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.'.Daily Telegraph“ rašo: Va
šingtono spauda aprašo Rusijos 
sudarytą incidentą pas prez. Tru- 
maną. Jam pagrindą davė Rusi
jos nepasitenkinimas, kad JAV 
toliau tebepripažįstanti Baltijos 
valstybes. Sovietą Sąjungos am
basadorius Novikovas nedaly
vavo prezidento Trumano oficia
liuose pietuose diplomatiniam 
korpusui. Sovietų pasiuntinybė 
trimis valandomis prieš pietus 
pranešė valstybės departamentui, 
kad ponas Novikovą, susirgęs savo 
viešbuty. Kai kurie Amerikos lai
kraščiai tvirtina, jog Sąjungos pa
siuntinybės sluogsniai Vašingtone 
pripažinę, kad liga yra diplomati
nio pobūdžio. Vienas žurnalistas ją 
apibūdina, kaip „Latvijos gripo“ 
aštrųjį atvejį. Mat, prez. Truma
no svečių tarpe buvo Latvijos 
pasiuntinys dr. A. Bilmanis su 
žmona.

Sąryšy su tuo yra pažymėtinas 
„Pravdos“ straipsnis apie miru
sių dvasių garbininimą. Būtent, 
Vašingtono Baltųjų Rūmų pie
tuose pirmą vakarą (dėl svečių 
gausumo pietūs tęsės du vakarus) 
dalyvavo taip pat Lietuvos pa
siuntinys Žadeikis. „Pravda“ pik-, 
tinasi Amerikos biurokratiškais 
valdininkais, kad jie kviečia ne
samų fašistinių valstybių pasiun
tinius.

Apie ši įvyki platų straipsnį 
įsidėjo didelis Filadelfijos lai
kraštis „Philadelphia Record“.

Šiomis dienomis, rąšo laikraš
čio' Vašingtono korespondentas 
Tomas Reynold, — Sov. Sąjunga 
įteikė prez. Trumanui raštą, ku
riam reiškia nepasitenkinimą, 
kad JAV toliau tebepripažįsta 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę, nors šios valstybės įsijun
gusios į Sovietų Sąjungą.

Toliau amerikiečiu žurnalistas 
aprašo „Latvijos gripo“ faktą. 
„Tiesa, — sako Reynold. — tarp 
žymių svečių buvo dr. A. Bilma
nis su žmona. A. Bilmanis yra 
Latvijos pasiuntinys, nors jo 
kraštas, kai jis buvo įjungtas į 
Sovietų Sąjungą, politiškai nu
stojo egzistavęs. JAV betgi dar 
pripažįsta dr. Bilmanį, kaip ne
priklausomos. nors šiuo metu 
neegzistuojančios, respublikos pa
siuntinį.

Bilmanio pavardės įtraukimas 
į tą pati sąrašą, kuriame yra įra
šytas ir Novikovo vardas, nėra 
pripuolamumas. Jungtinės Ame
rikos Valstybės Baltijos valsty
bių klausimu laikosi tvirtos ir 
nesikeičiančios politikos. Jos te- 
bepripažįsta Lietuvos. , Latvijos 
ir Estijos respublikas ir nemano 
savo nusistatymo šiuo klausimu 
keisti, nors jos ir yra inkorpo
ruotos į Sov. Sąjungą.

Reikia pažymėti, kad valsty
bės ' departamentas sudarydamas 
diplomatinių svečių sąrašus — 
tai buvo pirmos vaišės diplo
matiniam korpusui nuo 1939 me
tų — ir pakviesdamas Povilą 2a- 

deikį ir dr. A. Bilmanį, tuo pa
čiu formaliai deklaravo Lietu
vos, Latvijos pripažinimą. Estija 
nebuvo atstovauta, nes ji Vašing
tone neturi pasiuntinio, yra tik
tai konsulas.

Pirmą vakarą 2adeikio vieta 
prie stalo buvo netoli nuo prezi
dento. Penkiomis vietomis toliau 
nuo Trumano sėdėjo bolševikiš
kai nusiteikęs Lenkijos pasiun
tinys Lange. Diplomatai ir jų 
žmonos (dauguma jų nusistatę 
antikomunistiškai) su dideliu dė
mesiu ir interesu stebėjo 2adei- 
kio ir Langės susitikimą ir spė
liojo apie Rusijos ir Latvijos pa
siuntinių susodinimą sekantį va
karą.

Gerai informuoti sovietų pasi
untinybės sluogsniai paaiškina, 
kad Novikovas nelabai buvęs su
sijaudinęs, sužinojęs, kad JAV 
tebepripažįsta Baltijos valstybes, 
bet jis nenorėjęs dalyvauti ben
druose pietuose su Latvijos at
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Sukilėlių gaujų pajėgumas
Per paskutinius devynis mėne

sius sukilimas nuolat plėtėsi. Pa
dėtis, kuri dar šiandien gali būti 
atitaisyta nuosaikios ir teisingos 
politikos, ateity gali privesti prie 
didesnių komplikacijų. Nors aps
kritai tikima, kad sukilimas savo 
kilme yra vidinis ir, gal būt, to
kiu pasiliks daliai jo šalininkų, 
tačiau yra įrodymų, kad jau pra
džioj jis davė progos įsikišti už
sienio interesams, kurie tuoj pat 
aptemdę jo vidinį pobūdį. Šio 
straipsnio autorius yra keliavęs 
per neramias Trakijos ir Make
donijos sritis susipažinti su par
tizanų judėjimo pobūdžiu. Ke
lionės metu buvo pastebėti du 
faktai: nepaprasta žala, padary
ta šiam kraštui besitęsiančio pi
lietinio karo, ir nepaliaujamas 
žmonių reikalavimas vienybės.

I Aktyvių sukilėlių pajėgų stipru
mas visoj Graikijoj prieš du mė
nesius siekė apie 4.000 vyrų. Da
bar tiktai Makedonijoj ir Tra
kijoj, manoma, šis skaičius sie
kiąs 7.000. Padidėjimą galėjo pa
veikti du veiksniai: reakcija prieš 
pramatymo trūkstančios politi
kos šiurkščias priemones, kurios 
padėjo neapsisprendusiems „kai
riesiems“ pakeisti savo nusista
tymą bei pasinešti į kalnus, ir 
intensyvi mobilizacija, kurią su
kilėliai pravedė jiems palankiose 
vietose. Evros provincijoj, ryti
nėj Trakijoj, per paskutines ke
lias savaites rekrutuotu ūkininkų 
nominalus sąrašas rodo, kad ma
žiausiai iš jų 1.500 buvo įtikinti, 
arba prigrasinti — palikti savo 
kaimus ir prisijungti prie- gaujų. 
Nors šie rekrutai yra rūpestingai 
parenkami iš kairiojo sparno 
simpatikų, apskritai, jie yra ne 
kas kitas, kaip vargšai kareiviai. 
Jie jokiu būdu negali prilygti 
savanoriui nei patyrimo, nei pa
siryžimo atžvilgiu pravesti savo 
„ideologinę kovą“. Kai kurie iš 
jų neturėjo kito pasirinkimo. Jie 
turėjo apsispręsti, ar priimti šau
kimą, ar dėl atsisakymo kęsti, 
nuolatini persekiojimą be vilties 
gauti iš valdžios apsaugos. To
kie rekrutai vykdo vyriausybės 
atsišaukimą ir pasiduoda, lygiai 
kaip jie vykdė partizanų šauki
mą prisidėti prie gaujų.

Oficialiai manoma, kad šio ti
po sukilėlių santykis siekia apie 
% bendro banditų pajėgumo. Li- 
kusis ketvirtis yra laikomas ju
dėjimo nugarkauliu. Tai daugiau-

stovu, nes faktas galėtų sudaryti 
teisę neegzistuojančiam Latvijos 
rėžimui prisistatyti su kai kuriais 
prašymais. Rusų nuomone, Tru- 
manas turėjo 2adeikį ir Bilmanį 
įkviesti kartu tą vakarą, kuriame 
neturėjo būti Novikovas.

Savo nepasitenkinimui paro
dyti Novikovo bendradarbiai 3 vai. 
prieš pietus telefonavo valstybės 
departamento protokolo šefui, 
pranešdami apie sovietų pasiun
tinio susirgimą. Nei valstybės 
departamentas, nei Baltieji Rū
mai nenorėjo skelbti incidento. 
Dėl to sekantį rytą Vašingtono 
laikraščiuose buvo aprašyti kai 
kurie pietų epizodai, kur buvo 
minima, kad Novikovui buvo 
paskirta geresnė vieta negu D. 
Britanijos pasiuntiniui ir kad 
Novikovo žmona išrinkta gražiau
sia diplomatinio korpuso mote
rim, tačiau kam reikėjo, tas žino
jo, jog Novikovai pietuose neda
lyvavo (Tevzeme, 1, 11).

DADETIS1 GRAIKIJOJ
Graikijoje, kaip ir kitose Bal

kanų valstybėse, vidaus politinį 
gyvenimą yra aptemdžiusi tarp
tautinė politika. Graikijos vidaus 
reikalai yra pasigailėtinai su
jaukti' ginkluotų gaujų veikimo. 
Jei tarptautinė politika nebūtų 
įtariama vaidinant šiame nera
mume svarbiausia vaidmenį, 
Graikijos padėtis, gal būt, per 
tam tikrą laiką galėjo būti pa
tenkinamai išspręsta. Bet graikų 
žemėje idėjų susidūrimas yra ra
dęs derlingą dirvą ir giliai įleidęs 
šaknis, o savitarpio įtarinėjimas 
krašto gyvenime reiškiasi nuo 
aukščiausio iki žemiausio laips
nio. Didelei graikų gyventojų da
liai šiaurine siena yra ne kas ki

tas kaip linija, kurr skiria rytinį 
pasaulį nuo vakarinio.

Kai kuriose srityse, ypač šiau
rėje, ginkluotų gaujų veikimas 
dažnai įgauna visus tikro karo 
bruožus. Ar šios sukilėliu grupės 
apsiriboja vidaus siekimais, ar, 
kaip tiki Graikijos vyriausybė, 
yra sąmoningi įrankiai daug pla
tesnės politikos, kurioje užsienio 
įsikišimas vaidina svarbiausią 
vaidmenį, tai yra aštrių disku
sijų klausimas. Oficialiai mano
ma, kaip yra pareikšta Saugumo 
Tarybai, kad partizanai yra re
miami šiaurinių Graikijos kai
mynų. Tenka palaukti, ką nutars 
tarptautiniš Graikijos padėčiai 
tirti komitetas, kuris turi atvykti 
sausio mėn. pabaigoje. Nors par
tizanų judėjimui palyginti leng
vai gali būti suteikta žymi pa
rama, bet dėl jo pobūdžio los 
paramos teikimas negali būti aiš
kiai įrodytas.
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šia komunistai, nusimaną po
grindžio organizavime ir prityrę 
tokiame kare. Sakoma, kad jų 
dauguma yra praėję specialų ap
mokymą užsieny. Graikų kari
ninkai taip pat mano, kad tam 
tikras skaičius svetimšalių vei
kia pas juos kaip instruktoriai: 
dirba štabe, arba palaiko ryšius 
tarp gaujų ir jų politinių centrų 
užsieny.

Dauguma 'šiaurinės Graikijos 
gyventoju tiki, kad viso šio judė
jimo užpakaly stovi graikų ko
munistų partija (KKE). Nėra abe
jonės, kad yra tiesioginio ryšio 
tarp tikslų, kuriu sjekia vado
vaują gaujoms ir KKE. Jų jaus
mai yra tie patys. Negalima pa
neigti jų neapykantos Vakarų 
valstybėms ir jų prisirišimo prie 
Sovietų Rusijos bei marksistinių 
principų. Negalima nustatyti, 
kiek KKE tiesiog vykdo savo 
kontrolę. Tačiau yra įrodymų, 
kad jie praeity turėję kontaktą 
ir kad paskutiniu laiku jis yra 
žymiai sustiprintas.

Susirinkime, įvykusiame Vap- 
sori kaime, netoli Kastoria, lap
kričio mėn. pradžioj buvo suda
rytas komitetas iš šešių asmenų 
vadovauti ir koordinuoti veiklai 
Makedonijoj ir, gal būt, visoj 
šiaurinėj Graikijoj. Sis komite
tas buvo sudarytas iš trijų SNOF 
(Slavų Tautinio Išlaivinimo Fron
to) narių ir trijų KKE narių. Po 
šio sudarymo tuojau pasirodė vie
šumai ..Siaurinės Graikijos Respu
blikoniškoji Armija“. Jos pasiro
dymas turėja dar kitokių išdavų. 
SNOF elemento persvarą Make
donijos partizanų judėjime ir jų 
reikalavimai autonominės Ma
kedonijos sukėlė daug pasipikti
nimo net komunistų tarpe, KKE 
nustojo paramos tu, kurie ne
pritaria autonominiam Makedo
nijos judėjimui.

Užsienio įsikišimas
Krašto viduj sunku susidaryti 

tikslų vaizdą, kiek ir kokios para
mos gaujos gauna iš užs’enio. Šal
tas įvairių šaltinių daviniu ive.'tni- 
mas gali išmintingą stebėtoją įti
kinti, kad, jei dabar užsienis ne
beduoda reikšmingos paramos 
graiku sukilėliams — keletą kar
tų buvo šitai įrodyta —, tai ma
žiausiai jis jiems simpatizuoja ir 
truputį remia sukilėliu veikimą. 
Kai kuriais atvejais Graikijos 
vyriausybė ir kariuomenė galėjo 
būti linkusios perdėti šios para
mos kiekį.

