPOLIO PEREINAMOSIOS STOVYKLOS

Rašau iš Italijos, Neapolio.
Iš Falingbostelio išvykome 7. II. 

12 vai., per Hanoverį, GOttingeną, 
Fuldą, gabaliuką Austrijos, pro Ro
mą 9. II. 23 v. 30 m. atvykome Nea
poliu. Taigi kelyje išbuvome 2*/i pa
ros. Traukinį visą laiką šildė, tik 
nebuvo kur prigulti, pusiau snaus
dami sėdėdami važiavome, kas, ži
noma, nuvargino, ypač moteris. Iki 
Italijos sienos galėjome laisvai iš 
traukinio (kai kur sustodavo) išliptį 
ir bent perone pasivaikščioti, gi įva
žiavus į Italiją vagonų duris užra
kino ir lydėjo traukinį policija, „kad 
mus kas neužpultų“. Pervažiuojant 
sienas (Austrijos, Italijos), jokios 
kontrolės nebuvo, tik Italų policija, 
priimdama traukinį, patikrino žmo
nes. Maistas traukinyje buvo kiek 
geresnis negu Falingbostelyje, bet 
savo taip pat ne pro šalį buvo šį tą 
užkąsti. ■ Važiuojant traukiniu reikė
jo turėti savo indus sriubai, kavai ir 
uždarą vandeniui (gerti bei nusi
prausti) laikyti, nes ne kiekvieną 
kartą traukinyje vandens galima 
buvo gauti, o traukiniui einant at
virame inde vanduo laistosi.

Nuo Fuldos iki Neapolio \isą lai
ką važiavome kalnų tarpekliais, per 
gausų skaičių tunelių, kurių ilgis (kai 
kurių) siekė iki 8 km, šonais visą 
laiką matėsi didesni ir mažesni kal
nai, o tarp jų sniegas. Tik Neapolyje 
sniego nėra, skinami nuo medžių ir 
pardavinėjami apelsinai, žydi žir
niai, bet šiuo metu ir čia be palto 
šalta ir dienos metu, o vakarais ir 
nakčia paltas būtinas.

Neapolyje patalpino mus į miesto 
pakraštyje, esančią, IRO globojamą, 
panašią kaip ir kitos stovyklą, ant 
kalno (neaukštų) ir aptvertą spyg
liuota viela, pagal kurią iš vidaus 
pusės gausiai budi DP policija (vie
tinių, t. y. Italijoje buvusių pabėgė
lių, daugiausiai jugoslavų), kad į 
Stovyklą neįlystų Italų piliečiai ir 
kad mes neišeitume, nes mūsų (DP) 
čia labai nekenčia Italų komunistai 

f ir, sako, jeigu pagautų, tai būk svei
kas. Taip mums aiškina mūsų mi
nėta policija. Stovykla gana didelė, 
yra kur pasivaikščioti ir jos ribose.

Stovykloje yra bažnyčia, trys ku
nigai (2 jugoslavai ir 1 čekas), kas
dien trejos mišios; didelis kino tea
tras kasdien veikia, paštas, koopera
tyvas, kuriame gali nusipirkti ir už
kąsti bei išgerti, ko tik nori tik tu
rėk pinigų. Čia visko gausi, tik kai
nas aukštos. Stovykloj kasdien nuo 
ryto iki vakaro aikštėje vyksta tik
ras turgus, kur gali parduoti viską, 
ką tik turi ir nori.

Maistas čia stovykloje žymiai ge
resnis už Vokietijos stovyklose ir, 
jeigu neturėtum nieko savo, tai ne
daug jaustum alkį nieko nepridėjęs. 
Vaikai nesuvalgo ką gauna. Ryte 
apie 200 gr. baltos duonos ir V» litro 
baltinto saldaus virto vandens. Pie
tūs — 200 gr. tokios pat baltos duo
nos, apie ’/* lt. geros sriubos su rie
balais, nedidelė porcijėlė bulvių su 
padažu ir kąsneliu mėsos arba žu- 
vięs.' Vakarienė panašiai kaip ir 
pietūs tik kitokia sriuba. Sriuba, 
paprastai, ryžių arba makaronų pa
kaitomis.

Stovyklos tvarka labai gera, pa
tarnavimas mandagus ir greitas. 
Moterys gyvena vienam bloko di
deliam su pertvarėlėmis kambaryje 
ir po 2—3 turi atskirą kambariuką.

Vyrus iš eilės varo j virtuvę, sau 
bulvių skusti. Kitų darbų dirbti ne
reikia. Kadangi čia iki laivo tenka 
išbūti apie 10 dienų, tai kitiems vy
rams nė karto nepriseina nueiti bul
vių skusti.

Keltis pradedam apie 7 vai., o 
vakare 23 vai. visi turi gulėti, bet 
stropiai labai jau šio nebojame, tik 
turi būti ramu, be triukšmo.

Iš bloko III aukšto matosi rūk
stantis ugniakalnis Vezuvijus ir jūra.

Išvažiuojant (taip pat ir atvažia
vus) rankinių bagažų čia niekas ne
tikrina ir savo atsivežtus dėkius iš
važiuojant gali vežtis arba parduoti 
ir jūros kelionei ką kitą nusipirkti. 
Svarbu čia moterim turėti 1 spyną 
savo kambariuko durims kur išei
nant užsirakinti ir kad kiekvienas 
atsivežtų saulės akinius, kurie Vo
kietijoje kaštuoja apie 2,5—3 DM, o 
čia 500 lyrų štuka.

Patartina kelionei apsiauti dides
nius batus tiek vyrams, tiek mote
rims, nes jau traukinyje pasėdėjus 
2 paras kojos nutirpsta ir patinsta 
arba išbrinksta ir mažesni batai pa
sidaro per maži.

Stovykloje neleidžiama (kad ir 
šeimų nariams) įeiti vyrams į moterų 
bloką, o moterims į vyrų, tai ranki
nį bagažą reikia Vokietijoje taip su
sidėti, kad moterų ir mažų vaikų 
bagažas būtų atskirai supokuotas, o 
vyrų atskirai. Tas pats bus ir laive.

Šiaip, išėjus iš bloko vyrąi ir mo
terys eina drauge kur tik nori sto
vyklos ribose. Maži vaikai gali lais
vai vaikščioti tarp tėvų kambarių. 
Jie čia atlieka ryšininkų pareigas 
vieniems kitus iššaukti į koridorių.

Į laivą nedraudžiama imti su sa
vim žmogui ir du lagaminus, bet pa
tiems geriau, jeigu galimu apseiti su 
vienu ant žmogaus. Be to, svarbu, 
kad ir rankinis bagažas būtų aiškiai 
pažymėtas, kad susimaišius su kitais 
(ypač pervežant J. stovyklą iš trau
kinio arba į laivą) lengvai galima 
būtų atskirti ir susirasti.

ką. 
už-

visi 
per

Stovykloje savo turtelį taip pat 
reikia su kitais susitarus (vyrams) 
prisaugoti, nes yra visokių, o par
duoti čia pat ir greit gali bet 
Moterys savo kambariukus gali 
sirakinti.

Kiek čia sužinojau, ateity 
transportai į Australiją Vyks tik
Neapoli ir šitą stovyklą, nes čia eina 
skubūs pertvarkymo darbai trijų 
aukštų buv. kareivinėse, kurių vie
nose ir mes gyvename. Viską su
tvarkius čia tilps apie 10.000 žmonių.

Visas informacijas čia skelbia 
aikštėje per garsiakalbius, kaip See- 
dorfe, jugoslavų, italų ir vokiečių 
kalbomis. Vok. markės čia parduo
damos nuo 10*—25 lirų už markę. 
Įvažiavus į Italiją, lydintieji italų 
policininkai ir pro langus stotyse, 
kur traukinys sustoja, italai parda
vėjai stengiasi vok. markę nupirkti 
pigiau arba, už pokelį cigarečių siūlo 
2—4 apelsinus arba 50 lyrų. Kai 
žmonės kainų nežino, tai duodasi 
lengvai apgaunami.

Stovykloje yra pirtis ir skalbykla, 
bet muilo bei skalb. priemonių čia 
neduoda.

Stovyklos adresas: IRO Camp 
Bagnoli, Neapol, Italy.

IRO teikia patarimus 
dovanai

Ansbacho IRO įstaiga prašo pain
formuoti tremtinius (DP), kad jos 
patalpose — IRO Area 3, Sub-Head
quarters, Ansbach, Hindenburg- 
kaseme, Block A. 1, Zimmer 105, 
atidarytas teisinių patarimų skyrius, 
kuris visuomet darbo valandomis 
(8.30—12.00 ir 13.00—17.30) teikia pa
tarimų DP, gyvenantiems šių apskri
čių ribose: Ansbach, Dinkelsbuhl, 
Eichstatt, Er’angen, I'euchtwangen, 
Forchheim, iirth, Gunzenhausen, 
Hersbruck, Hilpoltstein, Hochstadt, 
Lauf, Neustadt, Numberg, Pegnitz, 
Rothenburg/T., Scheinfeld, Schwab- 
ach, Uffenheim ir Weissenburg. Tei
sinio skyriaus tikslas yra informuoti 
minėtus asmenis apie jų, kaip Vo
kietijoje gyvenančių užsieniečių, tei
sinę būklę, o taip pat patarti ūki
niais ir socialiniais klausimais, neiš
skiriant nei emigracijos bei repatria
cijos.

Galima kreiptis žodžiu ir raštu 
anglų ir vokiečių kalbomis, 
jant: Welfare Officer, „Out 
IRO Area 3, Sub-HQs., 
Hindenburgkaserne.

adresuo- 
Service", 
Ansbach,

MOŠŲ DIENŲ LEGENDA (D

Burlaiviu „ERMA" per Atlantą
JAUDINANTIS EPIZODAS iŠ DIDŽIOJO TAUTŲ KRAUSTYMOSI MŪSŲ LAIKAIS

„Pabėgėlis“ Hochfeld’e
' Praėjusios savaitės trečiadienį IH.

28, Augsburge, laikinai apsistoję 
Koichfeld’o ir šalia esančios JAV bei 
Australijos emigrantų pereinamosios 
Dp. stovyklų įnagiai — lietuviai pa
bėgėliai turėjo malonią, nes paskuti
nę Vokietijoje, progą pamatyti žy
miuosius savo krašto scenos meni- 

. ninkus. Kupina stovyklos salė liu
dijo tautiečių didelį jų pasiilgimą. Šį 
dideliu pasisekimu Mūnchene vai
dintą vokiečio F. Hochyalder’io po
karinį veikalą (spaudoje rašyta — 
pagal jį Austrijoje sukama to paties 
vardo filmą) į lietuvių kalba išvertė 
Vilniaus teatro aktoriai Henrikas 
Kačinskas ir Antanas Škėmą, Iš 
Augsburgo L. D. Teatro belikęs ke
tvertas: Kačinskas — režisorius, Škė
ma — „pabėgėlis“, Kevalaitytė (K. J. 
Dramos Teatras) — „Moteris“ ir Pa-' 
lubinskas (V. D. Teatras) — „pasie
nio sargybinis“ ištartais pirmaisiais 
žodžiais iškart suėmė įvairiaspalvės 
tiek amžium, tiek erudicija publikos 
dėmesį, įtemptai jį laikydami iki pat 
šios kamerinės dramos, vaidinamos 
beveik. 2,5 valandas, pabaigos. Ak
toriams buvo padėkota dovanomis, 
aplodismentais ių. gėlėmis. Sekančią 
diwę .j&tbėgėlį" malė Haunstetten’o 
Stovykla, (almus)

Naktį į 1945 m. gruodžio 15 d. Virginijos pakrantėje pa
sirodė smarkių pūgų blaškomas nedidutis burlaivis ir Little 
Creek riuoste nuleido inkarą. Perpildytame laive buvo še
šiolika estų — vyrų, moterų, vaikų. 11 m. ilgio burlaivis bu
vo pradėjęs savo kelionę prieš 128 dienas iš Švedijos ir per 
tą laiką nuburiavęs 8.000 jūros mylių. Po kiek laiko atlikta ir 
daugiau panašių kelionių — jos baigėsi Floridoje arba kitose 
Siaurės Amerikos rytų pakraščio vietose, tačiau šioji kelionė 
buvo pati pirmoji ir visų dramatiškiausia.

Tos narsiai atliktos kelionės aprašymas, o taip pat mo
tyvai, kurie tokiam žygiui paskatino, yra paimti iš vieno 
įgulos nario — istorijos mokslininko, esto Voldemar V e e - 
d a m dienraščio.

Stockholm, 1945 m. liepos 5 d.
šįvakar .pas mus atėjo Maja An

dre su laišku, kurį ji ką tik gavusi 
iš Švedijos įstaigų. Jos rankos dre
bėjo mums laišką berodant.

„Vyriausybė pageidauja“, — buvo 
parašyta oficialiame rašte, — „kad 
Jūs grįžtumėte į savo tėvynę Esti
ją ■ • ■“

Rašto tonas mandagus, bet kas- 
už jo slepiasi — baisu. Tai reiškia: 
Maskva spaudžia, kad mes būtume 
grąžinti j savo tėvynę už geležinės 
uždangos.

Majos laiškas yrą vienas iš dau
gelio, kuriuos mano tautiečiai atneša 
man parodyti. Pagal alfabeto eilę 
gauna juos visi politiniai emigran
tei, kurie per paskutinius penkeris 
metus Baltijos jūra atbėgo čia iš 
Estijos.

1940 metais Sovietų Sąjunga 
aneksavo Estiją, šimtai estų pabėgo 
į Suomiją ir Švediją.

1941 metais rusus išvijo vokiečiai.
Bėgo vėl tūkstančiai.

1944 metais rusai grįžo. Bėgo 
dešimtys tūkstančių.

Iš maždaug milijono Estijos gy
ventojų šiandien Švedijoje priskai
čiuojama 30.000. 60.000 klajoja po 
visą Europą, o dar 60.00 yra arba 
mirę arba dar gyvi „kažkur Rusi
joje . ivas Linina, uiuzavji uuic

Taigi rusai nori, kad mes „sugrįš- ‘ paties moteriškių pasiūta iš 
tume“. Vieną vakarą sovietiškasis ]al)ai stipraus brezento.
baltų radijo siųstuvas vadina mus - -- ............. ... -
„fašistais ir karo kaltininkais“, po 
poros vakarų tas pats radijas pažy
mi mus kaip „gerus patriotus, kurie 
iš savo krašto pasitraukė tiktai vo
kiečių spaudžiami ir dabar vėl skuba 
į savo tėvynę“*

Sovietų skatinama Švedijos poli
cija. oficialiai įvykdė čia gyvenančių 
estų balsavimu?. Lygiai 99,5% ne
nori grįžti namo. Kodėl nenori? Ka
dangi jie bijo. Bijo NKWD, slapto
sios, rujų, policijos,

Aš pergyvenau NKWD siautėjimą 
1941 m. liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
Estijoje. 35.000 vyrų nuo devynioli
kos iki keturiasdešimt penkerių me
tų buvo išsiųsta priverčiamiems dar
bams t. šiaurinę Rusiją arba, už 
Uralo,

Majos. Audrės šįyakar atsineštą?- 
sis laiškas nėra tai vienintelis ženk
las, kad, Maskva galvoja apie mus. 
Stockholmo laikraščiuose pasirodo 
apmokėtų skelbimų, kuriuose visi 
estai raginami registruotis Sovietų 
pasiuntinybėje, tuo įgalinant mūsų 
„grąžir. mą j tėvynę“.

— Negi galime mes čia nerūpes
tingai sėdėti, — pastebi Harry FaaJ- 
bęrg. — Anksčiau ar. vėliau mus vis- 
tiek sugrąžins. Turime ko- ųora grieb
tu, Paprasčiausia — įrigykime bug-

laivį ir buriuokime į Ameriką!
— Bet jie mūsų neįsileis, — gal

voja Arvid Kuun, — juk 
rime vizų.