Kai kurie partizanų belaisviai 
ir dezertyrai užtikrino, kad jie 
pasinaudojo svetima teritorija 
išvengti graikų kariuomenės viji- 
muisi. Kiti pripažino, kad jie 
įžengdavo j Bulgariją, matant 
bulgarijos pasienio sargybai. Be
laisviai sako,' kad jie yra gavę 
maisto iš jugoslavų, o kai kurie 
sakosi matę Jugoslavijos kaimuo
se graikų Jugoslavijos žandar
meriją uniformoje ... Daug be
laisvių buvo paimta su unifor
momis, kurias jie gavo Boulkes 
apmokymo stovykloje, kur jie 1 
buvo apmokomi karo taktikos. I 
Du paimti nelaisvėn vyrai pa
reiškė, kad vieną kartą jų 80 vy
rų gauja įžengė i Bulgarijos te
ritoriją, bulgarų sargybai stovint 
ir stebint jų įėjimą. Gaują ly
dėjo bulgarų kareivis, iki kol ji 
grįžo i Graikiją. Yra įrodymų, 
kad sužeisti partizanai yra gydo
mi karinėse Bulgarijos ligoninėse. 
Bulgarijos kaime Ortakoj anie 40 
graikų, kaip pranešama, yra gy
domi nuo žaizdų. Mandricos ir 
Giukse-Bounar kaimuose, netoli 
nuo sienos, yra apmokymo sto
vyklos.

Kai užsienio įsikišimo į šiau
rinės Graikijos įvykius klausimas 
atkreipė tarptautinį dėmesį, su
kilėliai daug paslaptingiau nau-

dojasi šiaurinių kaimynų terito
rija. Žinojimas, kad yra kelių 
pabėgti, ir pasitikėjimas pagalba 
iš Albanijos, Jugoslavijos ir Bul
garijos prisideda prie nenorma
lios padėties palaikymo, nors ma
terialinė parama ir maža būtų.' 
Jei tokia parama būtu nutraukta 
ir pasitraukimo durys uždarytos, 
abejotina, ar gaujos beegzistuo- 
tų, ir dar daugiau abejotina, ar 
jos išlaikytų dabartinį savo skait
menini stiprumą.

Oficiali pažiūra
Paimti į nelaisvę vyrai Traki

joj pripažino, kad jie priklauso 
prie vaKarinės Makedonijos gau
jų, kurios perkėlė savo veikimą 
j Trakiją, kai jugoslavai labiau 
susirūpino dėl šienos perėjimo iš 
gaujų pusės. Dėl griežtesnės ju
goslavų s’enos kontrolės ir keb
lios padėties, į kurią gaujos pa
teko jas izoliavus Graikijos teri
torijoj, jos buvo priverstos pasi
traukti į Trakija, kur bulgarai 
tebėra linkę jas toleruoti, jei ne 
paremti, pereinant sieną. Gali 
būti kiek tiesos toj oficialioj pa
žiūroj, kad partizaninis judėji
mas nėra Graikijos vidaus rei
kalas, bet karas, skatinamas iš 
užsienio sudaryti reikalingas są
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lygas autonominei Makedonijai 
sukurti ir prileisti slavus prie 
Egėjaus jūros. Tačiau griežtas 
šios teorijos priėmimas atpalai
duotų Graikijos vyriausybę nuo 
tos problemos dalies, kuri kyla 
iš vidaus padėties. Tuo būdu bū
tų ignoruojamos v’daus priemo
nės, kurios atimtų sukilėliams 
gerą valią ar prievarta teikiamą 
paramą, kurią jie gauna iš vie
tinių gyventojų. Vyriausybė, kuri 
buvo sudaryta po kovo mėn. rin
kimų, nesukūrė tinkamos socia
linės ir ekonominės programos. 
Graikų ūkininkas senai norėjo 
nutraukti ryšius su praeitim. Jis 
trokšta naujos tvarkos, paremtos 
socialiniu teisingumu ir teise. Jo 
nepasitenkinimas daugely atvejų 
per lengvai pavadinamas „revo- 
liucionierišku“. Koalicija, kurion 
įeitų visos partijos ir kuri siektų 
vienybės, daug prisidėtų išspręsti 
šią vidaus problemą (The Times, 
I. 7).

„Argentinos Lietuviu Balsas44 
atsako lietuviams DP Vokietijoje

Įžangos žodis: Paskelbus Balse 
arba asmeniškai pažįstant adresa
tus,visų D. P. asmenų iš Europos
atsiųsti laiškai buvo įteikti arba 
išsiuntinėti adresatams. Žinoma, 
yra Ir tokių „susipratėlių“, kurie 
savo rašančiam sūnui norėtų pa
tarti pasiraitoti kelnes ir eiti at
gal „išlaisvinton“ Lietuvon. Varu 
laiško neįteiksi; bet tokių mažai, 
labai mažai tepasitaiko.

Kaip reikia adresuoti: Argenti
non arba Urugvajun saviems laiš
kus reikia taip adresuoti: c/o A. 
L. Balsas, Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argent:na, — virš 
visko padedant laiško gavėjo 
vardą ir pavardę. Pakalbėjus 
su Welfare Officer, iš visų sto
vyklų galima rašyti lietuviškai ir 
gavus leidimą vartoti W. Off. 
adresą, laiškai oro paštu ateina, 
per 8 dienas. Pavyzdys: Welfare 
Officer Miss Adett Maes, UNRRA 
Team 1016 (Formerly 910), 390 
Central Hqs. for Germany, A. P. 
O. 757 — Via Great Britain.------
Tada ir iš čia nueina per 8 dienas. 
Mėnesiais eina kada rašoma 
miestas,, gatvė ir pridedami vo
kiški pašto ženklai.

Apsigyvenimo galimybės: Labai 
keista, kuomet inteligentiški 
žmonės klausinėja apie klimatą, 
ar auga daržovės, ar moterys dėvi 
skrybėles . . .

Dėl klimato Argentinoje nesis
kundžia nė vienas europietis. Vie
tomis gamta puikesnė už Sveica-

rijos. Vien Buenos Aires provin
cijoje auga per 100 rūšių daržovių 
o rūtos kelis kartus už žmogų di
desnės.

Be amato pradžia sunkesnė, jei
gu nėra nuosavo kapitalo pra
džiai. Vienok mūsų ateiviai, at
vykę be amatų, didžiumoje iš 
kaimų, kurie stengėsi ir sukūrė 
ar atsivežė šeimas, tie ne tik pir
mauja kaipo amatin:nkai, bet 
vien Bs. Aires ir priemiesčiuose 
bent 5.000 darbininkų gauna al
gas iš lietuvių sukurtų įmonių: 
medžio, metalo, statybos industri
joje, prekyboje ir t.t. — Pirm 18 
metų nė'vienas lietuvis Argenti
noje neturėjo telefono, o dabar 
vien Bs. As. telefono knygoj ran
dasi per 700 lietuvių pavardžių, 
bent 300 šeimose yra pianinai (o 
prieš 18 metų jų galvos buvo po 
tiltais). Arti 400 lietuvių turi nuo
savus automobilius, dar daugiau 
randasi keleivių transporto biz
nyje — bendrovėse. Yra daugelio

mos iš Švedijos, kurioms garan- 
tuotojus-kviptėjus surado A. L. 
Balsas.

Gydytojams reikia laikyti agza- 
minai: Europos valstybėse diplo
muoti gydytojai Argentinoje gali 
savistoviai praktikuoti tik tuose 
miesteliuose ar ka'musoe, ku
riuose nėra argent’n’ečio gydy
tojo. Bet kaip tik čia baigusis at
vyksta ton vieton, europietis arba 
turi su juo susitarti arba išsi
kraustyti į ten, kur nėra vietinio. 
Egzaminus iš pirmo karto neiš
laikys nei profesorius. Iš antro 
arba trečio taip, bet kainuoja 
bene 2.000 pezų tas procesas. 
Lengva išlaikyti persikėlus per 
La Platos upę Urugvajun, Mon
tevideo mieste, o tada lengva rati
fikuoti Argentinoje, nes tarp šių 
dviejų šalių veikia mokslo kon
vencija. — Inžinieriai ne valdžios 
darbuose gali dirbti kaipo toki, 
bet negali pasirašyti planų. Val
džios darbuose gali dirbti kaipo

tautų profesionalų, bet metą 
praktikas įsikuria žemės ūkyje, 
kuris yra pelningas ir ramus.
Geriausia apsimoka dirbti savis
toviai, ypatingai tose industrijos 
srityse, kurios mažai tepajudin- 
tos. Galima pradėti su labai mažu 
kapitalu. — Kiek kas. uždirba? 
Pav. inž. Jonas Ramanauskas, 
prieš 4 mėnesius atvykęs iš Švei
carijos, pirmus tris mėnesius gau
davo po 350 pezų mėnesiui (už 1 
USA dolerį apie 4 pe?:ai). Pragy
veno už 150 pezų. Gi dabar jis 
gauna jau 1.200 į mėnesį tame pa
čiame metalo fabrike „Catita“.

Atvykęs iš Švedijos Kostas Ara- 
simavičius 4 mėnes’us „atosto
gavo“ (nors Argentinoje ne dar
bininkas darbo ieško, bet darbas 
darbininko), dabar dirba Bunge ir 
Borne fabrike už 9 pezus dienai. 
Šved-joje per du metus jis neiš
moko nei žodžio švediškai, ir tė
vas iš čia jam siuntė pragyveni
mui, nors tėvas taipgi tik po 11 
pezų d’enai gauna. Mat, kai kam, 
ypač kariams ir valdin;nkiškiems 
valdininkams sunku pritapti, jei 
be mamos atsiduria...

Dabar čia randasi Dr. H. Luka- 
ševičius iš Paryžiaus ir p-lė. An- 
ton’a Kindurytė, orlaiviu pereitą 
mėnesį atskridusi iš Olandijos. Šį 
mėnesį iš Norvegijos atvyks žuvų 
auginimo specialistas Kiesylius, o 
sausio 20 sėda laivan Dr. Kairelis 
su žmona Ona Lukšyte iš Pary
žiaus. Taipgi atvyksta kelios šei-

specialistai. Argentinoje darbo 
gavimo teisė nesuvaržyta; gali 
dirbti kiekvienas, kaip lygiai gali 
pirkti namus, steigti prekybos 
įstaigas ar statytis fabrikus kad ir 
ant rytojaus iš laivo išlipęs. — 
Turintys apsigyvenimo vizą gau
na „cedulą“, o atvykę nelegaliai 
neišvaromi, vienok, jeigu nori le
galizuotis ir gauti „cedula“ (vi
daus pasą, nors ir be jo daugelis 
savo amžių išgyvena), tai reikia 
sumokėti vizos pabaudą 195 pezų, 
ir viskas tvarkoj. Gali kad ir pi
lietybę imti.

Beje, neatsakyta toms tautie
tėms, kurios klausė, ar Argenti
noje moterys dėvi skrybėles. At
sakymas: dabar visa Pietų Ame
rika madas ima ne iš Paryžiaus, 
bet iš Buenos Aires ir toj srity 
yra stambių lietuvių firmų: Kaz. 
Gasevičius, Bernardas Survila ir 
keli šimtai lietuvaičių modelisčių 
ir modisčių.

Esame užversti darbais: A. L. 
Balsas yra vienintelis lietuvių sa
vaitraštis Pietų Amerikoje. Jo lei
dėjui Pranui Ožinskui ir redak
toriui Kastantui Norkui tenka 
didžiausia darbo našta nešti, kad 
jį išlaikytų (jau arti 20 metų). Iš 
spaudos namų nepasistatė. Da
bar baigiame kalendorių 1947 me
lams, 64 puslapių, kuriame rasite 
Argentinos lietuvių organizacinio 
gyvenimo -pirmuos’ue 50 metų, 
parašyta Nado Giedraičio — K. 
Norkaus. Ačiū bendradarbiams ir 
visuomenei, išlaikome Balso žo
dį. Taigi lai atleis klausėjai, kad 
visiems nesuskubome atsakyti 
tiesiog, o atsakome šiuo raštu per 
Mūsų Kelią ir Žiburius. (Siųskite, 
jei ne laikraščius tai bent iškar
pas — paieškojimus!). Ge’b:amos 
Redakcijos malonės painformuoti 
savo skaitytojus, o ypatingai 
klausėjus, kurių sąrašą pride
dame.

Atsikvietimo galimybės: Nedel
siant susirašykite su Intergovern
mental Comm'ttee on Refugees, 
A. P. O. 170, U.S. Army, Maria-' 
Teresia-Str. 11, Mūnchen. Nuro
dykite, kas Jus čia priima. Kas 
neturi darbo kontraktų, kreipki
tės pas pažįstamus Argentinoje. 
Surasime. Atveš nemokamai, nors 
tas klausimas dar galutinai neiš
rištas.

Nuo 31. XI. 46 šios šalies vy
riausybė nutraukė ryšius su Lie
tuvos, Latvijos Atstovybėmis ir 
su Estijos konsulatu. Aišku, oku
pantų spaudimu. Veikia tik pri
vačiai. Žada keltis Urugvajun, 
kur tebepripažįstama. Ta;gi 
mums, visuomenei dar daug’au 
tenka budėti, nenustojant Nepri
klausomybės.
Danijos lietuvių pastangos Lie

tuvai gelbėtu
Danijoje gyvenantieji lietuviai 

pradėjo rinkti parašus ir visų pa- . 
sirašiusiųjų vardu prašyti Jung
tines Tautas gražinti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. Raštą 
pasirašo lietuviai, latviai, estai. 
Ir kitų kraštų žmonės užjaučia 
Baltijos kraštus. Užsimota surink
ti tris milijonus parašų.

Naujos BALFo siuntos trem
tiniams.

„Amerika“ 5 nr. rašo, apie nau
jas Balfo siuntas lietuviams trem
tiniams remti. “ Bendrasis Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondas, rašo 
„Amerika“, tremtin’ams šelpti yra 
išsiuntęs penktas daiktines siun
tas, susidedančias iš drabužių, 
maisto produktų, vaistų, knygų, 
avalynės ir kitų daiktų“. Viso esą 
išsiųsta 33, 226 svarų. Išsiųstųjų 
siuntų vertė siekia 14.593.24 do
lerių. Šios siuntos išsiųstos nuo 
spalio 1 dienos. S’untos, ..Ameri
kos“ žodžiais, paskirstytos sekan
čiai: „Austrijos lietuviams 1.100 
svarų knygų; Italijos lietuviams 
10.000 svarų pieno miltelių ir 988 
svarai maisto ir drabužių; Vokie
tijos lietuviams 10 000 svarų pieno 
miltelių ir 11.138 svarai drabužių, 
maisto ir vaistų.