— Gausime jas tenai, 
nuplaukime, — baigia 
Harry,

Tai yra, be abejo, visiškai kvaila 
mintis, bet man ji patinka.

Stockholm, liepos 8 d.
Harry suranda mums burlaivį, 

kuris nėra mums neįperkamas. Jo 
jūreivišku apskaičiavimu, tas laivas 
galėtų mus nugabenti į Ameriką.

ERMA vadinasi laivas. Yra tai 
šąlupa, ką švedai vadina „kosteri* — 
nedidutis vienastiebis laivas, pritai
kintas pramoginėms kelionėms jūrų 
pakraščiais. ERMA savininkas tvir
tina, laivas esąs tik penkiasdešimt 
penkerių metų amžiaus, ir tai beveik 
neįmanoma patikrinti. Vienok tai 
yra laivas, Harry žodžiais, kaip gera 
žmona: jeigu ji jau peržengė amžiaus 
ribą, tai nebežiūrima jos išvaizdos, 
svarbu, kad būtų ištikima ir sveika.

Man betgi atrodo, kad laivas per
daug mažas. Jis vos vienuolika ir 
ketvirtis metro ilgio, bet visa laimė 
— platokas. Man tai patinka. Bet 
laivas neturi masyvinės švininės 
skiauturės, kuri blogesniame ore 
.kliudytų laivo apsivertimą. Savinin
kas tikina, didžioji burė esanti kaip

mes netu-

pirma tik 
įsitikinęs

Hąrry pabadė kišęnįnių peiliu Er- 
mos šoną vandenyje, kiek tik galėjo 
pasiekti, bet nieku? nerado papuvu
sios vietos. Bet kai jis paklausė, ar 
mes negalėtume laivo išvilkti ant 
kranto, kad įsitikintume, ar neįpuvęs 
kiek jo dugnas, tai savininkas supy
ko. Jeigu, esą, mums laivas nepatin
kąs toks, kokį mes jį matome, tai 
galime nešdintis po velnių. Hąrry. 
laiko tą žmogų visiškai padoriu. Ki
taip jis ir negalįs kalbėti, kai išky
lanti kalba apie laivą, su kuriuo iš- 
plaukiojęs metų metus. Aš manau, 
Harry jau spėjo įsižiūrėti į ERMĄ.

Gotą kanalas, Švedijoje, 
rugpjūčio 13 d.

Paskutines penkias savaites mes 
mirtinai, nusikankinome, kol ERMĄ 
parengėme jūros kelionei. Prieš de
vynias dienas iškilome iš Stockhol- 
'mo ir dabar sraigės greitumu šliau
žiame atviros jūros linkui. Pasirin
kome kryptį vidąus vandenimis ir 
šiuo kanalu, kadangi Baltijos juroje 
tarp Švedijos ir Danijos, būtent, 
Bomholmo saloje sėdi rusai. Sklin
da visokį gandai, net ir. tai, kad tuose 
vandenyse ne vienas laivas esąs din
gęs be pėdsakų. Ar tai oras ar rusų 
patruliai kaMi. žinmųa. sunku pasa
kyk

buvo 
žmo-

traukė karas, kovojęs prieš vokie
čius; „Rommy“, dar vienas studen
tas, kuris atvyko po vokiečių oku
pacijos (ir nenori, kad jo vardas bū
tų minimas, kadangi Estijoje paliko 
giminių) ir aš.

Kai 1940 m. rusai įsibrovė į Esti
ją, aš kaip tik Tartu (buv. Dorpato) 
universitete ruošiau doktoratą iš 
istorijos filosofijos. Rusų laikais tu
rėjau pasitenkinti sekretoriaus pa
reigomis viename liaudies komisa
riate. Matyt, neparodžiau per dide
lio entuziazmo ir netrukus buvau 
perkeltas kontoristu į vieną garažą, 
kuris, kaip ir visa kita, buvo valdo
mas sovietinės „direkcijos". Kad lai
kas nuo laiko užsidirbčiau šiek tiek 
pavalgyti, pasilikau tose pareigose, 
iki atžygiavo vokiečiai. Bet kada 
šieji pagrasino mane paimsią „sava
norių armijon“ — pabėgau ir pasi
ryžau Estijon begrįžti tik tuomet, 
kada ji atgaus nepriklausomybę.

Mūsų šunidėje yra ir pagalbinis 
motoras, senas, viencilinderis, kurį 
mes įtaisėme Ermą nusipirkę. Abie
jose motoro pusėse miega po du mū
siškius — ant medinės storlentės, ap
dengtos vilnone antklode. Storlentė 
— 152 cm ilgio ir 61 cm pločio, taigi 
ant jos dviem išsitekti nėra jau taip 
paprastas reikalas. Laimei, vienas 
iš mūs penkių turi nuolatos būti sar
gyboje kartu su Harry ar Arvidu.

Harry ir Arvidas yra vieninteliai 
žmonės laive, kurie yra kada nors ke
liavę laivu arba mažiausia turi rei
kalingas pagrindines žinias, kaip val
dyti laivas. Abu giriasi esą puikai 
navigatoriai ir „Sipariai". Tikėkmės, 
kad jų sprendimai nesusikirs. Harry 
tvirtina, kelio kryptis, kurios me* 
turime laikytis šiuo metų laiku, va
dinama pasatų vėju, ir ERMA turinti 
7.000 jūros mylių kėlią prieš akis.

Kiek nėrini? kelia jam, palyginti, ■ 
menkos mūsų maisto atsargos. Mes 
žinome, Harry dėl niekų nesijaudina, 
todėl nerimas suima ir mus. Laivo 
pirkimas paliko mums nebedaug pi
nigų. Mes turime devynias puslitri- 
nes dėžes kondensuota pieno val
kams, šešis maišus bulvių ir tris di
delius maišus ryžių, be to, šiek tiek

Pagal savo paskirtį Erma 
statytas keturiems-penkiems 
nėms, kaip šeiminis iškylavimo lai
vas. Dabar mes esam.e šešiolika žmo
nių laive — visi Estijos laimingųjų 
dienų draugai.

Didžiojoje kajutėje, kuri buvo ka- 
dais skiriama svečiams,, išilgai abi 
kabinas pritaisome lentas. Tenai įsi
taisę miegoti visi šeši Paalberg’ai: 
trisdešimt trečių metų, mano am
žiaus, pats Harry, dvidešimt ketvertų 
metų, nuostabiai graži jo žmona El
len, trejų metų auksaplaukė jos 
dukrelė Juta; be jų, dar šešiasde
šimt sulaukusi Harry motina, pora 
metų už ją jaunesnė jos pusseserė 
Juliana Altenbrun ir jos dukra Maja 
Andre.

Antrojoje „didžiojoje“ kajutėje, 
kuri taip pat numatyta dviems as
menims, patalpinta šeima Kuun: 
trisdešimt astuonių metų Arvidas, 
visuomet patenkintas, ką dirbdamas 
vis niūniuoja dainelę, prieš karą 
Estijoje buvo locas viename uoste; 
jo žavi žmona Eleonora, vos įžen
gusi į trisdešimt, ir trys vaikučiai — 
Aimi dešimties, Inga septynių ir Ulla 
trejų metų

Abi kajutės, po 2,75 m. pločio ir 
2,15 m. ilgio, tėra vos apie pusantro 
metro aukščio. Nė vienoje jų nega
lime iš karto sutilpti visi, tad valgį 
gaminamės atskirai. Kiekviena ka
jutė turi po nedidutę spiritinę vir
tuvėlę.

Apskritai ERMA aprūpinta visiš
kai moderniais įtaisais — net nedi- 
dute WC, kuri sutalpinta Kuun šei
mos kajutėje ir aptarnaujama ran
kine pompa. Suprantama, labai retai 
KuUn’ai neturi „svečių“.

Užpakalinėje laivo dalyje, „pagal
binėje šunų būdoje“, kaip mes tai švediškos duonos sausainių, avižinių 
juokais vadinome, buvome įsikūrę< [dribsnių, pora dėžių Corned Beef ir 
penki viengungiai: dvidešimt penke
rių metų Heino. Luta, prieš karą stu
dijavęs mediciną; dvidešimt aštuo- 
nių metų Paul Reinholm, buv. Nor
vegijos aviacijos pilotas, kartu su 
ketvertais metais jaunesniu savo 
broliu Lembrt, kurio studijas nu-

sardinų. Abiejose Ermos šonuose 
įtaisėme po vandens bosą, išklotą 
cementu, kad kaip galint ilgiau ap
saugotume vandenį nuo sugedima. 
Harry mano, kad vandens užteką 
maždaug šešiasdešimčiai dienų, jeigu 
labai taupiai vartosime.

Vilnius ar Wilna?
3: Cicėnas

Albumo paraštėje 
keletas pastabų:
vąiadų jau matyta inž. 
Vizgirdos spaudiniuos ir 
albume „Lietuva — ša-

Neseniai knygų rinkoje pasirodė 
„Lithuania". Išleido LTB Hesseno 
apygardos komitetas, spaudos darbą 
atliko „Venta“, 
spraudžiasi

1. Dalis 
arch. T. J. 
„Atžalyno**
lis mano brangioji“. Visi tie vaizdai 
mieli, bet, žinoma, žymiai geriau, kad 
nesikartotų,

2. Kąm mūsų sostinę Vilnių, mai
nyti į vokišką „Wilną“. Sakysime, iš
viso nemaloniai akį. veria, kai matai 
sumaivytus tėviškėlės vietovardžius. 
Ana, prieš porą metų išleistame vie
name Lietuvos žemėlapyje, bestebė
damas Vilniaus kraštą, užtinki gy
vojoj kalboj negirdėtus Kazionis, 
Svierius, Kriavą, Mikiališkį Maišia
galą ir t t Na, pagaliau tai smul-

kesni. vietovardžiai, bet sostinė mie
lieji, tėra Vilnius. „Atžalynai ’ pa
sielgė gerai, bet. Hesseno albume be 
reikalo vokiečių linkui neprašyta* 
reveransas (mat. lietuviškame, ang
liškame ir prancūziškame tekste vi
sur Vilnius). Vokiškame įvado žo
dyje iš Vytenio padaryta Witen. 
Taipgi Tannenbergą jau bent lietu
viškame tekste buvo galima pava
duoti Žalgiriu.

3. Pačių vaizdų 13 psl. (ak, tas 
prietaringasis- 13) vertėtų pakeisti 
užrašą, kuris skamba labai neįtiki
namai, būtent: „Domininkonų baž
nyčia". Kas tai bažnyčia, paliekama, 
patiems skaitytojams atspėti.

Bet apskritai imant, „Lithuania“ 
didelė tremtiniui, dovana ir- ačiū LTB* 
Hesseno apyg. komitetui už inicia
tyvą!
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Ar tai krizė Amerikoje?
tos, nes Europos ūkio atstatymas yra 
galimas vien tik Amerikos ūkio pa
galba, ir krizė Amerikoje momenta
liai atsilieptų Europoje ir tuoj pat 
sustabdytų taip gražiai prasidėjusį 
ir vykstantį jos ūkio atstatymą.

Amerikos ūkio krizės laukiama 
jau nuo 1945 metų. Kai kurie teo
retikai buvo įslsikinę, kad karui pa
sibaigus ir krašto ūkiui persiorien
tavus į taikos ūkio gamybą, ūkis tu
rės pergyventi greitą ir staigią kri
zę. Ekonominė pokario Amerikos 
ūkio raida parodė’visai kitokį vaiz
dą. Amerikos ūkis pergyveno ne 
krizę, bet staigią ir didelę ūkio kon- 
jungtūrą; krašto pramonės produk
cija pakilo iki 192*/« krieškarinio ly
gio, gi žemės ūkio gamyba, naudoja
mam žemės plotui nė kiek nepadi- 
fdėjus, pakėlė savo našumą 35’/o. Tau
tos pajamos pakylo iki 230 milijardų 
dolerius gi dirbančiųjų skaičius pa
siekė rekordinę 61 milijono ribą, be
darbių sumažėjo iki 2 milijonų, kas 
Amerikos ūkio sąlygose reiškia že
miausiai galimą ribą. Žodžiu, Ame
rika pergyveno po karo gaivališką 
„prosperity“ ir milžinišką savo eko
nominių jėgų išsivystymą.

„Prosperity“ tagiau negali am
žiais tęstis ir sykį turės jis pasibaigti. 
Belaukiant ir bijant to prosperito pa
baigos, ieškoma krizės pradžios ' ir 
stebima visi ūkio reiškiniai, kurie 
turėtų- nurodyti krizės pradžią. Da
bartiniu metu pradėjo kaip tik reik
štis įvairūs reiškiniai, kurie nebero
do jau tolimesnės ūkio ekspansijos 
ir vis kylančio gerbūvio. Priešingai, 
Amerikos ūkyje pradėjo rodytis 
simptomai, charakteringi kiekvienai 
besibaigiančiai prosperitai ir praside
dančiai krizei. Svarbiausiai, bedar
bių skaičius pradėjo didėti ir vėl per
žengė 3 milijonų ribą; antra; prekybos 
apyvartos kiek sumažėjo lyginant su 
praėjusių metų apyvartomis, ir paga
liau, žemės ūkio gaminių kainos pra
dėjo kristi. Sis paskutinis reiškinys 
yra ypatingai -pavojingas. (1921/22 
metų ir 1929 metų krizės prasidėjo 
žemės ūkio sektoriuje ir iš ten iš
siplėtė į visą tautos ūkį). 1948 metų 
antroje pusėje žemės ūkio pajamos 
sumažėjo 1,5 miliardo dolerių ir nau
jieji kainų kritimai javų biržose dar 
labiau jas sumažins. Mažėjant ūki
ninkų pajamoms, lygiai mažėja jų 
perkamoji galia, o tai atsiliepia ma
žėjančiose prekybos apyvartose ir 
silpnėjančioje gamyboje. Lygiai ne
rimą kelia bedarbių skaičiaus padi
dėjimas. Nors dabartinis 3 milijonų 
bedarbių skaičius nėra dar krašto 
ūkiui pavojingas, surištas tačiau yra 
su gilesnėmis -priežastimis ir išeina 
iš sezoninių svyravimų ribų. Pre
kybos apyvartų mažėjimas pradėjo 
reikštis jau gruodžio mėnesyje ir 
prieškalėdinės apyvartos nepasiekė 
laukiamo lygio. Kai kuriose branžo- 
se, kaip avalynės, radijo ir kt., pra

1929—1932 metų pasaulinė ūkio 
krizė yra dar gyva visų tautų atmin
tyje; ypatingai stipriai prisimenama 
ji Amerikoje, kur jinai prasidėjo ir 
stipriausiai pasireiškė. Tie. liūdni 
prisiminimai sunkiai slegia dabartinę 
Amerikos ūkio konjunktūrą, lygiai 
kai stabdo Europos ūkio normalų iš
sivystymą. Neturėtų tai tačiau mūsų 
labai stebinti, nes tos krizės reiški
niai) ir padariniai buvo tokie sun- 

■ kūs; slegiantieji ir visas pasaulio tau
tas taip skaudžiai palietę, jog sunku 
jais yra atsikratyti net dabar, dvi
dešimties metų laikotarpiui praėjus, 
kada praūžė milžiniškas karas, iš 
pagrindų pakeitęs pasaulio ūkio jė
gų jJusiausvyrą ir visų ekonominių 
institucijų esmę ir tikslą. 1929—1932 
mrfų krizė buvo stipriausia ir ga
lingiausia visų krizių istorijoje; ji 
buvo išėjusi iš normalių konjunktū
rinių svyravimų ribų, kurie kapita
listiniame ūkyje normaliai ir perio
diškai pasireiškia, ir buvo tapusi vi
sos kapitalistinės sistemos krize, ku
ri grėsė sugriauti pagrindus ar bent 
mažiausiai suduoti jai mirtiną smū
gi, po kurio kapitalizmas daugiau ne
begalėtų atsigauti. Skaudžiausiai ta
čiau tą krizę atjautė eilinis pilietis
— smulkus tarnautojas ir pramonės 
darbininkas, kuris buvo nustojęs dar
bo arba turėjo pasitenkinti minima
liu atlyginimu, nepakankamu nor
maliam jo ir šeimos pragyvenimui. 
Visuose pramonės kraštuose buvo 
susikūrę milijoninės bedarbių masės, 
alkstančios ir vargstančios, laukian
čios ir nerimstančios. Milijonai buvo 
be darbo; fabrikai-stovėjo, gi sandė
liai buvo perkrauti prekėmis, kurių 
piliečiai dėl pinigų trūkumo negalėjo 
pirkti. Ta paradoksini, kiekvienai 
krizei taip charakteringą vaizdą, 
ryškiausiai pavaizduoja krizės metu 
plačiai paplitęs pasikalbėjimas britų 
angliakasio šeimoje, kur mažas vai
kas klausia motiną: „Mama, kodėl 
kambaryje šalta?“ — „Nėra anglių".
— „Kodėl nėra anglių“. — „Tėvas 
neturi darbo ir negauna pinigų“. — 
„Kodėl tėvas neturi darbo?“ — „Nes 
perdaug yra iškasta anglių.“

Tokie krizės paradoksai paraly
žuoja ūkio gyvenimo išsivystymą ir 
neleidžia aprūpinti piliečių būtiniau
siomis, ūkio gėrybėmis, stabdo ga
mybą, iššaukia nedarbą ir paverčia 
žmonių gyvenimą kančia, kurią kiek
vienas turi moraliai ir fiziniai kęsti. 
Vkio krizės yra tapusios tad visų 
žmonių ir tautų pabaisa ir baime, visi 
jos bijo ir ieško priemonių jos iš
vengt1. Labiausiai tačiau krizės bijo 
Amerika, nes jos privatinio kapitaliz
mo pagrindais paremtas tautos ūkis 
yra krizei mažiausiai atsparus ir ka
dangi ji pergyvena dabar nematytą 
dar ūkio istorijoje prosperitą, duodantį 
visai tautai darbą ir negirdėtą iki 
šiol gerbūvį. Krizės bijo ne vien 
Amerika; jos bijo lygiai Europos tau

dedama kovoti su pardavimo sun
kumais.

Kaip tenka, aiškinti šie ūkio reiš
kiniai? Ar yra tai naujos ir sunkios 
krizės pradžia ar vien tik smulkūs 
ūkio raidos pasikeitimai, neturį di
desnės įtakos į besitęsiantį prospe
ritą? Tiek optimistai, tiek pesimis
tai yra vieningi, kad nauji ūkio fak
tai reiškia ligšiolinės biper-konjunk- 
tūros galą. Amerikos ūkis grįžta iš 
nenormalios ir . tik po šio karo gali
mos hiper-konjunktūros į normalias 
ūkininkavimo ir sveikos konkuren
cijos apystovas. Toliau, daugumos 
teoretikų ir ūkio tyrimų institucijų, 
kaip „National Association of Pur
chasing Agents“, nuomonė yra vie
ninga, kad krašto ūkis toliau tebe
lieka sveikas ir nepažeistas. Nežiū
rint ' minėtų mažų sukrėtimų, pra
monės produkcija išlaiko savo re
kordinį lygį ir trūksta ženklų, kurie 
rodytų gamybos mažėjimą. Plieno 
gamyba yra parodžiusi paskutinėm 
savaitėm net padidėjimą virš savo 
normalaus kapaciteto. Taip pat be
darbių padidėjimas iki 3 milijonų 
nėra dar krašto ūkiui pavojingas. 
Pagal „Bureau of Labour Statistics“ 
atstovų pareiškimus, 5 milijonai be
darbių pradėtų rimčiau slėgti ūkį, 
dabar gi, prasidedant pavasario se
zoniniams darbams, tenka vėl laukti 
bedarbių sumažėjimo iki 2 milijonų. 
Apie kainų kritimus tenka pasakyti, 
kad urmo prekybos balansas nukrito 
nedaugiau kaip 6%, lyginant su 
aukščiausiu lygiu 1948 metų rug- 
plūčio mėnesyje. Be to, kainos ma
žėja pramonės pelnų sąskaiton ir jos 
veikia kaip stabdis aktualiam iki 
šiol infliacijos pavojui. Tuo būdu 
dabartinis kainų kritimas neslepia 
savyje didesnių krizės pavojų

Paskutinieji Amerikos ūkio su
krėtimai nereiškia tad naujos dide
lės krizės pradžios. Panašių išvadų 
tenka prieiti atsižvelgus į pagrindinę 
Amerikos ūkio raidos kryptį ir visas 
tas priemones, kurių imasi vyriau
sybė, norėdama garantuoti sveiką 
ūkio išsivystymą. 'Krizei išvengti ar 
jai susilpninti vyriausybė turi ketu
ris pagrindinius ginklus, kurių trū
ko 1929 metais ir kurie suvaidins 
pagrindinį vaidmenį dabartinėje 
Amerikos ūkio kovoje tarp krizės ir 
prosperito. Tie ginklai yra šie:

1) Valstybė ir jos galingasis fi
nansinis aparatas yra užėmęs pagrin
dinę poziciją Amerikos ūkyje. Ne
žiūrint privatinio jos ūkio pobūdžio, 
valstybė turi dideles galimybes pa
kreipti ūkio raidą viena ar kita kryp
timi. Paskutinieji Trumano vyriau
sybės projektai ir žingsniai kongrese 
rodo, kad vyriausybė rimtai galvoja 
apie saikingą perėjimą į normalaus 
ūkio sąlygas Ir valstybinės kontro
lės pagalba nori užtikrinti tam pa
kankamai stiprias priemones. Didelį 
vaidmenį vaidina čia Amerikoje po-

... Vytautas Didysis, privertęs 
lenkus pripažinti Didžiąją Lietuvos 
Kunigaikštiją nepriklausomą bent iki 
jo mirties, ėmėsi tęsti Gedimino — 
Algirdo politiką rytuose. Pajutęs pa
vojų iš gabaus Maskvos kniaziaus 
Dmitrijaus Donskoi, Vytautas suda
rė karinę sąjungą su totorių Auksi
nės Ordos Chanu Mamai, kurį visai 
neseniai Dmitrijųs buvo sumušęs. 
1380 m. Mamai sū savo raitelių ka
riuomene traukė aukštyn Donu, ku
rio pačiam aukštupyje turėjo susi
tikti su Vytauto kariuomene ir kar
tų žygiuoti ant Maskvos. Tačiau Di- 
mitrijus nusprendė verčiau patekti 
nelaisvėn lietuviams negu totoriams. 
Jis pasiskubino į pietus pasitikti 
Mamai. Mūšis įvyko prie Kulikov’o 
kaimo, nuo kurio gavo ir pavadini-, 
mą. Po visą dieną nepaprastai at
kaklių grumtynių Mamai gavo trauk
tis, bet ir rusai, nors laimėtojai, buvo 
visiškai bejėgiai. Totoriai kautynėse 
neteko apie 100.000 vyrų, daug ku
pranugarių ir karo vežimų, rusai ir 
netoli to. Po mūšio Dmitrijųs buvo 
atrastas sulaužytais šarvais, sunkiai 
sužeistas kraujo baloje. Tuo momen
tu mūšio sritis buvo apsupta kauty
nėms pasirengusios Vytauto kariuo
menės. Rusų kronikininkai su pasi

/ Rašo Dr. J. B.
puliarėjąs įsitikinimas, kad valstybė 
'negali būti vien tik ekonominių, 
veiksmų liudininkas, bet turi akty
viai prisidėti prie savo piliečių ger
būvio išlaikymo ir savo ąutoritetu 
įsikišti ten, kur privatinė Iniciatyva 
nesugeba ar nenori sukurti sociali
niai teisingo ūkininkavimo sąlygų.

2) Marshallio planas pasireiškė 
ne vien, tik kaip Europos ūkio, atsta
tymo įrankis, bet taip, pat kaip svar
bus vidaus ūkio stabilizacijos veiks
nys. Marshallio plano dėka dideli 
prekių kiekiai eksportuojami į už
sienį ir nebėra reikalo krauti, prekes 
į sandėlius, kur jos turėtų be naudos 
gulėti ir laukti sunaikinimo momento. 
Lygiai veikia ginklavimosi progra
ma, kuri įgalina eilę, didžiųjų pra
monės fabrikų išlaikyti aukštą plie
no ir geležies produkciją ir duoda 
tuo būdu darbo milijonams žmonių. 
Kol bus vykdomas Marshallio planas 

■ir dabartinė ginklavimosi programa, 
didelio masto krizė Amerikoje ne
turėtų kilti. Tai programai išlaikyti 
tačiau didelį vaidmenį. vaidina poli
tinė padėtis, kuri nėra pastovi ir la
bai stipriai priklauso nuo Sov. Są
jungos užsienio politikos ir nuo 
krašto viešosios nuomonės. Trečia
sis panašus faktorius yrą naujoji 
programa ūkiškai neišvystytų sričių 
įjungimui į pasaulinį ūkį, kurią ne
seniai Trumanas paskelbė savo de
klaracijoje Amerikos Kongrese.

3) Marshallio planas ir ginklavi

mo programa yra surišta su dideliai*' 
infliacijos pavojais. Pasireiškęs kai
nų kritimas leis išvengti: infliacijos, 
kas ūkio raidai turi ypatingai svar
bios reikšmės, gi infliacinės tenden
cijos stabdys per didelį kainų kriti
mą, Tuo būdu, gausis harmoniškas 
išsilyginimas tarp kylančių ir kren
tančių kainų.

4) Amerikos vyriausybė yra už
tikrinusi farmeriams ateinančių me- 
:tų derliaus gaminiams ,minimalines 
.kainas, kurios galėtų grąžinti- jiems 
:produkcijos kaštus. Jeigu, kainos 
rinkoje kristų žemiau, vyriausybės 
nustatytų kainų ūkininkai, gali 
kreiptis į valstybinę kredito organi
zaciją „Commodity Credit Corpora
tion.“ ir gauti ten. kreditų arba rei
kalauti, kad valstybė pirktų jų ga
minius. Tuo būdu, farmeriai be nuo
stolio galės parduoti savo gaminius 
ir išlaikyti aukštą perkamąją, galią. 
Sis farmerių kreditavimo kelias tu- 
'rėtų suvaidinti didelį, vaidmenį vy
riausybės kovoje su gresiančia krize.

Reziumuojant tenka pasakyti, kad 
dabartiniai ūkio- svyravimai yra su
siję vien tik su Amerikos ūkio pe
rėjimu iš nenormalios ir ypatingos 
hiper-konjunktūros į normalias ge
ros konjunktūros apystovas. Ilga
metė ir pastovi konjunktūra nėra 
tuo. dar garantuota. Įvairūs stipres
ni svyravimai galės ir kartais turės 
pasireikšti įvairiose ūkio srityse. 
Yra tačiau pagrindo teigti, kad 1929 
metų ūkio katastrofa artimiausioje 
ateityje neturėtų pasikartoti. Dabar
tinė vyriausybės ūkio politika ir pa
naudotos priemonės krizei išvengti 
yra tam geriausias laidas.

550 melų Vorkslos mūšiui
gėrėjimu iškelia faktą, jog pamatę 
beginklį priešą lietuviai ritierišįtąi 
pasitraukę. Gi rusai paskelbė Pimį- 
trijų „laimėtoju“ ir kelias' dienas 
gaudę Rusijos kaimų varpai.

Išsprendus problemą su Maskva? 
Vytautui; norinčiam veržtis toliau i 
pietų rytus ir planuojančiam po savo 
valdžia paimti visas rusiškas žemes, 
reikėjo pirma nugalėti Auksinę Or
dą, kuri po Mamai pralaimėjimo su
kruto ginkluotis. Lemiamas mūšį? 
įvyko 1399 prie Workslos. Šiuo kartų 
Vytautas gavo bėgti. Jo planas su
žlugo, nes savo dėmesį turėjo su
kaupti ties kryžiuočių Ordinu, kurį 
po 11 metų su sąjungininkais ir su
naikino Žalgirio mūšyje.... (aim)
LIETUVOS-LENKIJOS SANTYKIU 

KLAUSIMAS...'
Lenkų Mokslo Instituto Ameri

koje iniciatyva buvo Lietuvos-Len
kijos santykiu klausimu suruoštas 
diskusijų vakaras, įvykęs vasario 17 
d. 20 vai. Woodrow Wilson vardo 
bibliotekoje, N.Y. Pagrindiniai kal
bėtojai buvo LAIC direktorius adv, 
K. R. Jurgėla ir lenkų Instituto di
rektorius prof. Oskar Halecky. Tar
pininkavo buvęs Estijos užs. reik, 
ministeris Kaarel Pusta, (aim)

(8) o A. M. Katiliškis

Vaizdeliai
8. BALERINA

Yra daiktų, kurių netekimas per patį trumpiausią laiką 
Iš pagrindų keičia ne tik veidą, bet ir vidų žiauriai sudarko. 
Reikia kamuotis, kol įpranti apeiti iš to susidariusią spragą, 
akiplėšiškai kas žingsnis kyšančią. O tai, kad toji būtinybė 
Įprasta kasdien regėti ir •girdėti, tampa miela Ir brangia 
savastimi. Taip mes liūdime palydėdami išskrendančius 
paukščius, panašūs vėjai gairina širdį matant plėšomus ir 
žarstomus medžių lapus rudenį. Lygiai tą patį patirtume, 
jei kurį rytą.mūsų stovyklą apleistų ponia Žilienė. Vistlek, 
ar ji pranyktų pasalomis, prieš tai kukuodama kaimynėms, 
kad čia ryžtasi ko ne amžių nubaigti, ar ją išlydėtume su 
gėlėmis ir orkestru.

Gali kai kas sakyti, kad jos nemėgsta, ar kitaip mėginti 
jai žnybtelėti šlaunin, jos nuopelnų nesumažins. Tokius at
vejus reiktų priskirti pavydui, nes ponia Žiliene kas ir kaip 
apie ją bekalbėtų, visuomet paliks žymi asmenybė. Apie ją 
išgirsite ir ją pažinsite, nuo policijos būstinės spėję paeiti 
ne daugiau šimto žingsnių. Anakur, ji pati traukia per ra
joną, aukštai iškėlusi galvą ir. laikas nuo laiko pakratydama 
gracingai susirangiusias juosvas garbanas. Ji nedidukė, bet 
tas tik pabrėžia, kad kūno mažumas jokia kliūtis nuosta
biems- sugebėjimams ugdyti ir begaliniam šakotumui reikš
tis. Žiūrėdami į ją, jūs įsitikinsite, kad milžinai tetinka kel
mams versti ar į arklą kinkyti. Neidama rungčių su aukš
taūgėmis, ji tačiau stebima savo grakštumu, tiek judesiu, 
tiek pačio liemens. Jos žingsniai primena egzotiško šokio de
tales, kas išduoda jos didžiulę aistrą šokio menui. Bet žings
niai — nuotaikos dalykas. Reikalui esant jos eisena prašoka 
rimčiausios matronos santūrumą. Ji turi skonį, ir ypatingai 
kur liečia jos pačios išorę. Jos tualetu nepatartina suabejoti 
net sukčiausiems mergišiams bei žinovams, jeigu nenorima 
apsijuokti. Ilgas sijonėlis, kai kurių vyrų labai pašaipiai su
tiktas, dar didžiau pabrėžia jos liaunumą, ir taip nuostabiai 
tinka, net ūgį padidindamas, kad su kaupu išlygina nuosto
lius, uždengiant jos dailias kojas.