Be šių didesnių BALFo siuntų 
nuolat siunčiamos per paštą ma
žos maisto, drabužių ir knygų 
siuntos lietuviams tremtiniams 
tose valstybėse, kur nėra BALFo 
įgaliotinių ir lietuvių tremtinių 
komitetų. Iki šiol į Olandiją, Len
kiją ir kitas valstybes yra išsiųsta 
per 200 pašto siuntinių“.
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Dettingen b. Urach, Konigshohe, kur gyvena „Čiurlionio“ ansamblis 
I

Šiandieninės Lenkijos vadai
Lenkijos ministerių kabinetas 

susideda iš 21 ministerio ir 44 vi- 
ceministefių arba pasekretorių. 
Lenkijos kabinetas, tur būt, yra 
didžiausias kontinento kabinetas. 
Iš šešių Lenkijoje leistų veikti po
litinių partijų — komunistai (P. P. 
R.) turi šešias vietas, socialistai 
(P. P. S.) — 6, vyriausybės ūkinin
kų partija ir Mikolaičiko ūkinin
kų partija po 3 ir demokratų par
tija (S. D.) 2 vietas. Katalikų dar
bo -partija kabinete neužima jo
kios vietos, bet vienas jų narių 
dirba kaip informacijos ministeris.

Sis koalicinis kabinetas yra sun
kių derybų ir kompromisų išdava 
karo metu veikusių trijų politiniu 
grupių: lenkų patrijotų komiteto, 
kuris susiorganizavo Sovietų Są
jungoje; pačioje Lenkijoje veiku
sio pogrindžio judėjimo, kuris vė
liau persiorganizavo į slaptąją 
tautinę tarybą, dirbusią iš pra
džios Varšuvoje ir vėliau Liub-
line, ir iš londoniškės Mikolaičiko 
grupės. Laikinoji vyriausybė buvo 
sudaryta darbo pasiskirstymo pa
grindu tarp partijų, ir kai kurie 
ministerial turi du ar tis vicemini- 
sterius iš kitų partijų

Nors ministerio pirmininko pos
tą užima socialistas Eduardas 
Osubka-Morawski, kuris, manoma, 
ministerių pirmininku pasiliks ir 
po rinkimų, komunistai kontroliuo
ja visas svarbesnes ir iš tikrųjų 
svarbiausias strategines ministeri
jas: saugumo, pramonės, užsienio 
prekybos ir laivyninkystės, pri
jungtų teritorijų ir maisto minis
terijas. Be to, trys stipriausios jų 
asmenybės generaHnis komunistų 
partijos sekretoriusVladislovasGo- 
mulka, Jakubas Bermann ir Zig
mantas Modzelewski užima vice
premjero, premjero pasekretoriaus 
ir užsienio reikalų ministerio pa
vaduotųjų postus.

Kairiųjų partijų kova
Socialistai kontroliuoja finansų, 

darbo ir socialinių reikalų, teisin
gumo ir krašto atstatymo ministe
rijas. Mikolaičiko lenkų ūkininkų 
partija turi žemės ūkio, švietimo 
ir viešosios administracijos mini
sterijas. Vvriausybės ūkininkų 
partija turi sveikatos, pašto ir 
telegrafo, meno ir kultūros mini
sterijas. Užsienio reikalų ir susi
siekimo departamentus tvarko de
mokratų partijos vadai. Be įvairių 
patarėjų ir asmenų, nepriklausan
čių jokioms partijoms (Lenkijoj 
ministerial skiriami, ir nebūtinai 
turi būti seimo nariai), komunistai 
turi 10 viceministerių -prieš 9 so
cialistų ministejius. Vyriausybės 
ūkininkų partija turi 4 ministerių 
pavaduotuoju postus, iš kurių du 
yra pačioje Mikolaičiko vedamoje 
žemės ūkio ministerijoje.

Nuo pat vyriausybės sudarymo 
dienos, nuo 1945 metų birželio 
mėn. tarp komunistų ir socialistų 
yra buvę nesusipratimų ir stiprių 
kovų. Dėl visuotinių rinkimų pro
jektų ir įstaigų pasidalinimo ši 
kova dar labiau išryškėjo. Prak
tiškai socialistai turi didesnį pa
sekėjų skaičių negu komunistai, 
bet jie dėl savo iki karo vidurio 
vestos antirusiškos politikos yra 
praradę pirmaujantį charakterį. Jų

pirmięji vadai gyveno vakaruose, 
kai tuo tarpu komunistai laikėsi 
Lenkijoje arba Rytuose.

IF šiandien socialistai, kaip 
viena didži”»ų partijų ir turinčių 
krašto gyventojų pritarimą, galėtų 
pralenkti komunistus ir užimti 
tuos postus, kuriuos šiuo metu 
valdo komunistai. Bet jie nesisten
gia padidinti savo narių skaičiaus, 
o pasitenkina turimais. Ir daro ne 
be pagrindo. Didėjantys komunistu 
partijos nariai esą daugiau opor
tunistiškai nusiteikę asmens, ku
riems iš tikrųjų partija yra nei 
šilta, nei šalta.

Komunistai savo galia remia so
vietų pasitikėjimą. Niekas negali 
užginčyti, kad be tos paramos, 
kurią jie gauna iš vietinių žmo
nių, didesnė iniciatyvos ir energi
jos dalis valstybės administra
vime ir reorganizavime plaukia iš 
kitų. Jie taip pat turi prezidento

„Čiurlionio“ ansamblis, vad. A. Mikulskio

Bierutos ir vyriausio kariuomenės 
vado Rola Zymerskio asmenyse, 
kurie taip pat vadinami „be party- 
viniais" neabejotinus rėmėjus jų 
užsienio ir vidaus politikoje.

Nesigilinant į Lenkijos politinių 
partijų vadovaujančio vaidmens 
svarbumą, visqi reikia atkreipti 
ypatingas dėmesys į saugumo mi
nisteriją. Ministeris Vladislovas 
Radkiewic ir viceministeris pulk. 
Mietkowski yra komunistų arba 
P. P. R. (lenkų darbininkų parti
jos nariai), kurie tam darbui „atsi
tiktinai“ paskirti. Dėl dabartiniu 
metu įsigalėjusio teroro, saugumo 
ministeris yra tapęs, jei ne pagal 
įstatymą, tai praktiškai, dominuo
janti jėga. Jeigu jis atranda reika
linga saugumo sumetimais griebtis 
bent kokių priemonių, jokių mini
sterių ir net paties ministerio, pir

mininko intervencijos nieko ne
gelbsti. Mikolaičikas dažnai reika
lavo šią ministeriją panaikinti ir 
socialistai ilgai darė pastangų, kad 
galėtų kaip nors įsiskverbti į šios 
ministerijos vadovavimą. Prieš ke
lis mėnesius socialistas buvo pas
kirtas vicemitiisteriu, bet jis buvo 
pastatytas į tokią padėtį, kad gavo 
tuoj atsistatydinti. Jei komunistų 
partija ir mažiau turėtų savo na
rių kabinete, pasilaikydama savo 
rankose saugumo ministeriją, įgau
tų dominuojančią reikšmę.

Pats Radkievič yra prasitaręs, 
kad'saugumo policija, kurios na
riai nėra žinomi, esanti tik laikina 
institucija. Bet nors ji ir skaitoma 
nauja dabartinei Lenkijai, ji turi 
artimo paralelizmo su dar prieš 
karą paruošta specialiąja policija, 
išauklėta politinėje „pulkininko 
rėžimo" priežiūroje.

Permainos
Jau paskutiniojo šimtmečio an- 

rojoje pusėje Anglijoj nieko ne
paprasto nebuvo matyti eilinius 

vyrus iškylant ir užimant aukštas 
valstybės vietas. Visiškas pervers
mas įvyko ir Lenkijoje, Čia val
džią savo rankose anksčiau prak
tiškai turėjo aukštasis gyventojų 
sluoksnis ir bažnyčia. Kai 1918 
metais Lenkija atgavo nepriklau
somybę, darbininkų ir ūkininkų 
atstovų išrinktasis ūkininkų va
das Vincentas Vitos, vėfiau tapęs 
ministerių pirmininku, vedė visus 
viešosios valstybės reikalus. Su 
maršalos Pilsudskio diktatūros 
įsigalėjimu 1926 metais jie vėl 
buvo nublokšti į šalį, ir valdžia 
vėl atiteko į ypatingas teises tu
rintį lenkų luomą. Todėl ir 'dabar
tinių vyrų tipai, randami provizo
rinėje vyriausybėje nėra be pre
cedento: amatininkai, fabrikų dar
buotojai, smulkiųjų ūkininkų sū
nūs ir lauku darbininkai. Žmonės

sudaro lenkų komunistų 'elitą. Jie 
bendrai yra apibūdinami, kaip as
mens nuo Okos. Ant Okos upės, 
netoli Maskvos krantų, gen. Ber- 
ling suorganizavo pirmąją , lenkų 
Kosciuškos vardu diviziją. Ši divi
zija susidarė iš karininkų, kurie 
atsisakę keliauti kartu su Anderso 
karįuomene iš Rusijos. Nėra panei
giama, kad jie sudaro dinamišką 
valdžios jėgą.

Pagal susitarimą, prieš kelias sa
vaites priimtą, socialistai susi
jungė vienodomis teisėmis su ko
munistais. Bet būtų neprotinga 
manyti, kad po rinkimų komunistai 
skubės atiduoti pralaimėjusiai par
tijai tas pozicijas, kurias jie iki 
šiol turėjo. Arba mažos partijos 
labui atsisakys dominuojančios po
zicijos, kurią jie dabar turi šalies 
valdymė. (The Times, 1, 13, 47).

buvo pratę matyti sudarytą vy
riausybę iš turinčių garsias ir ži
nomas pavardes asmenų. Dabar
tinei administratoriai jiems at
rodo kaip kokie užsieniečiai, ir 
dažnai girdimi nusiskundimai: „šie 
vyrai nėra mums žinomi“.

Piezidentas Bierut pradėjo savo 
darbą kaip mūrininkas Liubline, ir 
kooperatyviniame judėjime iškilo 
kaip puikus organizatorius. Jis to
liau už šio judėjimo ribų neišėjo, 
nes pats judėjimas buvo truputį 
priešingas autoritariniam rėžimui. 
Panašus yra ir ministeris pirminin
kas Osubka-Morawski, kuris taip 
pat priklauso darbininkų klasei. 
Jis eina 30-sius savo gyvenimo 
metus ir mažai teturėjo progos 
iškilti už kooperatyvinio judėjimo 
sienų, kur jis tain pat savo poli
tinę karjerą pradėjo. Taip patMi- 
kolaič’kas, kurio vardas dabar, 
palyg’nti, tarp ūkininkų yra po
puliarus, prieš karą mažai buvo 
žinomas toliau už Poznanės apy
gardos ribų. Britanijoje tokie vy
rai negalėtų pasilikti nežinomi 
viešumai. Judėjimai, kuriuose jie 
va’dino vadovaujamus vaidmenis 
dėl jų svarbumo tautos gyvenime 
būtų buvę dažnai iškeliami spau
doje.

„Asmens nuo Okos krantų"
Dažnai sakoma, kad šių dienų 

lenkų vadai yra rusų išauklėti ir 
Rusijoj gimę asmens. Be išimties 
jie yra lenkų kilmės. Išskyrus 
komunistus, nei vienas iš jų nėra 
lankęsis Sovietų Sąjungoj, be ke
letas oficialių kelionių. Viceprem
jeras Gomulka už komunistinę 
veiklą buvo nuteistas 4-iems me
tams kalėjimo, 1933 metais išbėjb 
į Rusiją, iš kurios 1936 metais vėl 
sugrįžo. Kiti komunistų ministerial, 
atrodo, iki 1939 metų, kai sovietų 
kariuomenė įžygiavo į Rytų Lenki
ją, nėra buvę Rusijoje. Jau 1939 
metais keletas jų tarnavo rau
donojoje armijoje. Prezidentas 
Bierut 1939 m. dirbo Kijeve kaip 
buhalteris — vertėjas. Si grupė

Jau ir
v

antroji šimtinę
Čiurlioniečiai š. m. sausio 9 d., 

savo paskutiniųjų gastrolių pran
cūzų šiaurės zonoje metu, dainavo 
200-jį koncertą. Šis sukaktuvinis 
pasirodymas, įvyko Luksemburgo 
kariuomenės daliniui Bittburgo 
mieste.

Kelias nuo pirmojo iki du — 
šimtojo koncerto buvo nelengvas. 
Lietuviškos dainos, šokio ir muzi
kos pergalė svetimtaučiuose buvo 
laimėta po didelio ir kruopštaus 
pasiruošimo, perėjus karo ir kitų 
gyvenimo aplinkybių skaudžią Odi
sėją. Žymusis Peryžiaus gynėjas 
generolas Margueritte Lit Ližė, 
būdamas vienose užsieniečių meno 
kolektyvų varžybose Baden - Ba
dene komisijos pirmininku ir pri
pažinęs tose varžybose„Čiurlionio” 
ansambliui pirmąją vietą, pareiš- 

Ikė: „Aš buvau liudininkas aukš
tos kultūros, išbujojusios iš senos 
prabočių šalies. Sužavėtiems žiūro
vams atrodo, kad jie mato jaunas 
mergaites šokant smėlėtame Balti
jos pajūry, kad jie girdi vėjo šla
mesį pušų miške. Pasirodymas jau
dino dar ir giliai išreikšta savo 
gimtojo krašto nostalgija, gražaus 
tolimo krašto.

Aš linkiu „Čiurlioniui" pasise
kimo, kurio jis yra tikrai vertas". 
Šie žilo generolo žodžiai buvo 
jaudinantys.

Šiandien jau pakanka paminėti 
vien tik tuos skaičius, kad galima 
būtų suprasti, kaip atsidavę ir pa
sišventę dirba čiurlioniečiai dėl 
lietuviškos dainos, šokio ir mu
zikos parnaso bei savo krašto kul
tūros propagavimo, drauge neju
čiomis paverždami kovoje dėl Lie
tuvos laisvės sau naujų ir nuošir
džių draugų užsieniečių tarpe.

Čiurlioniečiai aplankė nuo Ham
burgo iki Badeno ežero geriausias 
vokiečių teatrų scenas. Juos matė 
per šį laikotarpį 40.000 prancūzų, 
amerikiečių, anglų, lenkų ir luk- 
semburgiečių karių ir apie 70.000 
lietuvių ir kt. civilių. Padarė apie 
20.000 km. kelio. Hfcncūzų zonai, 
jie yra įsikūrę, tenka 103 koncer
tų, amerikiečių 54 ir anglų — 43. 
Be 200 lietuvių liaudies meno 
koncertų ansamblis yra davęs dar 
apie 70 religinių.

Meno vadovas Alf. Mikulskis 
drauge su ansamblio dviem atsto
vais sausio pradžioje lankėsi 
Luksemburge, kur turėjo pasitari
mus angažamentų reikalu su Luk
semburgo teatru ir radijofonu. Gal 
būt, visai netalimoj ateity, čiur
lioniečiai turės progos apsilankyti 
šiame mažame, karo nepaliestame 
krašte ir lietuvių liaudies meną 
reprezentuoti visiškai naujoj, iš- 
prususio skonio auditorijoj.

Tai vis nauji lietuvių tremtinių 
istorijai brangūs žygiai, kurie at
liekami tik dideliu darbu, pa- 
siventimu ir pasiryžimu, meile ir 
kūrybingumu.

170 įrašu „Čiurlionio" ansamblio 
garbės knygoje įvairių žymių už
sieniečių ir lietuvių visuomenės 
bei mokslo atstovų, tūkstančiai 
spaudos eilučių kalba apie maestro 
Mikulskio, M. Baronaitės-Grėbliū- 
nienės, O. Mikulskienės ir visų 
čiurlioniečių darbus bei jų vertę. 
„Nouvelles Le France et du Mon
de" Nr. 21 po vieno čiurlioniečių 
pasirodymo Baden-Badene rašė: 
„Tai buvo neužmirštamas vakaras. 
Gal būt, pirmas vakaras tikrai 
meniškas, kurį mes palydėjome 
aplodismentais kurhause. „Čiur - 
lionį" sudaro 50 jaunų studentų — 
vyrų ir mergaičių. Šitie vyrai ir 
mergaitės, apsivilkę tviskančiais 
margumu savo krašto drabužiais, 
dainuoja ir šoka šavū namų melodi
jas. Visos jų temos yra amžinos, 
ir jos išpildomos su šviežumu ir 
jaunyste."

Šito šviežumo ir jaunystės ten
ka palinkėti čiurlioniečiams, žy
giuojantiems į trečiąją šimtinę. A.
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Ant. ŠkėmaRITIKO IŠPAŽINTIS
Aš pasivadinau poetu. Man pa

tiko šita profesija, nes ji išauk
ština žmogų. Aš žinojau kilnius,
siela virpinančius posakius.

— Poetas nėra paprastas mir
tingasis ...

— Poetas veda minias ...
— Poetui šviečia žvaigždės, neš 

jis dievams prilygsta ...
Aš no rėja U' vesti minias ir pri

lygti galingiesiems dievams. To
dėl nutariau parašyti keistą 
eilėraštį. Tokį, kuris sukeltų, neiš
pasakytą triukšmą. Apie kurį šauk
tų išmanantys ir šiaip jau eilinė 
publika. Norėjau, kad į mane 
žiūrėtų susižavėję ir tarpusavy 
šnabždėtų.

— Štai eina jis, jis parašęs šitą 
eilėraštį?

Ta proga aš susibariau su žmona 
del tematikos. Mano išmintinga 
moteris, su ja tariaus visais svar
biausiais gyvenimo klausimais. 
Mat, aš tikiu moteriška nuojauta, 
ir retai esu apsirikęs. Tačiau, šiuo 
atžvilgiu...

— Supraskite, aš juk nutariau 
prilygti dievam, o čia nevalia pa
sikliauti vien nuojauta, čia reikia 
ir žinojimo.

Mano žmona — praktiška. Ji pi
giau nei kitos nuperka sviestą ir 
virtuoziškai užlopo mano kelnes. 
Kai ją paklausiau apie ką man 
rašyti, ji adydama kojinę tuoj pat 
atsakė:

— Ką nors apie tėvynę.
Štai čia mudu ir susipiovėm. Aš 

įrodžiau vyriškai, logiškai ir nesu
griaunamai, kad dabar ši tema 
gerokai nuvalkiota, kad iš jos nieko 
naujo neišspausi, kad senieji poe
tai daug ir gerai parašė tėvynės 
garbei, kad ir dabartiniai savo 
eilėraščiuose jos ilgisi, kad.

Bet žmona truktelėjo dantimis 
siūlą ir ramiai atsikirto.

— Šita tema nepavojinga.
Mudu barėmės iki vidurnakčio, 

kol už sienos pradėjo raminti kai

mynai ir apsiverkė mūsų ketur
metis berniukas. Vis dėl to aš 
likau neperkalbamas ir įsitikinęs 
tematikos neoriginalumu. Troškau 
ką nors tokio, kas... sužadintų, 
sujaudintų, sukrėstų.

Na taip, aš ilgai basčiausi po 
stovyklos kiemą, aš išvaikščiojau 
vokiško miestelio gatveles, rū
pestingai žiūrėjau filmas ir ilgai 
šnekėjausi su darželio vaikais.

Pagaliau man pasisekė sugalvoti 
šį tą, iš ko galima buvo šis tas pra
dėti. Mano eilėraštyje dainavo 
šimtametės pilys (miestelis buvo 
iš pagrindų subombarduotas), augo 
keistos milžiniškos gėlės (tuo lai
ku stovyklos kieme nušienavome 
žolę), verkė dėl nepažįstamojo 
praeivio pilies bokšte džiūstantį 
karalaitė (filmas rodė kriminalines) 
ir vaikai raudonais žandeliais pa
nešėjo nužengusiems į žemę ange
lams. (Darželio vaikai vaikščiojo 
išberti spuogais, vaikams trūko 
vitaminų).

Kelias naktis sėdėjau parėmęs 
rankomis galvą, nes iš knygų ži
nojau, kad įkvėpimas mėgsta ny
kią naktį. Taip, aš ilgai ir pro
tingai galvojau. Per naktis dėlio
jau surastus, kaip vaikai dėsto 
įvairiaspalvius medžio gabaliukus, 
per naktis lipdžiau pilis, karalaitę, 
gėles, vaikus. Eilėraštis gimė. 
Nunešiau jį į redakciją; eilėraštį 
išspausdino.

Dvi paras neišėjau iš kambario 
ir. triumfuojančiom akim stebėjau 
žmonos šeimininkavimą. Aš pa
norau efekto. Po dviejų dienų visi 
perskaitys, visi žinos, visi įvertins. 
Ir kada aš išeisiu į stovyklos 
kiemą ...

O, daug valios, pastangų reikė
jo, kad nepaklausčiau žmoną, ką 
šneka, kad neužeičiau į kaimyno 
kambarį. Nudaviau sergąs ir skai
čiau tur būt, šimtąjį kartą išspaus
dintą eilėraštį. Kas valanda jo ne
paprastumas augo. Stebino savo 
gudrumu rimai, vaizdai kaitaliojosi 
keisti ir nevisiškai suprantami. 
Buvo daug nebaigtų sakinių, daug
taškių, iliuzijų į kažką, grėsmingo 
nujautimo, ir kas antroje eilutėje 
išdidžiai veržėsi žodelytis „a". 
Man atrodė, kad laimėjimas garan
tuotas.

Į stovyklos kiemą išėjau susirū

pinusiu veidu. Šitą išraišką išstu
dijavau veidrodžio šukėje, mano 
manymu, ji tiko minių mylimajam. 
Keletą kartų išmatavau stovyklos 
kiemą. Iš padėltų žvilgčiojau į 
besišnekančius. Deja ... nepastebė
jau bet kuria reakcija. Su manimi 
sveikinosi paprastai, ir tik vienin
telis paklausė — ko aš susirūpinęs.

Dirbtina broliuk, nereikia byran
čių pilių ir negyvų karalaičių.

— Kodėl? Juk galima rašyti apie 
ką tik nori. Dabar laisvė. Tik so
cialistinis realizmas reikalauja...

— Žinau, žinau, — nutraukė 
literatas, — tebūna ir pilys ir 
karalaitis. Tik pas tave jos negy
vos. Išgalvojai tu savo vaidinuok-

Paulius Jurkus

POETO MIEGAS
Nebudinkit manęs!
Toksai ramus manasis miegas: 
Lyg baltas debesėlis sapnas bėga. 
Ir paukščiai skrenda taikūs-------
Nebudinkit manęs!

Čia taip ramu tamsiam lelijos žiede;
Ir vėjai, čia aplink susėdę. 
Nutildė karklo vamzdelius 
Ir tyliai kalbas su manim 
Šitom ramiom naktim.

O aš drebų lyg smilkalo dūmelis: *
Jau vėjai kelias. 
Ieškodami manęs vėl groja. 
Kad vėl vainikais puoštus kelias 
Ir vystų vargas, puldamas po kojų.

Nebudinkit manęs
Ir neatskleiskit niekam paslapties. 
Kokiam lelijos žiede mano miegas: 
Tegu ramybė savo skraistę ties. 
Lyg baltas debesėlis sapnas bėga — 
Nebudinkit manęs!

Pagaliau prislinkau prie vieno, 
kito būr^Jio. Žmonės plepėjo apie 
viską. Apie politiką, patikrinimus, 
maistą, emigraciją, bet — mano 
eilėraštis jų šnektose nefigūravo. 
Tada nuėjau į redakciją. Čia suko 
tabaką vietiniai literatai. Vienas 
pasakė:

— Kokia musė tave įkando?
— Kokia musė? — atsargiai pa

kartojau.
— Ką tu ten pripainiojai savo 

eilėrašty. Pripūtei miglų ir tiek.

liūs. Netiki jais. O ritmas, rimas, 
ir įmantrūs vaizdai — dar ne vis
kas.

Nežymiai išslinkau iš kambario. 
Literatas turėjo vardą, jis pats 
rašė gerus, ugnimi spinduliuojan
čius eilėraščius, aš norėjau jį va
dinti savo mokytoju, o jis ...

Grįžau namo. Nutariau, kad žmo
nos nuojauta, buyo teisinga. Su
sirūpinau patriotika. Čia man se
kėsi geriau. Pasipylė smūtkeliai, 
kryžiai, kryžkelės, raudantys tė
vai iškėlę rankas į raudoną dangų.

Nemuno pakrantės, nusvirę ber
želiai ...

Rašiau greit, šaltai dėliodamas 
naują rekvizitą, rašiau kol — galė
jau išleisti knygą. Buvau landus, 
turėjau gyvenimiško patyrimo ir 
knyga išėjo. Knygą išpirko, ir kny
gą — sudirbo. Mane išvadino men
kaverčiu poetu, pigiai išnaudojan
čiu didelį skausmą. Sudirbo lai
kraštis įdėjęs manoj keistą ei
lėraštį. Sudirbo logiškai, nepatai
somai.

Visą gyvenimą nepamiršiu tų 
valandų, kai tupėjau savo kam
baryje ir kaip kadaise eilėraštį, 
skaičiau recenziją. Žmona ir vai
kas knarkė, kaimynai lošė pulką 
ir pykosi dėl neteisingų ėjimų. 
Sėdėjau parėmęs rankomis galvą, 
beprasmiškai žiūrėjau į daugelį 
kartų perskaitytas eilutes ir ne
žinojau kas man veikti. Buvau 
įsiutęs ir ant savęs ir ant visų. 
Tiek nemiegotų, tiek smegenų gim
nastikos, sunkaus mastymo, nuo 
kurio plyšo galva ir virpėjo ran
kos. Ir kas svarbiausia — supra
tau: tapau sugluždytas teisingai. 
Supratau, kad pamiršau gyvenimą, 
kuris čia pat už sienos juokėsi, 
skundėsi ir degė. Pamiršau gimimo 
paslaptį, kad poetai gimsta, kaip 
ir staliai, kad nepasidarysi poetu, 
jei esi gimęs filosofijos daktaru. 
Norėjau kaukti iš bejėgio įnir
šimo ir kartu norėjau keršyti. Per 
daug laiko išeikvojau minčiai, kad 
prilygstu dievams.

Taip, šitą prakeiktą naktį, tiks
liau paryčiui, gimė idėja. Ji 
atšliaužė iš pasalų, lėtai sunkėsi 
į smegenis, kol užliejo visas gal
vos ląsteles savo tikslingumu. Di
deli atradimai visada paprasti.

Jeigu mane kritikavo, kodėl aš 
negaliu kritikuoti kitų? Juk turė
jau lankstų protą, gan aštrų liežu
vį, neblogą nuovoką apie litera
tūrą? Gerai apmąstęs ką ir kaip 
kritikuoti, galėjau pakilti ir kas 
svarbiausia, priversti manęs bijo
tis. Reikėjo kaip paprastai gy
venime, laiku išplaukti į paviršių.