Be reikalo manytute, kad ji išėjusi tik taip sau pasistai

pyti. Ne, ji grįžta kaip sykis iš to nuošalaus kampo, kur 
puikiai klesti gyvulininkystė. Ten sutvarkė reikalus ir ke
liauja patenkinta, nes dvi jos kiaulaitės, atsisakiusios ėsti 
makaronų ir pienu plikintų sausainių patiekalą, gavusios 
iš veterinoriaus po injekciją, vėl jaučiasi puikiai. Truputį iš 
kelio, bet ji užsuka kooperatyvam

Mieguistas pardavėjas ūmai atgyja:
— Kuo galiu poniai tamstytai būti naudingas?
Ponia aštriu žvilgsniu perbėga prekių lentynas ir j .ūtu 

parodo:
— Po kiek skaitote vynuoges?
— Po dvi markutes, gerbiamoji... j
— Tiktai po dvi... — saviškai plonai nutęsia ponia. — 

O aš perku po marke devyniasdešimt.
Pardavėjas kimiai atsikosi, o klijentė teiraujasi toliau:
— O sūris? ... Šitas, šitas dėžutėse? ...
— A a a... Tai iki penkių siekia.
Pamanykite... Aš pati vakar Butterhelme pirkau po 

keturias. Negaudyk, ponas, varniukų...
Palaukusi kokį įspūdį padarys jos pastabos, apsisuka 

lengvai ant užkulnio ir pranyksta, o pardavėjas griebiasi 
pasikasyti paausio. Jis žino, kad tos moteriškaitės nepamausi. 
Ji gabi lygiai visuose dalykuose. Na, jei jau Butterheimą 
paminėjo, tai matyt, kad ir ten savo snapą įkišo. Pardavėjas 
rūgščiai susiraukia ir nori susikeikti, bet nauja pirkėjų šūsnis 
.jo tulžį atmiešia., ’ ■

O Žilienė jau atokiai kalbina po kaštanais susimetusius 
prekijus. Čia ir vaisiai ir daržovės ir pyragaičiai cukrumi 
pabarstyti, ir saldumynai visokiausi. Ilgai nesutrukusi ji jau 
pašte teiraujasi laiškų, suabejodama laiškanešio tinkamumu 
toje tarnyboje. Padejuoja knygų brangumu ir supeikia lai
kraščius, kam jie vis vieną ir tą patį terašo. Pakeliui nusi
perka kino biletą, apžiūri klajojančio cirkelio plakatą, ir nu
tarusi artimiausiu laiku jį su vaikais aplankyti, skuba namo.

Ji kartais ir pranyksta dienai — kitai. Iš stoties ją par- 
lydi, laikydamas tinkamą atstumą stoties nešėjas, traukdamas 
pakrautą vežimėlį. Ji patenkinta, kad kainos tiek koopera
tyve, tiek po kaštanais, aiškios ir ji gali savas prekes penketu 
leisti žemiau. Baisiausias neapdairumas būtų įtarti ją ką 
nors bendra turint su minėtais prekijais, nes kuo ji skun
džiasi savo kūmoms, yra šventa tiesa:

— Jūs, ponia, neįsivaizduojate, koks vargas vargšei mo
teriškei savo namuose turėti tokį auksinį mulkį, kaip mano 

vyrąs! Dėl jo, poniute, ne tik aš, bet ir vaikai jau seniai badu 
būtume mirę. Aš turiu bėgti, aš turiu būti visur, kad sukom
binuočiau kąsnelį arba rūbo skiautelę. Baigiu pasenti be 
laiko, baigiu persiplėšti belakstydama. Viskas ant mano v’e- 
nos pečių. Dievo bausmė, sakau, poniute, toks maišas, kaip 
manasis.

Gal ir tiesa. Aną atmintiną pavasarį Žilius tik retkąr- 
čiais suminėdavo žmoną ir pora vaikų ir patogiai gulinėjo 
prieš saulutę. Tokia svieto platybė, pamanykite, o susisieki
mas nei šuniui nevertas. Ir jis vis svarstė — subombardavo 
jo šeimą ar ne, kol vieną rytą kambarin įvirtą žmona. Įde
gusi, sudulkėjusi, ji tik apsidairė ir kraipydama,galvą sušuko:

— Tai šit kur tu belindįs, dykaduoni)... Acha, vieną 
kartą man pavyko... *

Žilienė tiek bendro ir teturi su Arklių Vandens gatvę, 
kad ten surado savo vyrelį, pirm to apsukusi visokiausipm 
priemonėm pusę stovyklų. Kambario bendrai iš syk tapo 
sužavėta viešnia, ir mielai būtų sutikę išvykti vietoje Žiliaus. 
O šis tokio didelio džiaugsmo neparodė.

Šeimos rūpesčiai tėra tik dalis jos rūpesčių.Jie siekią 
toliau, aprėpdami visą bendruomenę. Ji ir tarnavo, buvo net 
sanitarė ir mokytoja. Ji lanko kursus, randa laiko susirinki
mams ir moterų posėdžiams. Dainuoja chore, dalyvauja vai
dinimuose ir viešuose parengimuose būtinai pašoka iš „Co- 
pellos“ arba kurį vengrų šokį, užpelnytai susilaukdama pa
gyrų ir gėlių.

Sielodamasi savo vaikų ateitimi, vyriausią, dešimties metų 
Dainą taipgi išmiklino baleto mene ir išleidžia scenon, kukliai 
pažymėdama, kad jai dar tik šeši metai. Dėl smulkaus mer
gytės sudėjimo ta nekalta apgavystė lengvai sekasi, o dukrelė, 
turėdama visas mamos ypatybes, nemažiau ir laurų suskina.

Prie viso'to ji nemažai sugaišta važinėdama emigraci
niais reikalais. Išvykti ji nori, bet ne taip sau, o kad iš karto 
sukurtų šviesų ir sotų gyvenimą- '

Ji kartais ir nuliūsta, tada akys rūsčiai žybčioja į šalis, 
bet kas bebūtų, tokia nuotaika labai trumpai tveria. Kinai, 
cirkai, šokiai, ją atskleidžia visoje didybėje. Ak, ne viena* 
kavalierius gviešėsi jos dalingos rankos, tuo pačiu mėginda
mas išnaudoti vyro abejingumą. Ji kaip ir visur įrodo, kad 
ir ištikimybėje nesugriaunama. Ji mielai plepa ir šypsosi, 
bet visi romanai paprastai'baigiasi prie vartelių. Vyruką* 
grįžtą suglumę*, lyg apipurkštas vabzdžių žudomuoju skysčiu.
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Abstraktizmas lietuvių meneRašo Aleksis Rannit
Neseniai Londone buvo suruošta 

dailės paroda, pavadinta „40.000 me
tų modemiškojo meno“. Sis pavadi
nimas nėra koks nors groteskinis pa
radoksas, nes kiekvienas meno isto
rikas žino, kad tai, kas šiandien va
dinama modernizmu, iš tikrųjų yra 
ištikimybės manifestacija meno tra
dicijomis bei jo evoliucijai nuo senų 
senovės * iki mūsų dienų. Paraleliai 
būtų galima organizuoti parodą — 
.40.000 metų abstraktaus meno“, 
‘beieškant pavyzdžių iš priešistorinių 
alkų, užtenka tik pasakyti, kad ab

strakčių elementų galima rasti ir an
tikiniam mene, tr viduramžių magiš
kuose vitražuose, ir visų kraštų liau
dies dailėje. Norėčiau pasakyti, kad 
šis tvirtinimas yra ne vien mano 
nuomonė, — jį randame pas daugelį 
Seno istorikų bei kritikų, spren- 

iiančių šių dienų dailės problemas. 
Abstraktus menas yra tradi
cinių formai ištirpdymas, jų suvedi
mas į liniją ir spalvą — koncentruo
tą užuominą formų esminių pasireiš
kimų, pirminių formos elementų už
fiksavimas ir kartu meniškas jų api
pavidalinimas. Reikėtų pastebėti, kad 
šitoji meno srovė nusakoma įvairia 
terminologija. Anglai ją vadina 
„Non-objective art“, rečiau — „ab
stractionism“; prancūzai — „L’art 
abstrait“ arba „Reali tė nouvęlle“; 
vokiečiai — „abstrakte Kunst“ arba 
„gegenstandslose Kunst“; italai — 
„Arte concreta“. Apskritai, šita sro
vė dar vadinama — absoliutus me
nas“ arba .konkretus menas“.

Abstraktlzmas moderninėj meno 
istorijoj egzistuoja nuo 1911 metų. 
Taip sako Vakarai. Tačiau mums tai 
nėra autentiška žinia bei informa
cija. Ne kas kitas, kaip Rytų Euro
pos vienas didžiųjų dailininkų, bū
tent, lietuvis M. K. Čiurlionis yra 
pats pirmasis abstraktizmo pradinin
kas. S į savo teigimą akcentavau sa- 
vo estų kalboje apie Čiurlionį para
šytam etiude (= Leidykla „Haritla- 
ne“, Tallinn, 1937, 32 psl., atžymėtas 
P. .Galaunės redaguotoj didelėj mo- 
nografijoj, psl. 131, ir tais pačiais- 
metais recenzuotas lietuvių bei estų 
spaudoje). Tam leidinyje abstraktiš
kais aš pavadinau (prie šios savo 
nuomonės pasilieku ir šiandien) šiuos

ALEKSIS
V. K. Jonynas: EXLIBRISAS. 

Medžio raižinys, 1948.

Čiurlionio kūrinius: 8 paveikslus iš 
ciklo „Pasaulio sutvėrimas“ (1904), 
„Žiemos ciklą“ (1907), „Saulės sona
tos“ — Allegro ir Andante (1907), 
„Pavasario sonatos“ — Allegro, 
Scherzo ir-Finale (1907), „Žalčio so
natos“ — Andante ir Finale (1908), 
vieną paveikslą „Žvaigždžių sonatos“ 
(1908), vieną „Preliudo“ darbą (1907)

prieiti buvo nesunku, nes moksliškos 
medžiagos apie abstraktųjį meną jau 
prieš 12 metų buvo tiek daug, jog 
čia nereikėjo būti ypatingu atradėju. 
1938 m. meno istorikas M. Vorobjo
vas, kuriam priklauso garbė būti pir
muoju Čiurlionio meno Vakaruose 
skelbėju, išspausdino rimtą ir didelį 
darbą apie dailininką vokiečių kal
ba (= Nikolai Worobiow: „M. K. 
Čiurlionis. Der litauische Maler und 
Musiker“). Tais laikais aš asmeniš
kai nepažinojau šio didele kultūra 
bei erudicija apdovanoto žmogaus, 
neteko skaityti nei jo rankraščių, 
tačiau buvau maloniai nustebintas, 
kad M. Vorobjovas savo veikale pa
tvirtino mano teigimus. Jo knygoj 
mes skaitom apie mūsų šimtmečio 
pradžioje Vokietijoje pasireiškusį 
muzikališkai - abstraktinį judėjimą. 
Jis sako: „Die Entwicklung mūndete 
schliesslich in der absoluten Malerei 
Kandinskis, der 1911 sein erstes „ab- 
straktes“ Bild malte. Vier Jahre 
vorher hat aber Čiurlionis schon sei
ne ersten „Sonaten“ gemalt.“ Ypa
tingai „Žiemos ciklą“ Vorobjovas iš
kelia kaip abstraktinio meno pasi
reiškimą. Jo įdomioj knygoj mes 
skaitome:

„Tiefe Versenkung in die seltsa- 
men Lichtphanomene der nordischen 
Winternachte, in die magische Stim- 
mung der vom dunstigen Mondlicht 
beschienenen Schneewelt^ verbindet 
sich im „Winter“ mit abstrakten 
Formenspielen und irrationalen Um- 
deutungen der Aussenwelt, wie es 
s p S t e r in ahnlicher Weise P. Klee 
und Kandinsky versucht haben. Das 
Neue und Wesentliche des „Winter“- 
Zyklus konnte man als „optische Me- 
tapher“ bezeichnen. Das Gegenstand- 
liche wird mehrdeutig; eine und die- 
selbe Form tritt gleichzeitig als 
Stem, Blute, Flamme und Schnee- 
flocke auf; ein kahles Baumchen ist 
zugleich ein flackemder Armleuch- 
ter, u. a.m. Die abstrakten As- 
soziationen spielen hier mehr imBe- 
reichd des Schauens als des Den- 
kenš."

Apie „Žiemos ciklą“, apie „Pava
sario“ ir „Vasaros“ ciklus kitas žy
mus Čiurlionio kūrybos tyrinėtojas, 
daug metų kultivavęs abstraktinę iš
raišką, tapytojas Vytautas Kairiūk
štis, rašo: „Žiemos“ ciklas, taip pat, 
kaip ir „Pavasario“ ir „Vasaros“ 
ciklai, — tai abstraktiški, poe
tiški paveikslai, susieti vienu ko
loritu, viena kūrybine idėja bei nuo
taika“ (= Žiūr. P. Galaunės mono
grafiją, 47 pusi.).

Tokiu būdu mes prieinam išva
dą, kad Čiurlionio kūryboj ne tik 
egzistuoja abstraktizmo pradai, bet 
jie jokiu būdu nėra svetimi gam
tai ir poezijai. Kaip tik priešingai, 
Čiurlionis, panašiai kaip ir P. Klee 
ir kiti abstraktistai, yra gamtos mi
sterijos ir poezijos bei muzikos reiš
kėjas. Užtenka priminti nors ir Paul 
Klee paveikslą „Medžių ritmai“, kad 
galėtum pamatyti, kiek bendrumo 
turėjo šie du dailininkai, kurie vie
nas apie kitą nieko nežinojo. Visi 
žymūs mūsų dienų meno istorikai, 
filosofai, bei kritikai nurodo, jog ab
straktaus meno pasireiškimai išeina 
iš gamtos. Užtenka čia paminėti tik 
Andrė Malraux, Pierre Descargues, 
Per Mondrian’o, Palma Bucarelli, 
Cheney, Carl Georg Heise ir paties 
Paul Klee raštus. Kaip'tik todėl ab
straktines apraiškas mene prancū
zai pradėjo vadinti „La realitė nou- 
velle“, o italai „arte concreta“. Iš 
tikrųjų tas menas išplaukia iš gamtos 
ir dėlto jis išreiškia tikrovę, naują 
realybę. Tad ir Vorobjovas Visiškai 
teisus tvirtindamas, kad: „Čiurlio
nis war im Tiefsten seines Wesens 
ein unbedingter Realist, dem Natur- 
erlebnis ganz aufgeschlossen“.

guojamam žurnale prie mano straips
nio jis reprodukavo tris Čiurlionio 
kūrinius, kaip abstraktinio meno pa
vyzdžius. Tai „Žvaigždžių Sonata“, 
„Pavasario Sonata“ ir „Žalčio So
nata“.