Tokia proga pasitaikė gana grei
tai. Į literatūrinę areną ruošėsi 
išeiti du poetai. Vienas senasis, 
kitas jaunosios kartos. Pažinojau 
juos. Abu turėjo ir teigiamybių ir 
ydų. Senesnysis gerai valdė for
mą, mokėjo patikti skaitytojams, 
mokėjo užgauti aktualias, skau
dančias stygas. Tačiau jis buvo 
gerokai sušalęs, dažnai retoriškai 
išpūstas ir nenuoširdus. Jaunesny
sis, kaip dažnai jaunimas, stengėsi 
surasti kažką nepaprasto, pritren
kiančio ir tematika ir forma. Jis 
buvo karštesnis, išradingesnis. Bet 
beieškodamas originalumo, apsčiai 
įliedavo vandens ir eilėraštis 
išskysdavo, perkraudavo metaforų, 
vaizdai lipo viens ant kjto grioz
diški ir groteskiškai juokingi. Jis 
norėjo būti labai įdomus ir todėl 
eilėraštį apsunkindavo protu.

Jie abu galėjo būti mano aukos. 
Turėjau apsispręsti, kurį man 
apsimoka sudirbti, ir kurį iškelti. 
Tuo būdu norėjau nušauti ’ du 
kiškius. Norėjau būti galingas, pa
vojingas ir kartu objektyvus, tik
ruosius talentus globojantis me
cenatas. Pats likimas padėjo man 
ištraukti burtus: kurį?

Senesnysis poetas per daug pasi
tikėjo savim,, jis neabejojo knygos 
pasisekimu. Nors jis žinojo, kad 
aš ruošiausi tapti kritiku (vieną 
kitą apžvalgėlę jau buvau išspaus
dinęs), tačiau nesiteikė man nusi
lenkti. Jis tarytum nematė manęs. 
Jaunesnysis ieškojo draugų. Jis 
kovojo dėl ateities. Jis ateidavo 
pas mane, žinojo, kad jis yra 
vienas iš vadų, kad aplink jį 
buriasi pradedantis jaunimas. Taip 
pat žinojau, kad jaunimo protega
vimas turi daugiau šansų. Nežinia 
kuo jie bus ateityje, tuo tarpu, kai 
senių ateitis dažniausiai aiški.

Tad pasiryžau sukritikuoti seną
jį ir išaukštintį pradedantį.

Viena po kitos pasirodė dvi kny
gos. Aš parašiau dvi recenzijas. 
Prisipažįstu — galėjau parašyti ir 
atvirkščiai. Nemylėjau meno kri
tikos, kadp anksčiau — poezijos. 
Tai buvo tik priemonė savęs 
išaukštinimui. iŽinojau, kad didieji 
pasauliniai kritikai degė liepsno
jančia meile literatūrai, ir kad 
žodžių — peilių ašmenys garavo
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Nykioje tremtinio pastogėje, kur šiandie taip maža belikę širdį džiuginančio, lyg pro -švino de besis prasiskverbęs spindulys, pasirodo ši dailioji knyga. Jai trumpą meile kūrėjui. Man tai nerūpėjo. Aš turėjau sudirbti senąjį ir išaukštinti jauną poetą.Abi recenzijas parašiau gudriai, labai gudriai. Sudirbimui pavartojau seną, išbandytą ir efektingą ginklą — ironiją. Aš iškreipiau knygos pavadinimą ir įrašiau, kaip recenzijos antgalvę. Aš suradau eilėraščio posmą, kur poetas skundėsi savo bejėgiškumu ir įdėjau jį kaip motto. Aš išrinkau iš knygos silpniausias vietas, citavau jas ir tuoj pat kroviau aštrias, žlugdančias replikas. Aš ieškojau knygoje tik bloga ir tapiau viena, purvinai — pilka spalva, nuo kurios knyga pajuodo ir sumenko. O, aš buvau pakankamai gudrus, kad mane apkaltintų subjektyvumui Taip, pacitavau ir geresniųjų posmų. Tačiau jie išnyko, paskendo pilkoje lavinoje. Aš patariau poetui nebękamuoti skaitytoj ų_ ir, šaukdamasis tikrojo literatūros Dievo, užbaigiau recenziją.Efektas buvo pritrenkiantis. Stovyklos kieme į mane žvilgčioįp su pagarba, ir keletas nepažįstamųjų skubiai ntisiėmė kepures. Stovyklos komitetas jau nebevarė mane purviniems darbams, o žmona ir vaikas nebedrįso man prieštarauti. Pas mane vis dažniau susirinkdavo jaunieji literatai, kad valandomis klaisytųsi mano išminties. Aš pasijutau tvirtai stovįs žemėje ir ištiesiau linkterėjusį stuburkaulį.Tada išėjo jaunojo poeto knyga, ir aš parašiau antrąją recenziją.Antroje recenzijoje pamiršau ironiją. O, čia ji galėjo taip pat puikiai tikti. Ir šitoje knygoje poetas skundėsi savo bejėgiškumu, ir šitoje knygoje buvo daug silpnų vietų, iš kurių galėjau skaniai pasijuokti. Gal net aštriau, nes jaunasis poetas pretendavo į originalumą, o originalumas lengvai išjuokiamas. Bet, kaip sakiau, pamiršau ironiją. Aš citavau, ką radau geriausio, o paskui liejau ilgas, tarytum šaltas, aiškinančias pastabas, kurios tikrumoje buvo panegirikai. Aš ramiai žavėjausi poeto jaunyste, minčių lakumu, įmantriais vaizdais ir naujumu. Taip, ir čia buvau pakankamai gudrus. Ir čia iškėliau keletą ydų, bet prabėgom ir neperdaug žiauriai, apeliuodamas į tai,, kad poetas jaunas ir ateity tobulės. Aš parašiau labai gerą recenziją ir turiu prisipažinti, kad ją baigdamas suradau dar vieną, iki šiol kaž kur galvos kamputyje pasislėpusią mintį. Juk — panegirikai žlugdo. Juk pernelyg geras vertinimas dažnai užkrečia didybės manija. Juk tie, kuriuo? greit iškelia, dažnai greit ir nusirašo. Tada aš sielos slapčiausiame urvelyje tyliai nusikvatojau. Tegul. Jeigu mano recenzija jaunikliui pakenks — tuo geriau. Priaugs naujų poetų. Kelsim naujus, žlugdysim senus. Svarbu, kad aš išlikčiau didelis. ir galingas, aš — kritikas. Visa kita — žodžių žaismė, jeigu žodžiuose nėra meilės.Dabar jūs manęs paklausite kodėl parašiau šitą išpažintį. Žino- mat aš jos nerodysiu ir pavojingu momentu sunaikinsiu. Bet, kartais ... Matote, naktys ilgos ir maždaug apie trečią valandą, pradedu tikėti naiviom pasakom apie sąžinę. Gal mano nervai netvarkoje? Aš išgyvenau daug bombardavimų, ir galimas daiktas . . .Taip, dažnai apie trečią valandą nakties, aš pradedu galvoti, kad daugiau recenzijų neberašysiu. Kad man reikia ieškoti kito darbo, tokio, kurį mokėčiau dirbti su meile. Bet apie tai aš galvoju tik trečią valandą, ir greičiausia tada šneka mano nuo bombardavimo pairę nervai. 

įvadą yra parašęs žinomas dailininkas Paulius Augius. Joje ran dasi šešiolika atskirų paveikslų, kuriais yra pavaizduotos lietuviškos vestuvės. Tautietis, į juos žiūrėdamas, lyg sapne paskęsta savo krašto išgyvenimuose. Kitataučiui jie.vaizdžiai byloja apie tautos gilią, didingą praeitį, pilną įdomių gražių tradicijų.Šie šešiolika paveikslų. nėra vien dailininko lakios fantazijos padarinys, bet kruopštus, daugel metų darbo pareikalavęs dokumen tas, parašytas temperiniu teptuku.Lygiai prieš dvylika metų dailininkui kilo idėja atvąizduoti pa veikslais mūsų įdomius vestuvių papročius, kurie diena iš dieno, baigia nykti. Alfonsas Dargi: gimęs žemaičio ūkininko šeimoje, ten išaugęs ir su savo gimtim nenutraukęs ryšio. Pats ne kartą dalyvavo kaimo vestuvėse, girdė jo senų žmonių pasakojimus, kaij jie vestuves kėlė ir kaip jų tėvai šią ypatingą šventę švęsdavę. Atrodo, šios medžiagos dailinin kui pilnai pakaktų, kad galėtu, kurti užsibrėžtus kūrinius. Dargii tuo nesitenkina: keletą metų iš eilės dalyvauja* etnografinėse ekspedicijose, važinėja po visą kraštą, kad surinktų kaip galima daugiau išsamesnės medžiagos apie I vestuvių papročius ir vėliau galėtų panaudoti savo kompozicijose. Besigilindamas į šią temą, dailininkas išvarto visus archyvus, kur tik tikisi ką nors rasti. Sužinojęs, kad dr. J. Baldauskas yra šios temos didelis žinovas, jį tol kankino savo klausinėjimais, kol viskas buvo išsiaiškinta iki pačių smulkmenų. Ne tik dailininkų, bet ir rašytojų tarpe buvo žinoma, kad šį dailininką „apsėdo" lietuviškos vestuvės ... Taip ugningai užsidegęs, jaunas dailininkas įkibo į parengiamąjį darbą, išsiaiškino pačias detales, turėjusias kuriamąjį paveikslų da prasidėjo eskizų liau gimsta viena po kitos didelio formato kompozicijos. Bet štai, ateina viską naikinantis karas. Jo aukomis liko ir šie kūriniai. Didelė tragedija, bet patarlė — jog nėra to blogo, kas neišeitų į gera,

— galima būtų pritaikinti ir čia. Pirmieji paveikslai, pradėti kurti prieš baigiant mokyklą, žymiai skyrėsi nuo vėliau sukurtų. Juose jautėsi ir lektorių įtakos.Paveikslams žuvus, dailininkas nenusimena. Šia tema kuriami paveikslai jo pasąmonėje taip stiprų vaizdą buvo sudarę, kad jis, smarkiai įkibęs į darbą ir nenuilstamai dirbdamas, vienas po kito vėl atkūrė.Alf. Dargis, būdamas scenos dekoratorius ir turėjos virš vieno šimto pastatymų didelių teatrų scenoje, atvaizduoti lietuvių vestuvių papročiams pasirinko dekoratyvinę formą. Juos atidžiai vieną po kito paeiliui sekdamas žmogus pasijunti, lyg tikrai esąs savam krašte, po lietuvišku dangumi. Čia kaip sapnas prisimena senų žmonių pasakojimai, mūs krašto tradicijos, liaudies tapyba, etnografija, žmonių būdas, jumoras ir viskas, ko šiandien netekę pasigendame ir ilgimės. Tas viskas šio talentingo dailininko yra taip vykusiai panaudota, jog’ šis ciklas žiūrovui nedaro įspūdžio liaudies

kol galų gale smulkiausias įtakos į jo ciklą. Tik ta- periodas; vė-

Prieš dvylika metų energingo jauno dailininko galvoje gimusi mintis, šiandien realizuota, multi- 
ALFONSAS DARGIS Susitaikymas/Lietuvių vestuvių papročiai i pilkuota ir pateikta žiūrovui.

ALFONSAS DARGIS Karvojus-Pyragas / Lietuvių vestuvių papročiai
dar

Sosto Tauti
tapybos, etnografijos bei architektūros motyvų kolekcijos, bet veikia stipriai įtikinančiai, sudarydamas tikrą lietuvišką nuotaiką. O šito dažnai pasigenda paveiksluose žiūrovas, nes ne visada pavyksta tą nuotaiką išgauti ir pačiam dailininkui.Noriu stabtelti ties jais kiek iš arčiau: paveikslas „Šventykloje". Jame jaučiama daug mistinės jėgos. Nekomplikuotas, bet stiprus tiek kompoziciniu, tiek faktūriniu atveju. Tai būtų puiki, didinga scenos dekoracija lietuviškam teatrui. „Nežinomas raitelis" vaizduoja legendarinį busimąjį vyrą, apie kurį dar ir šiandien ne viena lietuvaitė svajoja ... Paveikslas daro pasakišką vaizdą, bet įtikinantį. Įdomiai ir gabiai, pilnas ekspresijos, atvaizduotas baltą žirgą stabdąs raitelis, .kurio apačioje randasi žemę siekančiu šiaudiniu stogu pirkelė. Ji pasakiškai patraukli, pilna jaukios šilimos viduje. Čia didelę rolę vaidina sukomponuotos didelės gėlės bei žuvys. Gal kiek mažiau įtikinančiai į žiūrovą veikia paveikslo „Vogimas“, fantastinis didelis medis, primenąs kraičio skrynių tapybą. Jis randasi palyginamai realiai atvaizduotoje aplinkumoje. Kiek įspūdį išlygina vykusiai pri- komponuotos žemiau esančios gėlės, kurios yra giminingos fantastiniam medžiui. Paveikslas „Pasiuntinys" gali būti taipogi graži dekoracija teatro, scenoje. „Susitaikymas" įdomus savo originalia kompozicija. „Piršlybose" daug lietuviškos nuotaikos, kuri jaučiama net šio paveikslo kolorite. Įdomiai vaizduojami „Kraitvežiai". Tikrą vestuvių nuotaika nerduota paveiksle „Karvojus — Pyragas“. Daug nuotaikos randame labai vykusiai sukomponuotame ir atliktam paveiksle „Jaunavedžių sutikimas po jungtuvių" bei „Keltuvių rytas".Tenka pastebėti, kad dailininkas Dargis puikiai jaučia geros kompozicijos dėsnius, ir tai jam sekasi perduoti visuose jo kūriniuose. Tai didelė įgimta dailininkui dovana, nes to iš knygų išmokyti neoalima. Tai aiškiai matyti paveiksluose „Piršlio teismas", „Piršlio korimas" ir „Giltinė — Angelas — Velnias".Si dailioji knyga patarnaus ne tik mūsų^ tautos reprezentacijai, bet kartu yra rimta medžiaga mūsų jaunajam lietuviškam teatrui. Ja. tikiu, pasinaudos ne tik scenos dailininkas, bet kartu ir režisierius. 