Čiurlionio dvasiniu- paveldėtoju 
daugeliu atvejų yra Adomas Galdi
kas, šių dienų lietuvių tapybos įdo
miausia asmenybė. Yra vįsiškas šab
lonas vadinti prof. Adomą Galdiką 
ekspresionistu. Galdikas priklauso 
prie gryniausių dabarties tapytojų. 
1948 m. jo parodos kataloge Baden- 
Badene ir tuo laiku Sudwestfunko 
radiofone skaitytoj paskaitoj sakiau, 
jog (= cituoju originalą):

„Das Werk dieses Maiers ist eine 
Welt fūr sich, und es ist nicht miig- 
lich, ihn in eine mehr Oder weniger 
bekannte Schule Oder Richtung ein- 
zugliedern. Er stellt nur das fest, 
was ihm seine rein personliche Vi
sion von den farbigen Mysterien der 
Natur verrat. Er ist ganz er selbst, 
ganz Galdikas. So gehort er letzten 
Endes zu den groūen Einsamen der 
modernen Malerei. Wohl birgt sein 
reiches, in den differenzierten Nu- 
ancen leuchtendes Kolorit Elemente 
des Im- und Expressionismus, der 
fernostlichen Kunst, ebenso wie der 
abstrakten Kunst, in sich; doch 
die Neuartigkeit seiner melodischen, 
harmonischen und rhythmischen 
Formung weist einen ganzlich unge- 
wohnten, neuen synthetisch-maleri- 
schen Kolorismus auf“.

Šioms mano mintims vėl pritarė 
tas pats, austrų meno istorikas dr. 
Leopold Zahn, kuris savo žurnale 
(„Das Kunstwerk", No 5/6, 1948) rašo: 
„Bei dem Maler Galdikas hat sein 
Monograph Aleksis Rannit an seinen 
Landsmann Čiurlionis und dessen 
musikallsch-simbolische Abstrak- 
tionen erinnert und das Verbin- 
dende zwischen diesen beiden Ma- 
lern in dem zutiefst litaulschen Na- 
turgefūhl erkannt, aus dem šie 
schopfen“. Waldemar George, žy
mus prancūzų meno teoretikas, sa
vo studijos apie Galdiką pabaigoj 
(ši ilga studija buvo parašyta 1948 
metais ir neseniai atiduota spaudai) 
sako, kad reikės pralaukti, ar Gal
dikas nueis link grynosios abstrak
cijos ar jis sugrįš prie tam tikro 
daiktiškumo. Šio klausimo iškėlimas 
yra ne kas kitas, kaip patvirtinimas 
neabejotinų abstraktinių elementų 
Galdiko kūryboje. Kalbant tik apie 
tremties darbus, — Berlyne 1944— 
45 m. ir Freiburge 1946—47 m., — 
Galdikas buvo grynajai abstrakcijai 
labai artimas. Jo praeitų metų pei
zažuose, kuriuos man teko matyti 
Paryžiuje, tapytojas, taip man atro
dė, vėl kiek atsitolina nuo specifi
nės abstrakčios išraiškos. Galdiko ta
pyba buvo visad pilna simboliškų 
užuominų bei paslaptingų dvasios 
refleksų; kaip tokia ji yra dieviškai- 
žmogiško turinio, yra absoliu
taus formavimo apraiška, yra tikro
ji kūryba. O „tikrasis menas“, sako 
Rudolf Schlichter, „visuomet naudo
jasi abstrakcijos priemonėmis“.
Abstrakti išraiška pasirodė ir gra
fiko V. K. Jonyno kūriniuose. Man 
teko vieną kartą „Mūsų Kely“ ir du 
kart „Minty“ kalbėti apie šias naujas 
formas, paminint dailininko sukur
tas iliustracijas „Hamletui“. Tačiau 
žinoma vokiečių meno kritikė Hilde 
Herrmann savo etiude apie V. K. 
Jonyną pastebi abstraktinių elemen
tų jau ir paskutinėse vinjetėse „Ver- 
teriui“. 1947 m. ji rašo apie grafiką: 
„Kaip tik čia, kur vietoj aiškaus iš
sakymo panauduota tik užuomina, 
kur atskiri elementai išreiškia visu
mos įtampą ir nuotaiką: laiškas ir 
rožės šaka — pirmosios knygos, pi
stoletas ir kryžius — antrosios kny-

V. K. Jonynas: „KARALIUS IR HAMLETAS“.
Piešinys tušu, 1948.

džtausios laisvės tada pasiekia, kai 
jis mažiausiai slegiamas žemės sun
kumo“. (H. Nagio vertimas). — Tai 
yra dr. Hilde Herrmann žodžiai apie 
iliustracijas „verteriui“. Nereikia bū
ti pranašu, kad įsivaizduotum, ką ši 
kritikė parašytų šiandien apie V. K. 
Jonyno naujas mažas graviūras Pros
per Mėrimėe, „Lokiui“, apie „Ham
leto“ ir kai kurių exlibrisu apipavi
dalinimą, nekalbant apie 1949 me
tais sukurtus piešinius. Grafikas su 
tikra elegancija vartoja abstraktaus 
meno formas, kurias jis laimingai 
įjungė į savo naują stilių.

Abstraktizmas yra reiškinys, jau 
keletą kartų rimtai pasirodęs lietu
vių mene. Mistika, sapnas ir poezi
ja yra jo pradai, iš gamtos semia jis 
savo formas, — o kartu šie reiški
niai yra labai artimi lietuvių dvasiai. 
Reiškia, kad abstrakti išraiška ne
galėtų iš viso būti visiškai svetima 
lietuviui dailininkui-kūrėjui.

Paskutiniais laikais vienas jau
nas keramikas parinko savo amatui 
abstrakčią formą ir kaip toks 
grafiko ir Taikomosios Dailės Insti
tuto direktoriaus V. K. Jonyno ne
paprastai gražiu mostu buvo prista

tytas prancūzų ir vokiečių visuome
nei. Tai įvyko per Baden-Badena 
parodą 1948 m. pavasarį.

Abstraktizmas jau seniai yra vi
siškai moksliška sąvoka ir, jei kai 
kas nori ją sufalsifikuoti ir nepripa
žinti šių formų buvimo lietuvių me
ne, — galima tik stebėtis jo „drąsa“. 
Tas tik įrodo, kad toks žmogus na 
tik nėra skaitęs Vorobjovo ir Kai
riūkščio studijų apie Čiurlionį bei 
gilinęsis į šio dailininko kūrybą, bet 
nėra ir bendrai studijavęs meno isto
rijos, o taipogi nėra matęs nė vienos 
Paul Klee, Kandinskio, Arp’o, Ar
chipenko, Mondrian’o Mpholy-Nagy 
(= abstraktaus meno klasikų) pa
rodos.

Čiurlionis yra pirmasis moderni
nio meno metafizikas. Jis yra kartu 
ir pirmasis abstraktizmo pradinin
kas. Tokiu būdu lietuviams yra duo
ta nepaprasta galimybė įeiti į pa
saulinę meno istoriją. Bet kartu duo
tas ir rimtas uždavinys padaryti kiek 
galima greičiau pataisas Vakarų me
no istorijose, — būtent, kad ne Kan
dinsky, bet Čiurlionis yra šios sro
vės pirmas klasikas, tas žmogus, ku
ris p 1 r m a s jai praskynė kelius.

Technikos ir mokslo pasauly.

ir vieną ornamentalinę kompoziciją 
tušu (1907), P. Galaunės monografijoj 
išspausdintą kaip 138 iliustracija. Aš 
teigiau, kad šituose meno kūriniuose 
vyrauja abstraktinis elementas, ta
čiau Čiurlionį visumoje niekuomet 
nesu pavadinęs grynu abstraktistu. 
Čiurlionis daugiausia laikomas sim
bolistu, bet nereikia užmiršti, kad 
šio vienkartinio dailininko kūryboje 
mes randame realistinių, impresio
nistinių, surrealistinių ir abstrakti
nių elementų. Taigi ne Kandinsky, 
kurį Vakarai laiko abstraktizmo kū
rėju ir kuris su savo darbais pasi
rodė tik 1911 metais, bet Čiurlionis 
jau 1904, o ypatingai 1907 metais su 
savo „Žiemos ciklu“ išeina į moder
ninio meno areną kaip abstraktinės 
•rovės pirmtakūnas. Šias išvadas1

Paskutiniais laikais savo teigimų, 
kad ir netiesioginį, patvirtinimą apie 
Čiurlionį kaip abstraktinio meno pio- 
nerių gavau, paskelbęs straipsnį apie 
dailininką vokiečių meno žurnale 
„Das Kunstwerk“. Nors šitame ra
šinyje ir nepavartojau žodžio „ab
straktus“, tačiau mano etiudas žur
nalo redakcijos buvo užsakytas spe
cialiam numeriui, pavadintam „Ab
strakte Kunst“ („Das Kunstwerk“, 
No 8/9, 1947, Leidykla Woldemar 
Klein, Baden-Baden). Tenka pridėti, 
jog žurnalo redaktorium yra žymus 
austrų meno istorikas Leopold Zahn, 
pirmasis įstojęs į kovą dėl Paul Klee 
idealų, yra taip pat šio dailininko 
pirmas monografas, o tuo pačiu tai
pogi autoritetingas teoretikas ab
straktinio meno srityje. Savo reda-

gos; abi iliustracijos sujungtos skir
tingos abstrakčios ornamentikos 
šviesiomis žvaigždėmis tamsiame fo
ne ir tamsiomis — šviesiame, — tuo 
būdu pačiom saikiausiom priemo
nėm išryškinama plokštumos svarba 
ir reikšminga pusiausvyra tarp juo
do ir balto. Kaip tik čia labiausiai 
paaiški, kokią dvasinio subtilumo 
gelmę Jonynas sugeba pasiekti. I r 
abstrakčiausiuose ligšioli
niuose Jonyno kūriniuose slypi visai 
grynas ir bevargis kūrybinis proce
sas, mozartiškas „nerūpestingumas“, 
kuris apglėbia visą rimtį ir ją nugali. 
Tai ya, gal būt, ne tiktai vienas Jo
nyno kūrybos privalumų, — šis pri
valumas, atrodo, charakteringas ir 
daugiausia žadąs visam modernia
jam mene, kuris, iš tiesų savo di-

JAV laivyno inžinierius R. Mason 
sukonstravo visai naujo tipo skęstan
čių laivų keleivių gelbėjimo priemo
nę, kuri žymiai prisidės prie jūros 
kelionių pavojingumo sumažinimo. 
Tai didžiulis, hermetiškai uždarytas 
rutulys, kurio viduje dar vienas, ma
žesnis, specialaus įrengimo pagalba, 
nežiūrint didžiausio bangavimo, visą 
laiką išsilaiko horizontalinėje padė
tyje. Naujasis gelb. rutulys jau sėk
mingai išbandytas. Paaiškėjo, kad jis 
ir audringiausioje jūroje gali išsilai
kyti ištisomis savaitėmis.

JAV mokslininkai surado naują, 
daug žadančią, tiesiog pasakišką, 
priemonę žymiai pakelti protiniai at
silikusių ar normalių žmonių inteli
gencijai. Tai glutaminė rūkštis, ku
rios sėkmingas pritaikymas šiam tiks
lui, specialistų žodžiais, yra tiesiog 
atominės bombos sprogimas inteli
genciją liečiančiose medicinos teori
jose. Šie pionieriai tyrinėtojai savo 
stebinančiais eksperimentais atidarė 
duris kvapą užimančioms perspekty
voms, kurios gali paliesti kiekvieną 
žmogų, net pasukti žmonijos istoriją 
kita kryptimi.

Kur glūdi ta glutamines rukšties 
paslaptis? Šis klausimas dar nėra 
visiškai ištirtas, bet yra aišku, kad 
jos nuostabiojo veikimo priežastis yra 
didelis acetylcholino kiekis. Acetyl- 
cholinas — tai nepaprastai pajėgus 
chemikalas, būtinai reikalingas nervų 
sistemos darbui palaikyti. Tiksliau, 
jis prisideda prie elektrinių ir che
minių „pranešimų" perdavimo nervų 
sistema. Svarbiausia gi, acetylcholi- 
nas labai reikalingas išlaikyti ir su
daryti naujam, tvirtam kontaktui tarp

10 ar 14 bilionų nervinių smegenų 
ląstelių, padidina nervų impulsų in
tensyvumą šiais sujungimais ir yra 
didesnio protinių galių išsivystymo 
sąlyga.

Po sėkmingų bandymų su žiurkė
mis, glutaminė rūkštis pirmiausia 
buvo pavartota protiniai atsilikusių- 
jų gydymui ir davė gražiausių rezul
tatų (vienas 7l/i m. amžiaus berniu
kas, protiniai atsilikęs 5 metais, 3 
kartus dienoje gaudamas po glutami- 
nės rūkšties kapsulę, per 6 mėn. pa
darė didesnę pažangą, ųegu būtų pa
jėgęs per pilnus 4 metus ankstyves
nėmis sąlygomis). Panašius vaisius 
davė ir vėliau pravesti bandymai su 
69 sveikais bei normaliais įvairiausio 
amžiaus vaikais — per 6 mėn. visų 
jų inteligencija pašoko dvigubai!

Be to, glutaminė rūkštis sėkmin
gai naudojama epileptikų gydymui, 
ji atjauninsi net fiziniai, bet, kas įdo
miausia, ji, kaip koks gyvybės elek
syras, dar tobulina asmenybes, su
teikia vidinio pasitikėjimo savimi ir 
džiaugsmo gyvenimu.

Gamtoje glutaminė rūkštis ran
dama daugelyje daržovių (žirniuose, 
pupelėse, saulėgrąžų sėklose etc.). 
Dideli jos kiekiai gaunami iš runke- 
linio cukraus gamybos atmatų. Taigi, 
šis stebuklingas vaistas yra pigus Ir 
gausus, jo žaliavų ištekliai neišse
miami.

Nors tyrinėjimai dar nėra pasiekę 
tokio aukšto lygio, kada bus įmano
ma prieš egzaminus ar šiaip, reikalui 
esant, kiekvienoje vaistinėje nusi
pirkti „proto tablečių“, bet jau, ma
žiausia, nebėra fantastiška to tikėti* 
netolimoje ateityje. Al. Zallskaa
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Pasakojimai apie pragarą
SUGRĮŽIMAS IŠ DVIEJŲ PASAULIŲ. — KEISTO BUDO ŽMONES. — KĄ PASAKOJA BELAISVIAI, 
SUGRĮŽĘ Iš VELNIO ŽEMES, — FOTOGRAFIJOS, ADATOS IR AMERIKONIŠKI BATAI. — NUO

TYKIAI LIETUVOJE SU PARTIZANAIS. / Alb. Plumpis

Šio pasakojimo proga mes prisi
mename ir dabartinio Lietuvos „pre
zidento“ Justo Paleckio — Goldbergo 
nuotykius Maskvoje, kada jis dar tai
kęs metu pirmą kartą nuvyko aplan
kyti savo išsvajotojo rojaus. Jisai ant 
kažin kokio tijto atsistojęs sau dai
liai fotografavo iš tolo Kramliaus 
bokštus, manydamas, jog viskas ir 
čia taip gerai kaip Kaune... Tik 
staiga jį čiupo kažkokie vyrai už 
kalnieriaus ir vėjo greitumų nudul
kino į NKVD. Ten pratupėjo dieną 
ir naktį, kol beišsiaiškino. Paleisti dar 
šį kartą paleido, o su foto, pareiškė 
labai griežtai ruseliai, kad tenka am
žinai atsisveikinti,,. Tik pats Po- 
zdniakovas beišgelbėjo Justino apara
tą. Grįžęs Kaunan, geriem? pažįsta
miems prie „burnelės“ pasisakė, jog 
NKVD nuovadoje gavęs gerokai į 
sprandą dar pirm to, kol išsiaiškino 
kas toks yra... Ir pareiškę, jei dar 
kartą mėgins fotografuoti, tai bus 
išmestas iš „rojaus“.

Vokietis belaisvis 1 Johan Grohn 
pasakoja, kaip jis sovietų Rusijoje 
„beveik“ puikiai gyveno ir vos, vos 
tik „milijonierium“ netapo.

— Aš patekau į' belaisvių sto
vyklą prie Charkovo. Šioje mirties 
stovykloje giltinė šeimininkavo dieną 
ir naktį: badas, šaltis, ligos ir gyvu
liškas bolševikų elgesys su žmonė
mis laike tik pirmųjų šešių mėn. 
išplovė virš dešimties tūkstančių vy
rų. Dirbdami įvairius darbus, mes 
susitikdavome su sovietiniais pilie
čiais tiek iš miestų, tiek iš kolchozų. 
Jie visi buvo labai suplyšę, suvargę 
ir, tur būt, nelabai daug sotesni kaip 
ir mes. Tiek kolchozininkai tiek ir 
kitokį sovietų piliečiai nuolat iš mū
sų prašydavo „labai brangaus daly
ko“ — adatų, siūlydami už tai mai
nais bulvių, arbūzų bei burokų. Kiti 
nei siūlė duonos ir rauginto ožkos 
pieno — tik duokite adatą ... Adata 
sovietuose yra brangiausias dalykas. 
Stalino „rojaus“ gyventojui ji yra 
kasdieninė būtenybė, norint susilo- 
pyti savo suplyšusius skudurus, kurie 
vieninteliai nepakeičiami dengia jo 
biedną kūną tiek žiemą, tiek vasarą, 
tiek šventą, tiek ir darbo dieną. O 
adatos ten nė už' kažin ką negausi.

— Niekas iš mūsų neatsimena,- 
kad kada nors į kooperatyvą būtų 
atvežę adatų, — sako sovietų gyven
tojai. — Pasakojama, kad ir pačioje 
Maskvoje adatą gauti esą sunkiai 
įmanoma...

Tas belaisvis krapštosi pakaušį ir 
pasakoja toliau:

_—Mes tada supratome, kodėl so
vietų žmonės yrą taip baisiai nuply
šę. Mat, nėra adatų kuo susilopyfi... 
Męs matėme, kaip žmonės vartoja 
primityvias adatas iš žuvies ašakų. 
Mums prisiminė skaitymai mokykloje 
iš istorijos vadovėlių apie ledų gady
nės žmogaus gyvenimą ir pasilaiky- 
mus .,. Tačiau .(fia vistiek žmonėms 
dieną ir naktį yra kalama galvon pro
paganda, jog tiktai Sovietų Rusijoje 
tėra „rojus" ir sovietiškasis žmogus 
turi būti begaliniai dėkingas „visų 
tautų mokytojui, išmintingam tėvui, 
didžiajam draugui ir saulei“ Stalinui 
už laimingą ir saulėtą gyvenimą, nes 
visur kitur. — kapitalistiniuose kraš-

Pranešlmas
Žemės Ūkio Darbuotojų Sąjunga, 

norėdama užjūryje gyvenantiems 
lietuviams palengvinti „Lietuvos Že
mės Ūkio ir Statistikos“ įsigijimą, 
steigia tuo vienu tikslu savo atstovy
bes įvairiuose Užsienio kraštuose:

1) T. Dambrauskas, 955 Wildwood, 
Detroit 3, Michigan, US Ame
rica,

2) K. Valaitis, 387 Sherman Ave., 
Hamilton, Canada,

3) K. Jonelynas, Chase Ind. Hostel 
(Staff), Coventry, England, ir

4) J. Mockūnas, Calvary Hospital,
N. Adelaide, S.A., Australia..

„Žemės Ūkio ir Statistika“ vienas 
egz. kaštuoja:

Vokietijoje — 8 DM,
J.A.Valstybėse — 2 dol.
Kanadoje — 2 dol.
Anglijoje — 8 šil.
Australijoje — 10 šil.

Kiekvienas, įmokėjęs čia nurody
toje atstovybėje pažymėtą pinigų su
mą ir pranešęs savo adresą atstovy
bei, gaus- knygą tiesiogiai iš Vokieti
jos. Sąjunga pageidauja, kad visi į 

tuose nėra ne tiktai adatų, bet ir 
žuvies ašakų.

— Ir jeigu mes, vietoje šovinių, 
būtume pasiėmę adatų,-tai nelaisvė 
sovietuose būtų buvusi daug laimin
gesnė. Ir gal aš milijonierium būčiau 
sugrįžęs..., — sako tas kareivis.

Taigi, savo akimis pamatė ir tie, 
kurie dar netikėjo, jog sovietijoje yra 
ne „rojus“, o tik visasąjunginė uba
gystė..., 

♦ ♦ •
Įdomi yra viena amerikoniškų 

batų istorijėlė kolchoze. Ją papasa
kojo vokietis belaisvis iš Stuttgarto, 
dar karo metu pakliuvęs į bolševikų 
nelaisvę ir dirbęs viename kolchoze 
Uralo srityje.

— Tame kolchoze buvo toks vai
kinas' Vardu Saša. Kiti kolchozinin- 
kai į jį šnairavo ir nemėgo jo. Kartą 
kolchozo viršininkas jį „už gerą el
gesį ir pasižymėjimą“ apdovanojo jau 
gerokai padėvėtais amerikoniškais 
kareiviškais batais. Vaikinas iš 
džiaugsmo stačiai leipo, o kiti spjau
dėsi iš pavydo, nes tenai kolchozinin- 
kai batų nėra nė matę, o dėvi vyžo
mis. Bet kolchozo viršininkas, įteik
damas batus iškilmingai vaikinui pa
reiškė, jog už tai jis' turįs pasidar
buoti „mylimam draugui ir tėvui“

• Henry Wallace, komunistų patai
kūnas, įspėjo, kad jeigu būtų suda
rytas Tolimųjų Rytų paktas, panašus 
į Atlanto, tada tikrai Amerika būtų 
karo būklėje su Rusija Azijos žemy
ne. Jis varo agitaciją, kad žmonės 
reikalautų, jog senatoriai nepatvir
tintų Atlanto pakto. (HT)
• Jugoslavijos komunistų partijos 
organas „Borba“ rašo, kad Albanijos 
komunistų režimas siunčiąs didelį 
skaičių šnipų ir sabotažininkų, kurių 
tarpe yra Albanijos armijos karinin
kų, slaptos policijos ir karo krimina
listų agentų. Albanijos lėktuvas nž- 
skridęs ant Jugoslavijos ir išmėtęs 
propagandos lapelių. (HT)
• Greta komunistų simpatikų sū- 
organizuotos „pasaulio taikos konfe
rencijos“ buvo sušaukta kita demo
kratinės minties intelektualų konfe
rencija, kurioje dr. Bryn pasakė, kad 
nacių Vokietija sunaikinusi intelek
tualų laisvę, kaip preliudą į pasauli
nį karą. „Bet šiandien“, pridūrė jis, 
„grėsmė yra dvigubai didesnė iš ko
munistų partijos, kuri griebiasi val
džios, panaikina visas laisves — in
telektualines, mokslines, menines, 
ekonomines ir politines — pirmiau
sia savo narių tarpe, o paskui kiek
vienam kitam.“ Dr. Hovde aiškino: 
„Tiktai tie yra pajėgūs karą iššaukti, 
kurie pavergia mintį ir ją diriguo
ja... Šiandien pasaulyje nėra kito 
tokio nenuilstamo imperializmo kaip 
Sovietų Sąjunga...“ Dr. George iš 
Columbijos universiteto pažymėjo, 
kad Rusijos sistema „mintims kon
troliuoti“ primenanti inkviziciją ir 
tai vieną fantastiškiausią ir baisiau
sią šios rūšies dalykų pasaulyje. Ap
skritai, visa eilė žymių intelektualnų 
išdėstė tai, kas yra Sovietų Sąjungoje 
ir ko ji siekia pasaulyje. (AP) 

užjūrį išvykę tremtiniai užsisakytų 
per Vokietijoje likusius pažįstamus, 
nes tuo būdu Sąjungai palengvėtų 
atsiteisimas su spaustuvėmis, o trem
tiniams knyga atsieitų pigiau.

Pirmomis balandžio mėnesio die
nomis bus pradėtas išsiuntimas vi
siems, kurie knygą iki šiolei jau yra 
užsisakę ir pinigus įmokėję. Dėl 
spaustuvės kaltės galutinis atspaus
dinimas nusitęsė dvi savaites.

Užsakymus siųsti seniau mūsų 
praneštu adresu, būtent: A. Mustei
kis, (13b) Dilling en/D., Litaui- 
sches La<jer.

Z. U. D. Sąjungos Įgaliotinis 
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Stalinui. Nebeišmanydamas, kaip čia 
geriau „pasidarbuoti“ Stalinui, Saša 
pranešė kolchozo viršininkui, kad jo 
tėvai turi vienoje palėpėje įsirengę 
Ikoną ir slaptai meldžiasi. Tą pačią 
naktį Sašos tėvai buvo suimti ir pus
nuogiai kažin kur išvežti ir apie juos 
niekas daugiau nieko nebežinojo. Ta
čiau ir batai kitą dieną nuo Sašos 
buvo paimti lt išgabenti į kitą kol
chozą / gal būt, kad ant jų toliau 
buvo meškeriojami nelaimingi žmo
giškieji padarai, „dovanojant“ juos 
iš eilės kitiems, beieškant „darbuo
tojų“ Stalinui) / Kitą rytą Saša buvo 
rastas pasikoręs ant medžio šakos. 
Bet visas kolchozas žinojo ir galvo
jo, jog vaikinas pasikorė ne iš šird
peršos, kad jo tėvus sunaikino, bet 
kad neteko amerikoniškųjų batų.,.

Tokią tat bolševizmas sukūrė nau
ją „moralę“. Kada dar paskutiniojo 
karo metu vienoje spaudos konferen
cijoje velionis Roseveltas korespon
dentų buvo paklaustas, ar Sovietų 
Sąjungoje yra tikėjimo laisvė, jis at
siskleidė Stalino „konstituciją“ ir 
perskaitė skyrių apie „tikėjimo lais
vę“. Užskleisdamas „konstituciją“, 
pasakė: „Ko jūs daugiau norite? Dar 
didesnė kaip Amerikoje....“

/Įvairios žinios
• UP praneša, kad jąu pradedamas 
pasitarimas taikos reikalu tarp Ki
nijos nacionalistų ir komunistų. Vy
riausybės vadai mano, kad su ko
munistais nebus susitarta dėl taikos, 
bet greičiausia tik dėl ginklų pa
liaubų. '
• Sovietų kompozitorius Dmitrij 
Sostakovič, kuris buvo nuvykęs į 
New Yorką, Į vadinamą taikos kon
ferenciją, pakalbėjo tą patį, ką ir 
Višinskis kalbėdavo per konferenci
jas. Jis kaltino kitus kraštus dėl 
ruošimos! karui, dėl ginklavimosi, 
puolė muziką Igor Stravinsky, kuris 
pabėgo iš Rusijos ir dabar dirba Ho- 
iyvude. (HT)
• įlusės pametė laiko jausmą, kai 
Londone išėjo pasipirkti. Neseniai 6 
rusės lankėsi Anglijoje, kur jos buvo 
pakviestos Tarptautinės moterų die
nos organizacijos. Jos turėjusios 
užeiti į The Times laikraščio įstaigą, 
bet neatvyko. Į Moterų spaudos klu
be paruoštus pietus taip pat neatė
jusios. Pagaliau buvo moterų orga
nizacijos vicepirmininkės pareikšta, 
jog jos išėjusios pasipirkti ir prara
dusios laiko jausmą. (R)
• Europoje yra 13.000.000 našlaičių 
vaikų. Prancūzijoje iš 12.000.000 vai
kų, 250.000 yra našlaičiai. Vienoje 
yra 29.000, Graikijoje 12% vaikų irgi 
našlaičiai. Suomijoj kiekvienas 24 
vaikas yra našlaitis. Lenkijoje 1.700. 
000, Vengrijoje 1.000.000 neturi savo 
namų. Nemaža vaikų be tėviškos 
globos yra Italijoj.
• Buvęs Rumunijos karalius My
kolas ir jo žmona princese Anna iš 
Burbonų-Parmos pagimdė dukterį, 
kurį bus pakrikštyta Margaritos var
du, t. y. jos motinos vardu. Jie buvo 
susituokę 1948 m. birželio mėn. (AP)
• Danijai ir Norvegijai pasisakius 
už Atlanto paktą, Švedijos kariniai 
sluogsnlai spaudžia vyriausybę, kad 
ji duotų daugiau lėšų gynybai. Nors 
ir dabar jau 25% biudžeto ima ka
riuomenė, tačiau vis reikalinga dau
giau.
• Graikijos miništeris pirmininkas 
T. SOphaulis kreipėsi į Ameriką Ir 
kitus kraštus, kad jie atsiųstų pagal
bon kariuomenės Graikijos šiauri
nėms sienoms ginti. Jo vyriausybė 
labai būtų dėkinga už tokią karinę 
paramą. Dabartinės kovos su parti
zanais esančios tarptautinio charak
terio. (UP)
• Sovietai savo 4 liudininkus iš Pa
ryžiaus, kur jie liudijo Kravčenkos 
byloje, parsigabeno namo.

Vienas bavaras, buv. wehrmachto 
karininkas, savo nelaisvystę praleido 
Lietuvoje, Šiauliuose. Jis pasakoja
įgomų atsitikimą, kurį net sunku ir 
patikėti. Tačiau jis tvirtina, jog tai 
matęs pats savo akimis.

— Tai buvo 1946 m. vasarą. Aš 
su savo draugais (dirbau Šiauliuose, 
miesto centre, prie griūvėsiu valymo. 
Vieną dieną į miestą įvažiavo virtinė 
sunkvežimių, kuriuos vairavo, matant 
iš uniformų, rusų kareiviai. Tie sun
kvežimiai, atrodė tušti ir jie mieste iš
siskirstė įvairiomis kryptimis. Vienas 
sustojo ties mumis, gatvėje. Staiga 
atsidarė sunkvežimio bortai ir pama
tėme ant dugno sugulusius iki dantų 
ginkluotus vyrus. Jie žaibo greitumu 
šoko iš sunkvežimio ir dingo centri
niame pašte. Ten pasigirdo šaudy
mas, klyksmas ir per langus ėmė 
byrėti stačiagalviais uniformuoti bol
ševikų yaldininkai ir komisarai. Vi
suose miesto kraštuose pasigirdo šū
viai. Supratome, kad miestą puolė 
lietuviai partizanai, apie kurių aky- 
plėšiškai drąsius žygius mes jau bu
vome daug girdėję. Mūsų sargybi
niai išsilakstė. Mes kurį laiką stovė
jome tarp griūvėsiu ir stebėjome, kas 
dėsis. Partizanai valdė miestą apie 
šešias valandas. Vienoje miesto da
lyje vyko smarkus šaudymas ir gra
natų sproginėjimas. Sakė, kad tada 
partizanai likvidavo visus bolševikų 
komisarus, aukštus valdininkus ir sa
vuosius parsidavėlius, bei paleido po
litinius kalinius, kurių dauguma pri
sidėjo prie partizanų. Raudonosios 
armijos partizanai neliesdavę. (B. d.)

• Princesė Elžbieta, busimoji britų 
sosto paveldėtoja, Alberto salėje į 
britų armijos karo metų veteranes, 
pareiškė: „Būkite' vėl pasiruošusios 
tarnybai“. (UP)

RUSIJOJE STREIKAI — GRIEŽTOS 
REPRESIJOS

Iš New Yorko praneša, kad strei
kai vis dar pasireiškia Rusijoj, net 
ir Maskvoje, pareiškė Kyril Alexeev, 
kada jis buvo neoficialiai kvočiamas 
dėl prievartos darbo Rusijoj..

Jis pasakė, kad jis atsisakęs nuo 
rusų prekybos atašė posto ir pridūrė, 
jog streikai kylą iš skurdaus gyve
nimo ir sunkių darbo sąlygų. Tačiau 
tokie streikai yra siauro masto.