nio Delegato Kan, 
F.Kap o ciaus veik 
los vieneri metaiPraeitų metų sausio mėn. 25 diena tuometinis III-sios Popiežiaus Misijos Šefas J. E. Arkv. Carlo Chiarlo Mūnchene įteikė Kan. F. Kapočiui skiriamuosius raštus, kuriais jam. kaip tautiniam Sv. Sosto Delegatui, pavesta tvarkyti visi Vokietijoj ir Austrijoj esančiu lietuvių tremtinių religiniai bei moraliniai reikalai. Dabar, praėjus metams, galima konstatuoti, kiek šis Sv. Sosto patvarkymas buvo reikšmingas lietuviams tremtiniams. Religinėj lietuvių gyvenimo srityje įvyko nemaža pasikeitimų. Kolonijų kapelionai įgalinti savarankiškai dirbti pastoracinį darbą ir vesti bažnytinę metrikaciją. Delegato sušaukti kunigų ir aukštesniųjų mokyklų kapelionų suvažiavimai labiau išryškino pastoracinius uždavinius tremties sąlygose ir pagyvino bažnytinę veiklą. Kapelionų darbo mokyklinėse organizacijose koordinavimas užbaigė iš seno užsilikusius nesklandumus jaunimo auklėjime.Sv. Sosto Delegatas palaiko ryšius su daugeliu Vokietijos vyskupų ir reguliariai pranešinėja Ap. Sostui apie lietuvių tremtinių'būklę. Reikšmingu faktu reikia laikyti Delegato užmezgimą nuoširdžių santykių su lietuviais evangelikais, kuriu žymi dalis yra iš Mažosios Lietuvos.Bene didžiausiu Delegato veiklos rezultatu reikia laikyti Katalikiškosios Akcijos tremtyje atgaivinimą nauja forma. Vietoj Lietuvoje buvusių organizacijų Katalikiškoji Akcija nūnai yra kuriama parapijoje. Katalikiškosios Akcijos dabarties uždaviniams aptarti buvo sušaukti atskirų zonų parapijų atstovų sava- žiavimai.Kan. F. Kapočius, šalia .savo tiesioginių uždavinių religinėj srity, daug rūpesčio rodo bendriesiems lietuviu tremtinių reikalams. Jis ne karta žodžiu ir raštu kreipė kompetetingų amerikiečių įstaigų dėmėsi į teisinę mūsų būkle.Ap. Sostas užgyrė Kan. F. Ka-. počiaus veiklą ir rūpestingu dėmesiu seka tolimesnius jo darbus.
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J. Mulokas, 15 ha ūkini gyv. namo projektas; I premija

Dipl. inž. Br. Galinis

Architektūros konkursas ir jo laimėtojai
Krašto atstatymas yra plati 

sritis. Pasiruošimas reikalauja 1 
daug laiko ir suderintos įvairių 
specialistų talkos. Antrojo Pasau
linio Karo rezultate, mūsų krašte 
sugriautų, sunaikintų pastatų : 
skaičius yra ypatingai didelis, nes 
du kartu per kraštą praėjus' 
fronto banga tą naikinimą atliko. 
Vien didesnių miestų ir miestelių : 
sunaikinta 24, būtent: Vilkaviškis, 
Kelmė, Raseiniai ir kiti. Turint 
galvoje miestų ir miestelių pla
navimą, tenka susidurti su ištisa 
eile urbanistinių reikalavimų, kaip 
tai: komunikacija, miesto centro 
užstatymas, rajoninis užstatymas, 
priemiesčių užstatymas ir t. t. 
Kiekvienas toks užstatymas turi .i 
savo reikalavimus ir tenka tiems ] 
reikalavimams duoti geriausiai 
apgalvotus sprendimus, nes prie
šingu atveju spontaniškai ir be ; 
plano vykstanti statyba sužaloja : 
įmesto susisiekimo arterijas, t 
miesto išvaizdą ir atskirų rajonų i 
paskirti. Prisiminkim Kauno prie- i 
miesčio Vilijampolės užstatymą ir 
negalėjimą, per Nepriklausomo 1 
gyvenimo 20 metų laikotarpį, su- • 
sidariusią užstatymo „mišrainę“ 
sutvarkyti.

Suprantama, kad po visų išgy- ; 
yentų nelaimių teks pereiti prie 
mūrinės statybos. Todėl šiand:en 
tenka nors iš dalies, kiek sąlygos ' 
leidžia, paruošti projektus krašto 
atstatymo reikalui. ’

Pereitų metų vasario mėn.
krašto ūkio atstatymo Konferen- 1 
cijoj Augsburge, buvo iškelta ' 
eilė pasiūlymų ir sumanymų ■ 
krašto atstatymo reikalu. Kas lie- 11 
čia statybinę dalį, Inž. Centro ’ 
Valdyba ėmėsi iniciatyvos dalį 
sumanymų realizuoti, gaudama 
tuo reikalu Atstatymo Komisijos 
pritarimą ir L. T. Centro Valdy- : 
bos paramą.

Vienas iš tokių darbų buvo pas
kelbimas architektūros konkurso 
tipiniams namų projektams pa
ruošti miesto ir kaimo reikalui. 
Norėta gauti racionalus išplana
vimas ir pageidauta pastatams 
sute’kti savitą lietuvišką archi
tektūros pobūdį, kiek tas auto
riams pasiseks įkūnyti mūro pas
tatuose. Norėtą gauti išplavavimo 
idėjas, kurias vėliau būtų rū
pestingai koreguotos ir detalizuo
tos pagal Jury Komisijos patiek
tas pastabas.

Po pusės metų paruošiamojo ir 
kūrybinio darbo matome kon
kurso negalutinas išdavas, nes pe
reitų metų gruodžio mėn. 14—16 
d. d. Jury Komisija susidedanti iš 
pirmininko doc. V. Žemkalnio iri _______ o-z ..____ H ______
narių doc. K. Kriščiukaičio dipl. premiją teko dipl. inž. Jonui Mu- 
inž. inž. J. Jas’ukaičio, J. Gim- lokui (Augsburg — amerikiečių 

.buto ir Br. Galinio nuodugniai '7__________________
ir rūpestingai peržiurėjo eski- vilgiu grynai lietuviško charak- 
zinius (idėjų) projektus ir juos........................

įvertino premijom. Lieka dar au
toriams įnešti pataisas (pagal (Ju
ry Komisijos pastabas) ir galuti
nai paruoštus projektus prista
tyti Inž. Centrui, kuris juos at
spausdins. Tas leis pasinaudoti 
paruošta medžiaga.

Vertinant konkurso davinius, 
tenka pasidžiaugti inž. arch, gau
siu jame dalyvavimu, nes iš viso 
buvo pristatyta 45 projektai, iš 
kurių 34 projektai teko miestui ir
II kaimui.

Už miesto tipinius namų pro
jektus buvo skirta 3 premijos I- 
1750 RM; 11-1250 RM; ir III-1000 
RM. Tiek pat premijų ir tokio 
pat dydžio skirta ir už kaimui pa

puoštus projektus. Čia išryškėjo 
laimėtojai iš visų trijų zonų.

Už miesto namų projektus I ir
III premija teko dilp. inž. Jur
giui Okuniui (Biberach- prancūzų 
zona). Autoriui pavyko duoti ra
cionaliausius išplanavimus ir ge
riausiai patenkinti funkcionali- 
nius plano reikalavimus ir pa
talpų orientaciją. Konstruktyviai 
I premijoj apsieiti be kapitalinių 
s;enų. Kas liečia išorės architek
tūrą autoriui teks įnešti korek
tyvų. Tenka pastebėti, kad inž. 
Okunius dar Lietuvoje pasireiškė 
kaip uoliausias dalyvis architek
tūros konkursų. Ten mes jį mato-' 
me nemažiau dėmesio skiriantį 
pastatų išorės architektūrai. Čia 
priešingai, autorius pasireiškia 
kaip geriausias vidaus plano ana- 
l’t'kas. Inž. Okunis ilgesnį laiką 
.d’rbo pas žinomą prof. Ernst 
Neufert ir tas teigiamai jį pavei
kė. Linkėtina autoriui namų išo
rės architektūroj pasiekti plano 
lygmens tobulumo.

II prefnija už miesto namų pro
jektą ir III premija už 25ha ūkiui 
skiriamą gyv. namo projektą, te
ko inž. archt. Vladui Švipui (Dil- 
lingen — amerikiečių zona).

Autorius miestui namą supla
navo labai ekonom’ngai, papras
tai. Tinka kaip tipinis. Turi lie
tuviškumo bruožų. Tas pats pa
sakytina ir anie kaimui skirtą na
mą. Inž. Švipas 15 metų dirbda
mas žemės ūkio statybos srityje 
nemažai prisidėjo prie Lietuvos 
kaimo sumodeminimo. Yra para
šęs nemažai straipsnių ir redaga
vęs techniškų leidinių žemės ūkio 
statybos klausimais. Išleidęs kny
gą „Miesto namai“. Čia tremtyje ir
gi nepadeda plunksnos. Jo straips
nių arch’tektūros klausimu ran
dame „Žiburiuose“, „inžinieriaus 
Kely“. Organizacin’ai veiklus, yra 
Dillingeno Inž. D-gos skyriaus 
steigėjas ir pirmininkas.

Į Už kaimo gyv. namų projektą I 

zona). Namas išorinio vaizdo atž- 

terio ir labai rekomenduotinas 

ūkio gyv. namu pavyzdžiu. Pla
nas neracionalus, bet lengvai pa
taisomas. Sodybos išplanavime 
autorius laikosi dviejų kiemų, no
rėdamas ne taip švarų ūkišką da
lį nustumti į antrąjį kiemą toliau 
nuo gyv. namų, tuo suteikiant 
gyv. namų aplinkai daugiau este
tikos ir palengvindamas palaikyt’’' 
aplinkos švarą. Kad autorius išėjo 
laimėtoju tenka sveikinti. Lietu
voje inž. Mulokas yra suprojekta
vęs ir pastatęs 2 bažnyčias, kelio
lika kaimo gyv. namų. Vilniuje 
pasireiškęs kaip paminklinių da
lykų puoselėtojas. Ant. S V. Kazi
miero kažnyčios didžiojo kupolo 
yra suprojektavęs ir pastatęs Vy- 
tautinės Karūnos viršūnę su kry
žiumi ir eilę paminklinių lentų 
istoriniems įvykiams atžymėti. 
Čia Augsburge pastatytasis lietu
viškasis kryžius yra inž. Muloko 
kūrinys. Autoriui tenka ir toliau 
nenustoti kūrybinio entuziazmo.

II premija už 15 ha ūkiui gyv. 
namo projektą teko dipl. inž. Ka
roliui Reisonui (Seedorf — anglų 
zona). Namas suprojektuotas san
tūrioj lietuviškoj nuotaikoj. Ti
pinis. Planas racionalus. Autorius 
priklauso prie vyresniosios inži
nierių kartos ir Lietuvoje staty
bos srityje yra išvaręs gilią vagą. 
Štai: Prisikėlimo Bažnyčia, Žemės 
ūkio rūmai, Žemės Banko rūmai, 
evangelikų bažnyčia Kaune, „Lie
tūkio“ rūmai ir daug kitų. Yra 
laimėjęs eilę architektūros kon
kursų. Yra parašęs veikalą „Že- 
mės ūkio Statyba“. Autorius kaip 

V. Svipas, miesto 
gyv. namo projek

tas; II premija

anksčiau palieka darbštus ir kū
rybingas.

Be to, Jury Komisija pasiūlę 
idėjiniu žvilgsniu įdomius projek
tus pirkti, kurių autoriai paaiškės 
vėliau. Prie šių projektų priklau
so: 1. Tulpės piešinys, 2. DPX, 3. 
Žirgelių piešinys, 4. Sienojus ir 5. 
„Trefo tūzo“ piešinys.

Vertinant konkurso negalutinas 
išdavas, peršasi išvados;

1. Kad autoriams miesto na
mams lietuviškos architektūros 
pobūdžio tinkamo sprendimo ne
pavyko rasti,

2. tačiau, kaimo namams lietu
viškumo pobūdis liko pagautas, 
tas leidžia manyti, kad su laiku 5r 
miesto namai įgaus savito lietu

Nuotrupos is Lietuvos
Dailės paroda Vilniuje

Gruodžio 15 d. „Tiesos“ numery 
Petras Cvirka plačiai rašo apie 
neseniai Vilniuje atidarytą daili
ninkų parodą. Autorius pastebi, 
kad žanrinė tapyba, galinti ge
riausiai atsakyti į šių dienų pro
blemas, parodoje labai negausiai 
atstovaujama: „Vieninteliu ir pa
čiu ryškiausiu jos atstovu šį kar
tą tenka laikyti V. Mackevičių, 
kuris pateikė pora paveikslų, vaiz
duojančių mūsų dienų tikrovę. Jo 
„Partizanai“ tegul ir ne pilnai ta
pybiškai išspręstas kūrinys, vis 
dėlto išsiskiria iš daugelio darbų 
savo konkrečiu turiniu ir palieka 
žiūrovui įspūdį. To paties dailinin
ko „Raudonoji gurguolė“-nutapy- 
tas be didesnės emocinės įtampos, 
padrika kompozicija, ir vis 'dėlto 
tai vienas iš meiliausių šioje pa
rodoje eksponuotų darbų. A. Gu
daičio „Žemės dalinimas“ įrodo, 
kaip sunku šiam talentingam ta- 
nytojui išsivaduoti iš kai kurių 
formalizmo varžtų, ir kaip staiga 
griūva puiki tema, kai jos buitiš
kas, gyvenimiškas išsprendimas 
oareikalauja iš formalistinės mo
kyklos atstovo plataus alsavimo, 
sveiko realistinio stiliaus. Jei dar 
paminėti Vaičio „Dvikovą“, scena 
'š tėvynės karo, gana nedrąsiai at
liktą darbą, tai ir visi beveik ta
pybos darbai, vaizduoją paskutini 
laikotarpi. Nedrąsiai, baikščiai 
mūsų tapytojai renkasi -tokia dė
kingą, tokia svarbią tapybiniam 
menui temą, kaip mūsų tarybinio 
žmogaus gyvenimas, kaip to hero
jiško ir turiningo gyvenimo sce
nos. Parodoje, iš buržuazinių laikų 
inercijos, vyrauja peizažas ir na
tiurmortas. — Toliau pažymima, 
kad „Mūsų dailininkai atrodo ren
kasi tik tokius gamtos vaizdus, 
kurie mažiausiai charakteringi 
šių dienų Lietuvai. Vis toji ’idiliš
koji Lietuvėlė, be istorijos skers
vėjo, be naujos emocinės gaidos, 
nors gamtovaizdyje, kuri keičia 
žmogaus rankos, nors mūsų žemė
je, kur vyksta nuolatinis eismas, 
kur praūžė tiek kovų, praskambė
jo tiek herojiškų žygių, jau ryšku 

viško pobūdžio. Reikalinga tiktai 
išstudijuoti Vilniaus, Kauno ir 
kitų miestų bei dvarų amžiaus, 
savitas skirtingas nuo svetimųjų, 
architektonikos formas ir jas pri
taikinti modemiškame, raciona- 
liniame plane.

3. Liaudies ornamentika, kaip 
dekoratyvų elementą, galima tai
kinti pastatuose, bet labai san
tūriai, neperkraunant, bet pagrin
dą turi sudaryti tobula pastato 
forma ir racionalus planas.

4. Gausus dalyvavimas kon
kurse leidžia išdrįsti imtis kitų 
planavimo ir projektavimo už
davinių, spręsti, kaip pav, gru
pinės, blokinės statybos, standar
tizavimas ir t. t.

ir mūsų tarybinio gyvenimo bruo
žai.
Kaip toliau iš straipsnio aiškėja, 

parodoj savo darbus yra dar iš
statę Algirdas Petrulis, M. Bulaka, 
I. Žebenkienė, Juškienė, Jurkū- 
nienė, M. Račkauskaitė, Tarabil- 
dienė, R. Jakimavičius, P. Vaiva
da (skulptorius). J. Mikėnas, Alek
sandravičius, Kuzminskis. Jurkū
nas, R. Kalpokas, Kuprevičienė, 
Matuzevičius, keramikas Strolis, 
Bučas ir kt.

Cvirka teigia, kad „neabejoti
nai dideliu sKulptoriaus p. Vaiva
dos laimėjimu reikia laikyti jo 
„Leniną“, gal viena geriausių Le
nino biustų, sukurtų Lietuvoje. 
Tiesa, Vaivados skulptūrai galima 
prikišti kiek kopijinį pobūdį, ta
čiau tai ir suprantama, kai meni
ninkui tenka dirbti be modelio. 
Bučo „Partizanas“ šiaip jau sąži
ningai, kruopščiai atliktas kūri
nys, vis dėlto be būdingo tokios 
rūšies kūriniams rūstumo ir, saky
tumėm, be visos eilės tų dvasinių 
bruožų, kurie charakterizuotų par
tizaną.

Toliau: „Gaila, kad šioje paro
doje negalėjo žiūrovas pamatyti 
bent atskirų detalių ar modelio 
įžymaus J. Mikėno kūrinio, šiuo 
metu stovinčio Kaliningrade — 
„Dviejų raudonarmiečių“. Sis ne
paprastai įspūdingas J. Mikėno 
darbas visai teisėtai turėtų užimti 
centrinę vietą mūsų skulptorių 
laimėjimuose. Mūsų tarybiniai 
skulptoriai pastaruoju metu tikrai 
yra pradėję varyti pirmąjį barą 
mūsų tarybiniam dailės mene.

Pabaigoj Cvirka užsimena, kad 
toli gražu ne visa tvarkoj: „Paro
da įrodo, kad mūsų dailininkai į 
savo meną žiūri perdaug asmeniš
kai, ne visuomet laikydami jį vi
suomenišku reikalu. Daugelis jų 
atitrūko nuo gyvenimo, nuo laiko, 
nuo istorijos žingsnių, idėjiškai 
atsiliko nuo savo tautos, nuo jos 
polėkių, jos kūrybinio patoso ir 
pažangos romantikos. Dauguma 
dailininkų slenka mūsų visuome
nės užnugary, be savo keturių 
sienų, be savo „tapybinių proble-
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mų“ nematydami gyvenimo. Tai 
įrodo ne tik tapytojai, bet ir pri
taikomojo meno dailininkai . . . 
Laikas dailininkams mokytis rim
to meno amato, pakeliant tą ama
tą iki tikro tarybinio stiliaus aukš
tybių, laikas galutinai išsivaduoti 
iš beidėjinio formalizmo varžtų ... 
Ir negali nieko būti garbingesnio, 
didesnio mūsų menininkams, kaip 
tarnauti savo menu tautai, savo 
taryb’nei valstybei, sukuriant 
turtingus, pilnakraujus kūrimus, 
vertus didžiosios stalininės epo
chos vanio. Tai sunkus kelias, ta
čiau vieninteliai teisingas, ir tik
ram menininkui, pasiryžusiam 
tarnauti savo liaudžiai, savo so
cialistinei valstybei — tai vienin
telis kelias.“

Taip Petras Cvirka baigia savo 
apmąstymus.

Dail. Žmuidzinavičiaus sukaktis
L. TSR Aukščiausios Tarybos 

Prezid'umo įsaku dail. Antanui 
Žmu’dzinąvičiui už įžymius nuo
pelnus tarybos meno ugdymo sri
tyje ir didžios meno vertės kūri- 

| nių sukūrimą, ryšium su 70 metų 
amžiaus ir 45 metų kūrybinio dar
bo , sukaktuvėmis, suteikiamas 
LTSR nusipelnusio meno velkėj® 
vardas. Įsakas rašytas Vilniuje, 
1946 m. gruodžio 12 d. Ta proga 
„Tiesoj“ St. .Vaitknas parašė 
straipsniuką, kur prabėgomis ap
žvelgta dailininko biografija. Pa
žymima, kad jubiPatas yra nuta
pęs apie 1700 paveikslų.

Rašytojai pas studentus
Gruodžio 14 d. Vilniaus Peda

goginio Instituto studentai turėjo 
susit’kimo vakarą su tarybiniais 
rašytojais. Literatūros vakarą ati
darė Pedagoginio Instituto lietu
vių kalbos ir literatūros fakulteto 
dekanas docentas P. Mikutaitis, 
trumpai paminėjęs liaudies rašy
toju Nekrasovo ir Žemaitės su
kaktis. Po to Venclova skaitė ver
timus iš Puškino ir kt. V. S Gira 
pasirodė su šešiais slavo kūrybos 
eilėraščiais. Jų tarpe „Stalino žo
dis“, „Černiachovskio aikštėje“, 
„Pergalė“. Vakaro v’ešn’a buvo 
armėnu poetė Susana Mar. Ji 
paskaitė S. Neries poemos ..Marija 
Melnikaitė“ vertimą, o vėliau iš 
A. Venclovos kūrybos. Poetas Til
vytis paskaitė Maiakovsk’o ver
timą, Alb. Žukauskas ir Valsiūn’e- 
nė — savo eilėraščių. Tol’au nasi- 
reiškė Marcinkevičius, paskaitęs 
fragmentą iš rašomos dramos. Ži
lionis paskaitė porą ansakvmų, 
pasakoiančių anie hitlerininkų 
siautėjimą Vilniuje okupacijos 
metais. Poetas Mozūriūnas ska’tė 
fragmentą iš savo noemos „Keturi 
Komunistai“ ir e’lėraštį „Praei
tis“. Vakaro pabaigoje rašytojas 
Vengrys naskaitė fragmentą, iš 
išversto Kata j e wo romano, „Pulko 
sūnus“.

Naujas knygynas Radvilišky
Besiartinant rinkimams i LTSR 

Aukščiausiąją Tarybą, Radvilišky 
suorganizuotas knygynas. Kaip 
skelbiama, jis aprūp’ns Radviliš
kio ir apylinkių gyventojus poli
tine literatūra, vaizdinės agitaci
jos priemonėmis ir tik po to va
dovėliais, grožinės literatūros lei
diniais, rašomąja medžiaga Iš Vil
niaus i Radviliški išsiųsta pirmoji 
partija rinkimams skirtos litera
tūros.

Agitatorius ligoninėje
.Nekantriai laukia palatoje gu

lintieji ligonys agitatoriaus atsi
lankymo. Jie trokšta kuo daugiau 
išgirsti apie tai, kaip rengiasi 
kraštas rinkimams, kokiais pasie
kimais sutinka juos dirbantieji. 
Vilniaus miesto pirmoje ligoninėje 
sudarytas 18 žmonių agitkolekty- 
vas. Agitatoriais yra gydytojai, 
medicinos seserys, technikiniai 
darbuotojai“.

Po agitatoriaus pranešimo buvo 
atsakoma į klausimus. „Besigy- 
dantieji domėjosi balsavimo tvar
ka ligoninėje, klausė, ar jie turės 
galimybės balsuoti. Agitatorė i 
šiuos klausimus Išsamiai atsakė. 
Ji pabrėžė ,kad tarybinis rinkimi
nis įstatymas užtikrina teisę ir ga
limybę balsuoti visiems krašto pi
liečiams. Čia pat ji pasakoja apie 
tuos rinkimų teisės apribojimus, 
kurie nustatyti kapitalistiniuose
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kraštuose, siekiant neprileisti 
liaudies prie valstybės valdymo“ 
etc.

Vilniaus Dramos Teatras
Vilniaus Dramos Teatras dabar 

yra įsikūręs Gedimino 6, atseit, 
buv. Lutnia teatro patalpose. Tea
tras, tarp kitko, savo repertuare 
turi veikalą „Nerami senatvė“. 
Teatras skelbiasi ieškąs būtų ir 
kambarių, be to grimų — perukų 
ir cechui tarnautojų.

Tikrai nerami senatvė, jei stin
ga patalpų ir reikia verstis gri
mais bei perukais! J. Tukis

JAV spauda apie 
Vliko memoran* 

durna JTO
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Jungtinėms Tautoms 
įteiktas platus memorandumas 
lietuvių tremtinių reikalais su
kėlė gana gyvą atgarsį JAV spau
doje. Jį paminėjo ir pati didžioji 
ir įtakingoji JAV spauda, kaip, 
pav., „New York Times“, kuris 
lapkričio 22 d. tuo klausimu iš
spausdino tokį pranešimą:

„JTO prašoma pagelbėti 78.000 
lietuvių“

Lake Success, N.Y., Lapkričio 
21 d. — Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininko prof. 
Mykolo Krupavičiaus memoran
dume, adresuotame Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui 

J. Okunis. pastogės planas; I premija J. Okunis, I aukšto planas; I premija

Trygve Lie, prašoma laikinai 
•kurd’ntt Vakarų Vokietijoj apie 
78.000 lietuvių, kurie „nori grįžti 
į savo kraštą, bet tik išlaisvintą 
nuo svetimųjų dominavimo“.

Prof. Krupavičius sako, kad 
įkurdinimas pareikalautų iškelti 
kur nors kitur vokiečių gyven
tojus. Ta operacija turėtų būti 
vykdoma Jungtinių Tautų priežiū
roje, kurios turėtų suteikti ir fi
nansinę pagalbą. Septyniasdešimt 
tūkstančių lietuvių gyvena Ame
rikiečių, Britų ir Prancūzų zonose 
Vokietijoj, o kiti 8.000 lietuvių 
yra išsklaidyti po Austriją, Pran
cūziją, Italiją, Šveicariją ir po 
skandinavų kraštus, kaip memo
randume sakoma.

Emigracija į užjūrius ir įsijun
gimas į gyventojų tarpą tuose 
kraštuose, kuriuose jie dabar gy
vena, taip pat prileidžiamas kaip 
galimas š’os problemos sprendi
mas. Prof. Krupavičius prašo, kad 
lecuvių tremtinių teisinė padėtis 
būtų išaiškinta ir kad Lietuvos 
konsulams būtų leista legaliai 
veikti okupuotoje Vokietijoje ir 
Austrijoje“.

Tuo pačiu klausimu „New York 
Herald Tribūne“ lapkričio 20 d. 
rašo:

„JTO komitetas pasiryžta teikti 
pagalbą visiems pabėgėliams“
Sovietų S-gos pastangos sulai

kyti • Jungtinių Tautų pagalbą 
tiems pabėgėliams, kurie atsisako 
grįžti Į jų tėvynes, dabar rusų 
kontroliuojamas Rytų Europoje, 
šiandien susilaukė pirmo nepasi
sekimo Pilnatyje, 16 prieš 5 balsus 
Pilnaties Socialinių, Humanitari
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nių ir Kultūrinių Reikalų Ko
mitete. «

Tuo pačiu metu buvo pareikšta, 
kad JTO yra gavusi iš Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
kreipimąsi prašant pagalbos 78.000 
lietuvių pabėgėlių Vakarų Euro-1 
poje. Sis prašymas įteiktas per 
Lietuvos pasiuntinybę Vašing-1 
tone, siūlo lietuvius tremtinius

Dipl. inž. JURGIS OKUNIS, 
laimėjęs už miesto namų pro

jektus I ir m premiją

sekretoriui, per Lietuvos mini
ster} Vašingtone Povilą Žadeikį; 
perduotas Socialinių, Humanita
rinių ir Kultūrinių Reikalų Ko
mitetui, bet abejotina, ar šis rei
kalas bus formaliai komiteto 
svarstomas: Kreipimasis prašo, 
kad lietuviai būtų laikomi DP ir 
kad su jais būtų elgiamasi, kaip 
su JT narių tautų piliečiais“.