Streikams likviduoti panaudoja
mos visos priemonės ir kaip galima 
greičiau, pareiškė jis. Vyriausybė 
taiko griežtas bausmes, net iki mir
ties (Juk Sovietų vyriausybė panai-

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
Gelumbauskaitė Elena, g. 1925. 5. 

5 Radviliškyje, gyv. Oelsnitz, Vogt- 
land; Glodenis Anelė, g. 1910 Lietu
voje, spėjama esant britų zonoje; 
Gožanskis Juozas, Simono s., g. 1892 
m., iš Kauno buvo deportuotas į Da
chau; Gudaitis-Gudat Herbertas, 26 
mt. amžiaus, dirbo Berlyne, pask. 
žinia iš Gummen, Pommern; Pienus 
Berta, g. 1891. 8. 21 Rusnėje, Šilutės 
apskr.; Proscevičienė-Mislickaitė Jo
ana, g. 1889. 9. 1 Kieve, pask. žinia 
iš Bambergo; Šimkutė Ona, 3 mf. 
amžiaus, pask. žinia iš Klotzsche bei 
Dresden; Skalkas Fruma, g. 1903 m. 
Lietuvoje, gyveno Virbalyje; Speder 
Emma (gim. Petrat), 1900. 3. 13 Sa
kių apskr., Smilgiuose, pask. žinia iš 
V. Vokietijos; Stanat Ferdinand, g. 
1898. 8. 30 Vyšpiniuose, Lietuvoje, 
pask. žiina iš Binden ties Įsručiu; 
Stankevičienė-Dubickaitė Uršulė, g. 
1913. 2. 2 Lankeliškiuose, ir Stanke
vičius Jonas, g. 1900. 7. 9 Virbalyje, 
pask. žinia apie abu iš Pommern; 
Stankevičius Leonas, g. 1930 m. Kau
ne, gyveno Erfurte, Thūr.; Steklic- 

I kaitė Regina, g. 1919—20 m. Lietu
voje. spėjama dabar esant ameri
kiečių zonoje; Talis Irmgard, g. 1924. 
5. 23 Krėtignalėje, Klaipėdos krašte, 
pask. žinia iš Vaikų klinikos Swine- 
mtinde; Tumas Liudas, g. 1907 m. 
Kaune, spėjama dabar esant Vokie
tijoje; Vikšraitytė Larisa, g. 1936 m., 
ir Vikšraitytė Danutė, g. 1929 m., abi 
gyveno Daub, Kr. Woken, Čekoslo
vakijoje. >.

Kasselio sportinis 
gyvenimas

— Daugiau mėnesį'trukusios gim
nazijoje pasibaigė tradicinės stalo te
niso pirmenybės, kurios ir šiais moks
lo' metais pasižymėjo gausiu — per 
50 žaidėjų, skaičiumi. Vyrų grupėje 
pirmąją vietą iškovojo jaunas, bet 
turįs gerų davinių, A. Kaladė (IV) su 
11 tšk., antroje vietoje palikęs lig
šiolinį-meisterį V. Butkevičių (yi) ir 
trečioje-mokyt K. Miškinį po 9 tšk. 
„B“ gr. pirmuoju buvo Zuromskis 
(IV). Vyrų dvejetuose meisterio var
dą iškovojo V. Butkevičius/Paukšte- 
lis (VI), toliau 2. Snarskis/Grigaitis 
(III), 3. K. Miškinis/Jakaitis (mokyt.- ’ 
VIII). Mergaičių vienete pirmąją 
vietą nulėmė setų santykis: 1. Miece- 
vičiūtė (IV), 2. Norkutė (VI) po 9 tšk.
3. Preikšaitytė (VII) 7 tšk. Dvejetuo
se aiškiai vyravo Miecevičiūtė/A. Mi- * 
lasiūtė (IV-V), 2. R. Norkutė/Preik- 
šaitytė (VI-VII), 3. L. 2elvytė/Ivaš- 
kaitė (III). Mišriuose dvejetuose abu 
vienetų meisteriai buvo neįveikiami: 
Ą. Kaladė/Miecevičiūtė (TV) 9 tšk., 
2. V. Butkevičius/R. Norkutė (VI) 8 
tšk., 3. Snačskis/A. Milašiūtė (III-V) 
6 tšk.

— Stovyklos klasifikacinėse stalo 
teniso pirmenybėse 30 žaidėjų buvo 
suskirstyti pagal pajėgumą į tris gru
pes. „A“ gr. pirmuoju buvo, pralai
mėjęs tik vieną setą, gimnazijos at
stovas V. Butkevičius su 8 tšk., to
liau: Brantas, Vodopalas, Radavičius 
po 5, K. Miškinis, Jakaitis, Mandei- 
kis, Bagdžiūnas po 3 ir Br. Šaltmiras 
1 tšk. „B“ gr. L Ivanauskas 11 tšk. 
„C“ gr. Petraitis 7 tšk. Trys pirmieji 
iš „B“ ir „C“ grupių įkelti į aukš
tesnes grupes, kuriose jie žais se
kančiose stovyklos pirmenybėse. „A“ 
gr. laimėtojas susitiks dėl 1949 m. 
meisterio vardo su VI. Adomavičium.

km.

Jeigu Tų, mielas Skaityto- 
jau ar Platintojau, tikrai įsi
vaizduotume!, kiek sunkumų 
sudarai laikraščiui neatsilygin
damas mums savo skolos, —- 
tai šiandien pat, nieko nelauk
damas, imtumei pašto perlaidą 
ir pasiustumei mums tiek pi-, 
nigų, kiek esi dar skolingas.

■ Mūsų Kelias

kino mirties bausmę. Tai tur būt tik 
dėl pasaulio akių, kad kiti kraštai 
netaikytų jų kompnistams, o pas 
save jie gali daryti ką nori, red.).

Kempteno Kultūros Fondo sky
rius dėl emigracijos likviduodamas!*, 
kasoje likusius pinigus sumoje 34 . 
DM paaukojo Lietuvių Kalbos Va
dovo reikalams. Kempteno tautie
čiams už auką nuoširdžiai dėkoja 
LTB Centro Komiteto Pirmininkas 

P.Gaužys,

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI 
Paskubėkite įsigyti praeitų metų *. 

gale išleistą vertingiausią knygą — 
J. Grigolaičio atsiminimus iš Kazeto 
„Nacių Pragare“, kurių maža atsar
ga dar yra likusi.

Platintojai prašomi už šios kny
gos išplatintus egzempliorius kuo sku
biausiai atsiskaityti.

MOSI) KELIAS

Presse-Foto Paulaitis Wangen/Allg., 
Herfaz 6

Foto ir Optikos reikmenų 
prekyba siūlo

Zeiss Ikon foto aparatus ir 
Ikophot elektrinius šviesos ma
tuotojus — fabriko kainomis. 
Norintieji pirkti, tuojau arba 
vėliau prašome dabar užsisa
kyti, nes sudaromi fabrikui 
užsakymai ateinantiems trims 
mėnesiams.
Užsisakyti aparatai bus prista
tyti apytikriai pageidaujamu 
laiku.
Suinteresuotieji reikalaukite 

S kainoraščių.
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MOSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Laiškas prof. Dr. Pranui SKARDŽIUI
Bi'angus Profesoriau,

Pirmom pavasario dienom Tu at
vėrei akis miškų vainiku apjuostose 
Subačiaus apylinkėse. Ten motina 
tarė Tau pirmuosius lietuviškus žo-

ir žodyno turtus, tikime jos ne
mirtingumą.

Tad šiandien, kai Tu šventi savo 
garbingą ir kūrybingą penkias
dešimtmeti, leiski man skelbti šiuos

Naujas veikalas apie raudonąjį terorą
Teko patirti, kad yra rašomas 

naujas veikalas apie bolševizmą, 
apimąs visą rusiškojo bolševizmo 
arba praktikuojamo rusiškojo ko
munizmo sistemą. Apie komunizmą 
yra prirašyta daug literatūros, apie 
jį galimą, rasti kiekvienoje naujes
nėje enciklopedijoje, bet kondensuo
tos, pilnos ir lengvai skaitomos kny
gos apie tą komunizmą, kuris Rusi
joje. dabar praktikuojamas, neteko 
užtikti. Sips naujos knygos uždavi
nys -r- užpildyti šitą spragą.

Naujoji knyga — tai dabartinio 
rusiškojo bolševizmo tikrasis kate
kizmas, tai bolševizmo vadovėlis. 
Rusų komunistąi yra daug prirašę 
brošiūrų apie savo bolševikinę tvar
ką, savo „geriausią pasaulyje“ kon
stituciją, apie savo laimingą rojų, 
bet visa tai yra paradinė ir dirbtinė 
pusė. Šioje naujoje knygoje auto
rius siekia parodyti pasauliui antrą
ją medalio pusę: jis įrodo, kad so
vietų literatūra yra grynas melas ir 
kad tikrenybė yra visai kita. Nau
jasis veikalas charakteringas tuo, 
kad jis apima visą bolševizmą ir pa- 

' rašytas lengvu, kiekvienam prieina
mu stiliumi. Knyga bus nedidelė, su
skirstyta skyreliais, trumpai ir po
puliariai nušviečianti rusų bolševikų 
praktikuojamąjį komunizmą. Tai 
rusiškojo komunizmo vadovėlis, tin
kąs kiekvienam žmogui — gyveni
mui ir mokyklai. Kiekvienas žmo
gus, perskaitęs šį vadovėlį, turės pil
ną nujautimą, kas yra komunizmas, 
nors anksčiau apie jį nebuvo turėjęs 
platesnio supratimo. Autorius ak
centuoja, kad rusiškojo komunizmo 
negalima pažinti iš knygų: jis reikia 
pačiam ant savo kailio pergyventi, 
ir tik tada žmogus gali pretenduoti 
jį pažįstąs.

Pati knyga susideda iš keturių 
dalių. Pirmoji dalis apima komu- 
‘nistų partijos diktatūrą. Čia paro
doma, kad Rusijoje tėra absoliutinė 
komunistų partijos, geriau Politbiu- 
ro, diktatūra. Ji yra vienintelė val
dovė ir absoliutinis viešpats. Visi 
k ti žmonės, kurie būtų kitokios 
nuomonės, yra už bet kokių įstaty
mų ribų, ir skirti būti tik darbo ver
gais, sunaikinimui. Čia jūs rasite 
visą komunizmo žodyną: generalinė 
linija, partija ir valstybė, klasių ko
va, reakcija, liaudies priešas ir 1.1.

Antroji dalis pavaizduoja totali
tarinį sovietų melą: pas bolševikus 
melas yra tiesa. Čia pavaizduojama 
propagandos ir agitacijos metodai 
bei priemonės, viešoji nuomonė, 
Stalino garbinimas, laisvės suprati
mas ir jos išniekinimas, įstatymų 
supratimas ir jų 
paskirtis.

Trečioji dalis 
prievarta be ribų 
savanoriškumo vardu: žmogaus tei-

sės, rinkimų komedija, planavimas. 
Prievarta ūkio srityje: nuosavybės 
naikinimas, kolektivizacijos vykdy
mas, mokesčiais apdėjimas, atlygini
mai, sutaupos ir visi tie „savanoriš
ki“ metodai totalitariniams bolševi
kų planams įgyvendinti.

Pagaliau paskutinė dalis vaini
kuoja visą komunizmą: teroro maši
na. Čia pamatome bolševikų įtaisy
tas teroro institucijas ir jų darbą — 
totalitarinis špionažas žmonių tarpe 
ir užsienyje, nekaltųjų areštai ir jų 
tolimesnis likimas, masinės žmonių 
deportacijos, priverstiniai darbai ir 
koncentracijos stovyklos.

Tai trumpa knygos apžvalga.
Šiuo metu dar neaišku, nei kada 

nei kur toji knyga galės išvysti pa
saulį. Pagaliau, ar ji bus spausdina
ma lietuvių kalba ar gal bus verčia
ma i anglų kalbą ir išeis J.A.Valsty- 
bėse. Tik patyrėme, kad toji knyga 
baigiama rašyti ir bus tada ruošia
ma spaudai. Tai dar vienas įnašas 
į literatūrą apie komunizmą. Juo to
liau, juo labiau pasaulis pamato tą

tikrąjį bolševizmą, visus jo nuogu
mus, nors patys bolševikai įtaisė net 
geležinę uždangą ir stengiasi visus 
savo darbus ir savowrojų paslėpti 
nuo pasaulio akių. Bolševikai kal
tina vakariečius, kam šie nesisten
gia pažinti Rusijos! Jie sako, kad 
juos esą galima pažinti iš jų laik
raščių, kuriuose rašoma tiesa apie 
Sovietų Sąjungą! Kad toks jų tvir
tinimas yra melas, kaip melas yra 
visa jų spauda — jie nepasako. O 
mums rūpi pažinti tiesa, todėl mes 
ir ieškome tik tiesos. Jei bolševikai 
sako, kad tai yra Rusijos šmeižtas, 
tai kodėl jie neleidžia pamatyti fak
tų vietoje ir aprašyti juos tokius, 
kokie jie yra tikrenybėje? Daug kas 
norėtų perkeliauti skersai ir išilgai 
visą RUsiją ir tarti autoritetingą žo
dį, bet niekas negali to padaryti. Ru
sija turi žinoti, kad pasaulis nori 
pats savo akimis pamatyti visą Ru
siją ir ją įvertinti. Tik šis kelias 
„melams“ ir „šmeižtams“ padarys 
galą, neš pasaulis įsitikins, kokia yra 
tikrenybė ir kas yra teisus, (z)

džius. Ir tie gimtosios kalbos žodžiai 
taip giliai įsmigo širdin, ir toji sen
tėvių kalboš jnuzika sužadino tokį 
jausmą, kad lietuvių kalbos mokslui 
Tu pašvęstum visą šį žemiškąjį gy
venimą.

Kai penkiasdešimtasis Tavo pa
vasaris ateina želmenim ir žiedais 
aprengti žemę, Tu žvelgi pro sveti
mus langus. Tu esi tremtinys tarp 
tremtinių, atsisakiusių išniekinti sa
vo dvasią ir pasiryžusių nęnulenkti 
galvos tironijai. Tavo mokslo darbai, 
skirti motinos kalbai puoselėti, ir 
Tavo ryžtas pasirinkti tremtinio var
gą ir skurdą — gaivia ir gyvastinga 
šviesa apšviečia mums Tavo veidą. 
Nereikia liudytojo žodžių, prie Tavo 
darbų ir apsisprendimų nulinks atei
nančių kartų vėliavos, iš Tavo iš
kasto šulinio gers skaidrų vandenį 
mūsų vaikų vaikai.

Brangus' Profesoriau Pranai, nuo 
seno Tu esi lietuvių rašytojų bičiu
lis. Tu mus pamokai, Tu mus pa
bari, Tu drauge su mumis nuošir
džiai džiaugiesi lietuvių grožinės li
teratūros laimėjimais, nesgi Tu ži
nai, kad mes, kaip ir Tu, tikime gim
tosios kalbos grožį, tikime jos formų

lietuvių rašytojų žodžius, kaip mūsų 
nuoširdžiausią brolišką pasveikini
mą. Tikrai, Tu nuo seno esi, mūsų 
šeimos narys. Mes su Tavim — už 
laisvą lietuvių kultūros 
kūrybą, mes su Tavim — už 
laisvą lietuvišką žodį!

Tikėdami, kad tiesa tik laikinai 
nesurandama, tikėdami, kad ji dar 
nemirė, linkime, Profesoriau Pranąi, 
kad ilgai dar būtum stiprus ir svei
kas.

Reikšdamas gilią pagarbą, visa 
širdim Tavo —

Stasys SANTVARAS, 
Liet. Rašytojų Tremtinių Draugijos 

Pirmininkas
Pfullingen, 1949. 3. 26.

taikymas, mokslo

apima prievartą: 
ir visur, prievarta

Rašytojas ir paslaptinga laisvė
A. BLOK’o GYVENIMO KLAIKIOS KRYŽKELES

Rašo J. Kuzmickis

Rusų literatūra, kuri šimtmečio 
viršum bėgyje pasiekė savo žy-su 

dėjimo viršūnę, dabar, vykdydama 
kompartijos nurodymus, nustoja li
teratūrinės ir meninės vertės. Ta
čiau ir rašytojų pastangos paklusti 
partijos direktyvoms ne visuomet 
pasiekia laukiamų vaisių.

Simonov, kuris parašė „Dūmus 
viršum Tėvynės“, buvo sukritikuo
tas „Kultūros ir Gyvenimo" — ko
munistų partijos organo, nes „šitas 
kūrinys nepakankamai vaizduoja 
socialistinės sistemos persvaros šių 
laikų buržuazinių sistemų atžvilgiu“.

Fadiejev nusikalto su savo „-Jau
nąja Gvardija“, kurioje aprašė vie
no rusų sodžiaus gyvenimą vokiečių 
okupacijos metu. Anot kritikos, au
torius, aprašydamas žmonės apėmu
sią paniką, nepažymėjo, kad tai buvo 
visai atsitiktinis nusiteikimas: juk 
sovietų žmogus yra tikras herojus ir 
nepažįsta jokios baimės...

Nusikalto taipgi Achmatova, nu
sikalto ir Zoščenko...

Ulbai įdomu, kaip apie . naują 
Rusijos santvarką galvojo garsus 
rusų poetas Aleksandras Blok, ku
ris mirė, nes, kaip pats tvirtino, ne
turėjo kuo kvėpuoti...
LAUKINIS MONGOLIJOS SŪNŪS

Pradžioje A. Blok laukė kažin ko 
naujo----------

Sovietu propaganda Etijopijoje
Kaip kalba patikimi šaltiniai, šiuo 

metu Kaire vedami pasitarimai nuo
latinėms sovietų orinio susisiekimo 
linijoms j Etijopiją įrengti. Politi
niai Oriento sluogsniai sąryšy su tuo 
yra įsitikinę, kad artimoje ateityje 
turėtų padidėti Sovietų aktyvumas į 
tą šalį.

Vos tik pasibaigė antrasis pasau
linis karas, kaip atsimename, Sovie
tai tuojau pasiskubino savo pozici
jas Etijopijoje sustiprinti. Tuojau 
Addis Abeboje buvo atidaryta nuo
latinė Sovietų paroda, kuri vaizdais 
etijopams kalbėjo apie „laimingą 
tautų gyvenimą Sovietų Sąjungoje“.

Tų pačių 1945) m. liepos mėn. Ad
dis Abeboje Maskva atidarė sovie
tinę ligoninę. Du specialūs trauki
niai atgabeno medicinos personalą, 
įrankius, įrengimus bei vaistus. Po 
dvejų metų — 1947 m. liepos mėn. 
Sovietų raudonojo kryžiaus gydyto
jų misija įrengė ten pat modernią 
polikliniką, susidedančią iš devynių 
skyrių ir vaistinės.

Čia aptarnaujama daugiau kaip 
2.000 pacientų per mėnesį. Be to, 
poliklinikoje vyksta nuolatiniai kur
sai, kurių tikslas yra paruošti ir pa
tobulinti etijopus gydytojus ir jų pa
galbinį med. personalą. Bet be gry
nai mokslinių žinių, jiems čia sutei
kiamas gerai apgalvotas ideologinis

apšvietimas ir pramokoma rusų kal
bos.

Sovietų Sąjunga savo propagandą 
remia tuo palankumu, kurį Etijopi
joje net dabar sutiksi caristinės Ru
sijos požiūriu, o ši prieš penkiasde
šimt metų buvo geruose santykiuose 
su Etijopija. Tuometiniai Rusijos- 
Etijopijos saitai buvo ne tiek politi
nio, kiek religinio-romantinio pobū
džio. Kariaudama prieš Italiją 1896 
m. Etijopija labai smarkiai nukentė
jo ir stačiatikis caras krikščioniškai 
broliškai,etijopų tautai buvo pasiun
tęs sanitarinę koloną. Toji išbuvo te
nai daugiau nei metus laiko ir vie
tos žmonėse atsisveikindama paliko 
šilčiausius prisiminimo jausmus. Ru
sų sanitarinis personalas išvykdamas 
išsigabeno nevieną etijopę, kuri Ru
sijoje buvo išmokslinta gydytoja.

Bolševizmas šiandien tęsia kadais 
carų su Etijopija religiniu pagrindu 
užmegztą bičiulystę, nevengdamas ir 
to paties pagrindo, nors jis, žinoma, 
komunizmui tiek tetinka, kiek kiau
lei balnas, mūsų liaudies žodžiais 
vaizdžiai betariant. Maskvos orto
doksų patriarkas yra įgaliotas pvz. 
sueiti į glaudžius saitus su Etiopi
jos dvasininkais ir eklezijos herar- 
chais. Užtat ir lankosi dažnai So
vietų „dvasininkai“ šioje šalyje, at
likdami didžiulę sovietinės propa
gandos misiją.

Dar prieš revoliuciją poetas stu
dijavo inteligentų ir liaudies santy
kius, konstatavo neperžengiamą pra
rają tarp jų ir pranašavo, kad to 
meto civilizaciją ištiksianti gaivališ
ka katastrofa, kad Rusijos 
nušluosianti svetimą kultūrą 
viau atsikvėpsianti.

Po revoliucijos A. Blok 
valdžią laikė ligi šiol smaugtų liau
dies galių simboliu ir 1918 m., kalbė
damas apie inteligentiją ir revoliu
ciją, tvirtino:

— Mes mėgome disonansus, riks
mą, varpus, nelauktus peršokimus... 
orkestre, bet, jeigu iš tikrųjų mė
gome tuos garsus, jeigu jie' ne tiktai 
alino nervus erdvioje teatro Salėje 
po pietų, tai turime klausyti ir mėg
ti tuos pačius garsus, kai jie sklinda 
iš pasaulio orkestro.

. Tuo metu poetas A. Blok skelbė 
tezę: rusų intligentija norėjo sulik- 
viduoti caro valdžią, troško pervers
mo, dėl to ji turi būti logiška ir turi 
pasisakyti už sovietų valdžią.

Naujoje „Skitų“ poemoje poetas, 
šlovindamas išlaisvintas gaivališkas 
jėgas, kvietė Europą broliško pasi
tarimo, priešingai — niekas net ne
suvirpėsiąs, „kai laukinis Mongoli
jos sūnus jus draskys, muš... de
gins kaimus, miestus ir fabrikus Ir 
keps baltųjų brolių mėsą“.

LENINAS VIETOJE KRISTAUS
Pagautas naikinančios, bet ir per- 

kuriančios išlaisvinto gaivalo jėgos, 
A. Blok su įkvėpimu rašė „12“ ir ki
tus eilėraščius. Jis pats tvirtino:

— Rašydamas ir jau parašęs „12“, 
keletą dienų fiziškai jaučiau — klau
sa — didelį triukšmą apie save, tur 
būt, beįrančio senojo pasaulio triuk
šmą ...

Rusų inteligentija, kurios daugu
ma nepritarė revoliucijos idėjoms, to 
meto A. Blok’o kūrybą laikė tikru 
išdavimu. Ji su nerimu klausė, ką 
jo kūryboje reiškia Kristus, palai
kąs namų karą su kraujo liejimu...

Tas „persenęs“ simbolis erzino it 
revoliucionistus: Kamieniev pasakė 
A. Blok’ui:

— Pašventėte tai, ko mes, seni 
socialistai, labiausiai saugojamės.

Trockis tuo tarpu patarė Kristų 
pakeisti Leninu.

Tačiau po pirmojo entuziazmo A. 
Blok sparnai apkrito ir polėkiai su
mažėjo. Jis nekilo aukštyn su de
gančiais revoliucionieriais. 1920 m. 
poetas prisipažino:

— 1918 m. sausio mėn. paskutinį 
kartą aklai pasidaviau gaivalui. Kas 
„12-je“ mato politinį eilėraštį, — ar
ba yra labai aklas sąryšyje su menu, 
arba pats sėdi iki ausų pasinėręs po
litiniame purve... Pats apie tai 
(apie „12“) galiu dabar tik su ironi
ja kalbėti... •

Tų pačių metų sausio mėn. poe
tas pasižymėjo dienoraštyje:

— Menas nėra suderinamas su 
kokiOs nors valdžios daromu spaudi
mu.

liaudis 
ir lais-

sovietų

Po metų pastebėjo, kad jo sekan
tis eilėraščių rinkinys bus pavadin
tas „Juodomis dienomis“. Už kelių, 
tačiau, mėnesių konstatavo, kad vis
kas pasikeis, tačiau ne laukta, o vi
sai priešinga kryptimi.

GYVENIMAS NUSTOJO SAVO 
PRASMES

1921 m. vasario mėn. A. Blok Pe
trapilyje kalbėjo apie Puškino as
menį. Tada jis atrodė sumenkęs: 
liesas, pražilęs, dėmėtu veidu, prige
susiomis akimis. Ir čia jis buvo apsi
rengęs įprastais rūbais — juodu 
švarku.

Gausiai susirinkusiai publikai A. 
Blok net tris kartus kartojo paskaitą, 
kurioje pabrėžė:

— Poetas yra harmonijos sūnus. 
Jis turi atlikti savo vaidmenį pasau
lio kultūroje. Jo atsakomybėje yra 
trys dalykai: a) išlaisvinti sąskam
bius iš gimtojo gaivalo, kuriame jie 
glūdi; b) privesti tuos sąskambius 
prie harmonijos, duoti jiems formą; 
c) įnešti tą harmoniją į išorinį pa
saulį. •

Ir kai poetas toliau kalbėjo apie 
Puškiną, atrodė, kad jis pats apie, 
save sakė:

— Poetas miršta, nes neturi kuo 
kvėpuoti. Gyvenimas nustojo savo 
prasmės... tegu saugojas! tie valdi
ninkai, kurie nori kreipti poeziją į 
kažin kokį savo guolį. Tie valdinin
kai, kurie tiesia'ranką į paslaptingą 
laisvę ir kliudo poezijai jos paslap
tingu paskyrimu.

Kai paskutiniųjų viešų pasirody
mų metu A. Blok buvo prašytas pa
skaityti „12“, — jo veidas nemaloniai 
persikreipė: poetas nenorėjo skaity
ti revolucinio eilėraščio.

1921 m. rugpiūčio 7 d. poetas nu
mirė ...

Turkai kratosi neutralumo
AP iš Istambulo praneša, kad 

Turkijos spauda smarkiai pasisako 
prieš bet kokį valstybių neutralumą. 
Ypač aštriai tai kritikuoja „Ulus“ 
laikraštis. Nepasitenkinimą išreiškia 
jis ir dėl Turkijos išskyrimo iš At
lanto pakto. Konservatorių laikraš
tis rašo: „Kai milžinas griūva, ,nėra 
jokių šansų mažoms ar vidutinėms 
tautoms pasilikti nuošalyje ir stebė
ti“. „Vatan“ rašo: „Ginkluotas neu
tralumas, kaip mes stebėjome per 
antrąjį pasaulinį karą, dabar yra mi
tas“. Laikraštis „Tan“ rašo, kad Tur
kijai pasilikti neutraliai nesą jokios 
galimybės. Turkija esanti taikingas 
kraštas ir kaip toks, ji negali pasi
likti nuošalyje karo metu dėl taikos.

Šveicarijos federalinė taryba pra
ilgino nutarimą, kuriuo buvo drau
džiama ginklus išvežti. Dabar joks 
ginklas negali būti iš krašto išvežtas, 
nebent karo departamentas sutiktų 
ir jeigu gaunąs kraštas pasižadėtų 
neparduoti jų kitiems per 50 metų. 
Nė vienam kariaujančiam t kraštui 
taip pat neleidžiama parduoti ginklų.

Sovietai dar tebenori 
tremtinio

Londone, nagrinėjant Austrijos 
talkos sutarties sąlygas, Sovietų at
stovas Zarubin pareiškė, kad jeigu 
tremtiniai (DP) atsisako grįžti namo, 
jiems turi būti atimta bet kokia glo
ba. Rusija, ant jo, sutinkanti įra
šyti žodį „savanoriškai", kai kalba
ma apie repatriaciją^ Tuo tarpu Va
karai aiškiai pasako, kad tremti
niams atėmus globą, jie bus priver
sti repatrijuoti ir tada žodis „sava
noriškai“, kaip rusai sako, nieko ne
reikš. Vargšų DP Sovietai labiau nori 
negu kitokių gėrybių pasaulyje. Čia 
jie nuolaidų nepadaro.

KANADOJE ORGANIZUOJAMA 
LATVIŲ TEATRO TRUPE

Kanados latvių tautinė sąjunga 
pradėjusi derybas su nesenai atvy
kusia buv. Esslingeno latvių teatro 
artiste Irma Graudinia dėlei pasto
vios latvių dramos trupės organiza
vimo. Toji pat organizacija ruošia 
plačią latvių menininkų tumę po vi
są Kanadą. Dalyviais kviečiame dai
nininkai Elza Zebranska, Teodors 
Briits, komp. Janis Kalninš, baleto 
solistai Irene Apinis-Gotšalks ir Ju
ris Gotšalks. Koncertų metu numa
tyta ruošti latvių dailės ir taikomojo 
meno parodas. LLV/SB

Kaip Sovietams atrodo Atlanto paktas
Dabar, kai Siaurės Atlanto pak

tas yra sudarytas ir paruoštas tau
tų nariams pasirašyti, iškyla svar
biausias klausimas, kaip jis atrodo 
ne Vakarų kraštams, bet SovietiJ Są
jungai, nes jo tikslas yra įtikinti Ru
siją, jog agresija prieš bet kuri pakto 
narį bus perdaug pavojinga, kad bū
tų verta rizika, rašo NYKT.

Vera Micheles dekanas sako, kad 
visai nesvarbu kaip šis paktas buvo 
vertinamas Washingtone, Rusijai jis 
bus antirusiškos prigimties karinė 
Sąjunga.

Antras klausimas, liečiąs paktą, 
yra tai, ar jis Rusijai atrodo 
rusiška karinė Sąjunga, kuri 
tų efektyviai sulaikyti karą, 
Kremliaus šeimininkai galėtų 
dėti.

Sovietai, jei jie bus protingi, svar
stys, jog JAV gali eiti daug toliau, 
negu bet kada jos buvo ėjusios, Ir 
Jeigu Amerika eis pagal dvasią, bet

ne pagal pakto raidę, tai sunku esą 
numatyti, kaip ji galės pasitikėti bet 
kuriui kraštu pasaulyje.

anti- 
galė- 
kurį 
pra-

PRANCŪZIJOJ RINKIMAI 
PASUKO Į DEŠINĘ

Prancūzijos vyriausybė paskel
busi, kaip NYllT rašo, kad departa
mentų tarybų rinkimai, įvykę per 
praėjusius du sekmadienius, nukrypę 
į dešinę. Daugiausia nukentėjo ko- 
muinstai, kurie'visa gerkle rėkė prieš 
S. Atlanto paktą, prieš Marshallio 
planą. Jik golistai žymiai laimėjo. 
De golistai patys sako, kad jie gavę 
542 vietas, arba 35°/o iš bendro 1508 
vietų, kai oficialiai pranešama, jog 
jiems tekę 389 vietos. Komunistai 
turėjo 147 vietas, gavo 37. Tačiau 
komunistai giriasi, jog jie balsų gavę 
žymiai daugiau, tik dėl rinkimų įsta
tymo savotiškumo jie netekę vietjfc

(a)
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