Panašias žinias apie šį VLIKo 
memorandumą įsidėjo ir kiti laik
raščiai. Ypatingai juo susižavėjo 
Amerikos lenkų laikraštis „Nowy 
Swiat“, kuris lapkričio 21 d. įsi
dėjo ilgą straipsnį, paskirtą šiai 
lietuvių akcijai, pavadindamas ją 
„pagirtinu pavyzdžiu“. Jis pažy
mėjo lietuvių pastangas Jung
tinėse Tautose, pabrėždamas, kad 
tai esąs „šaunus pavyzdys veiklio
sios Lietuvos: jos atstovai reika
lauja išlaikymo 78.000 tremtinių 
ir kad ta užlaikymo našta būtų 
užkrauta ant vokiečių ir sovietų. 
Laikraščio redakcija ta proga 
kreipia Amerikos lenkų Kongreso 
dėmesį į lietuvių budrumą ir su
gebėjimą savo reikalus ginti ir 
pažymi, kad nieko panašaus iš 
lenkų kongreso dar negirdėta. (E.)
Brazilijos lietuviu Organizacijos.

Brazilijoje lietuvių yra apie 
40.000. Karo metu svetimšaliams 
taikyti suvaržymai labai apsun
kino organizacinį gyvenimą. Praė
jusį rugsėjo mėn. sukako penkeri 
metai, kai Brazilijos lietuviai ne
beturi savo spaudos. Brazilijos 
valdžia karo metu uždraudė leisti 
laikraščius svetimomis kalbomis, 
ir tas potvarkis iki šiolei tebega
lioja.

Seniau lietuviškų organizacijų 
Brazilijoje buvo daug. Dabar tėra 
likę tik trys: Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje, Sv. Juozapo R. K. Lie
tuvių’ Bendruomenė ir Jaunimo 
Sąjunga „Vyčiai“. Prie jų dar rei
kia pridėti Lietuvių komitetą nu
kertėjusiems nuo karo Lietuvoje 
šelpti, kuris įsteigtas karo metu. 
Visos šios organizacijos yra Sao 
Paulo mieste, kur daugiausia lie
tuvių ir yra susispietę.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
įsteigta 1931 m. lapkričio 3 d. Pa
grindinis jos tikslas — rūpintis 
lietuvių mokyklų reikalais, suda
ryti teisinį pagrindą kitoms orga
nizacijoms veikti ir apskritai ko
ordinuoti bei derinti visuomeni
nio ir kultūrinio darbo veiklą. Ji 
rengia minėjimus, vakarėlius, iš
laiko vieną lietuvių pradžios mo
kyklą, kurią lanko daugiau kaip 
šimtas vaikų, ir yra vienintelė 
lietuvių organizacija, kuri turi 
pilnai legalias teises veikti Bra
zilijoje. Jos pirmininkas šiais me
tais yra Juozas Vasiliauskas.

Lietuvių R. K. Jaunimo Sąjun
ga „Vyčiai“ įsisteigė 1937 m. Są
junga rūpinasi daugiau meniniais 
reikalais. Ji turi suorganizavusi 
chorą, kuriam vadovauja F. Gir- 
dauskas. Šios jaunimo Sąjungos 
įstatai taip pat dar nėra patvir
tinti ir ji veikia pagal laikiną lei
dimą. (E.)

laikinai apgyvendinti Vakarų Vo
kietijoje tolei, kol jų tėvynė yra 
rusų valdžioje. Jis taip pat siūlo, 
kad finansinė našta, reikalinga 
tremtinių globai, būtų uždėta 
„tautai arba tautoms“, tiesiogiai 
atsakingoms už tremtinių kančias 
— reiškia Vokietijai ir Rusijai... I

... Lietuvių kreipimasis, per- Į 
siųstas Trygve Lie, JTO gener. i
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cj&fuvių tremtinių
^'spaudojpasKoatcĮius'
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

KLAUSIMU *
Anglu zonos lietuviu laikraštis 

„Lietuvių Žinios“, Nr. 2. spaus
dina ištrauka iš dr. phil. F. W. 
Pick pernai Londone išleistos 
knygos apie Baltiios tautas (The 
Baltic Nations. Estonia. Latvia, 
and Lithuania).

Autorius, vaizdžiai atpasakojęs 
trijų Baltiios tautu kelia i ne
priklausomybe ir jų pažanga 
laisvės metais, toliau paliečia 
Anglijos su Rusija susikirtimo 
taškus ir rašo:

Pagaliau mes susiduriame su 
Rusija Pabaltijy ir. via Mur
mansk. Šiaurėje. Britanija ir 
Amerika, kaip dvi didžiausios 
jūrinės galybės, yra labai rim
tai suinteresuotos tuo sąlyčiu 
su Rusija. Čia, man rodosi, 
yra tas taškas, kur šios trys 
valstvbės susikimba. Istoriškai 
tai tikrai taip. Tik kai Rusi
ja isilaužė i Pabaltijį, ji pasi
darė. tikrai mūsų bendrosios 
istorijos dalis ir įsijungė i Va- 
kanj pasauli. Ji tai padarė, 
kaip mes pamatvsime ir kaip 
rpes turėtume tikėti! anais lai
kais prinažintu užkariavimo 
keliu. ..Priėjimas prie jūros“, 
tai daugiau nei šūkis nuo jū
ros atskirtoms tautoms, yra 
Petro Didžiojo nukaltas termi
nas. Tačiau jis padarė dau
giau. ne vien kad iškildamas 
spraga giriose ir įsteigdamas 
sostinės miestą ir laivvno ba
ze. Jis taip pat nukariavo kai- 
mvnines tautas — pavvzdžiui. 
Estus, Latvius ir Lietuvius. 
Dėl to jo įpėdiniai iau galvojo 
anie Danija ir kelius iš Bal
tiios jūros i atvira okeaną. Net 
tuomet, kai jie pasidalino Per
siją, Pd’aniiai dalvvauiant. jie 
tuo na^iu metu pasirašė slap
tą sutarti su imperine Vokieti
ja. nastatvdami oavojun tau
tas Baltiios pajūryje. Visa tai 
buvo vienodai nedora
Toliau autorius paliečia tau

tu bendradarbiavimo pagrindus 
ir nurodo, kad

Amerikos Nepriklausomybės 
Dekla^acijoie pasakvta. kad 
kiekviena tauta turi te’se ..už
imti š’os žemės valstybių tar
pe atskira ir lygia poziciją..“' 
Britu tautu bendruomenė 
(C°’T»monw''aPh) jS»”nn i< »ns 
pačios dirvos. Europos tautos, 
išpažįsta ta pati tikėjimą. 1941 
m. rugpiūeio 14 d. Atlanto 
Charta buvo, nauiasias to ti
kėjimo išreišk’ma*st ...Toc na- 
ge’daula“. pareiškė Junfft’nių 
Valstybių ir Britaniios kalbė
tojai, kad neįvyktu jokiu teri

torinių pakitimu, kurie neati
tiktų laisvai išreikšta palies
tųjų tautų valia: jos respek
tuoja teise kiekvienai tautai pa
sirinkti savo valdžios forma, 
kurioje ji norėtu gyventi; ir 
jos taip pat pageidauja matyti 
atstatytas suverenines teises ir 
savo valdžia toms, iš kuriu ta
tai buvo jėga atimta“. Šie yra 
tie principai, kuriais, ir tik jais, 
taika gali būti pastatyta
Po to autorius rašo:

Rusija gi formaliai pasirašė 
Atlanto Charta; ji patvirtino 
savo prisidėjimą prie kitu 
Jungtiniu Tautu 1942 m. sausio 
1 d. Vašingtone; ji padarė dvi
dešimties metu sąjungą su 
Britanija „pagrindu principu, 
išdėstytų deklaracijoje, pas
kelbtoje 1941 m. rugpiūčio 14 
d. Amerikos Jungtiniu Valsty
bių prezidento ir Didžiosios 
Britanijos ministerio pirminin- 
ko.prie kurios prisidėjo Sovie
tu Socialistiniu Respublikų Są
jungos vyrausvbė“. Tai taip 
pat aišku, nedviprasmiška; tai 
taip pat privalomos daklaraci- 
jos. Ir vis dėlto tebepasilieka 
vienas klausimas, iškeltas pa
čios Rusijos: Pabaltijo klausi
mas. Likimas Estijos. Latvijos, 
Lietuvos, visos jos Tautu Są
jungos nariai, kybo pusiausvy
roje. Gal būt.' jos mažos tau
tos. bet ne mažesnės kaip buvo 
Anglija prieš industrine revo
liuciją. Niekas neabejoja, kad 
Atlanto Chartos principai tu
ri būti taikomi Čekoslovakijai, 
Graikijai. Belgijai. Norvegijai, 
jei mes norime taikos. Lygiai 
taip pat jie turi būti taikomi 
tiems šešiems milijonams, ku
rie priklauso prosenoviškoms 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
tautoms — nemažiau senoms 
ir savitoms, kaip ir bet kuri 
kita įvairiatautėie Europoje — 
jei mes norime taikos.
Perėjės prie D. Britanijos san

tykiu «u PahaH’n an’nriuc ’■ašo: 
Faktas pasilieka, kad Didžio

ji Britanija turi ynatingas pa
reigas Pabaltijo atžvilgiu. Ji 
pirmoji sveikino R>«’in kaip 
sąjungininką, kai Hitleris 1a 
užpuolė. Ji yra arčiausia Ru
sijos, taigi arčiausia, ir Pabal
tijo. Tikras dalvkas. kad ii bu
vo kaio ir krikšto tėvas Esti
jai. Latvijai ir Lietuvai 1918 
—1919 metais. Jos prekyba su 
jomis per visa tarpkarini pe
riodą buvo tokio nat didumo, 
kaip su visa Sovietu Sąjunga. 
Ji žino, kad jos sudaro inte
graline Siaurės Europos dali, 
kaip ir Švedija arba Danija. 

Ji žino tu tautu laimėjimus — 
Lordas Wedgewood vadino Es
tija geriausiai besivaldančia 
tauta Siaurės Europoje. Jos 
santykiai su visomis tomis tau
tomis buvo visa laika artimi, 
tiek artimi, jog maršalas Sta
linas dar 1939 metais tikėjo, 
kau Britanija siekia nupirkti iš 
Estijos dvi. salas savo laivyno 
bazėms — o paskutinis vokie
čių imperinis generolas tris 
Pabaltijo valstybes pavadino 
„Anglijos kolonija“. Jos tad 
turi teise būti išgirstos pirma, 
nei jos bus sunaikintos. Net 
jei Britanija tikslingumo su
metimais norėtu jas užmiršti 
kaip ji gali tai? Ji protestavo 
prieš Hitlerio pagrobimą Čeko
slovakijos, ji išėjo į karą 0ičeš 
Hitlerį, pasikėsinusi sunaikin
ti Lenkija; be apsisprendimo.* 
mes žinome, nėra išganymo. 
Palietes Anglijos-Rusijos są

junga autorius pažymi:
„Bendra akcija apsaugoti tai

kai ir pasipriešinti agresijai 
pokariniame pasaulyje“, toks 
yra tikslas Anglijos—Rusijos 
sąjungos. Toks tikslas nebūtu 
galima pasiekti, jei Britanija 
siektų aneksuoti Norvegiją, nei 
jei Rusija aneksuotų tris Pa
baltijo valstybes. Tai negali 
būti daroma. Ir laikas, kad 

mes taip ir pasakytume.
Pagaliau autorius konstatuoja: 
Ar imsime iš principų, ar iš 

vadinamų praktišku išrokavi- 
mų pusės, rezultatai yra tie 
patys. Taika be laisvės, be ne
priklausomybės Estijai. Latvi
jai ir Lietuvai, yra terminu 
prieštaravimas, yra negalima".
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— Amerikiečių pirmosios divi
zijos daliniai padėjo okupacinei 
amerikiečių policijai (constabu
lary) perkelti 1700 išvietintu len
ku iš Mumau, nes jie, atsisaky
dami persikelti, panaudojo pa
syvų pasipriešinimą. Po sėdėjimo 
streiko 400 buvo tuojau pasiųsti 
į Augsburgą, o kiti buvo taikin
gai sukrauti i traukini. Padėtis 
buvusi labai įtempta, tačiau in
cidentų neįvyko.

Lenkai iš Mumau buvo ke
liami į Augsburgą, kadangi tos 
patalpos buvo reikalingos kariuo
menės inžinierių mokyklai 
(NYKT, 1. 12)

— Britai praneša, kad daugiau 
kaip 225.000 DP grąžinta namo iš 
britų zonos per 1946 metus. Re
patriacija dalinai padidėjo, pri
žadėjus lenkams duoti 60 dienų 
maisto norma kelionei (NYHT, 
1. 11).

— 249 brazilai DP pabaigoj 
sausio mėn. iš Hamburgo išplau
kia į Brazilija. Brazilai buvo už
klupti karo, besilankydami Vo
kietijoj. Jų gražinimas užsidelsė 
dėl laivu stokos. Taip pat 200 
išvietintu italų, 160 graikų ir 60 į 
jugoslavų yra numatyta grąžinti 
namo iš DP stovyklų Vokietijoj 
(NYHT, 1. 17).

— UNRRA, baigdama savo 
veikimą, nori paskelbti dokumen-

Inž. Archt VLADAS SVIPAS; 
už miesto namų projektą II 
premija ir už kaimo namų pro

jektą m premija

tuotą atsakymą į gausius jai pri
metamus kaltinimus. Jau pa
skelbtas pirmas detalus atsaky
mas Amerikos Lenku Kongreso 
nariams dėl jų periodiškai daro
mų puolimu. Savo atsakyme 
UNRRA ypač pamini kaltinimus, 
iškeltus Charles Rozmareh ir 
Ignatius Nurkiewicz. kurie tvir
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tina, kad UNRRA naudojo „ko
munistinius metodus“ ir „gąsdi
nimą“. kad priverstu lenkus DP 
:š Vokietijos grįžti i Lenkiją, kad 
rJNRRA nepakankamai maitinan
ti lenku DP. kad UNRRA lei
džianti dabartinei Lenkijos vy
riausybei varyti propaganda tarp 
lenkų DP, tuo tarpu kai lenkų 
laikraščiai iš JAV neįleidžiami į 
stovyklas. Atsakyme UNRRA nu
rodo. kad šie du asmens primeta 
vienodus UNRRA-i kaltinimus, 
nepatekdami įrodymų. Tol’au 
rTNRRA-os atsakyme rašoma, kad 
TTNRRA tvirtai laikosi politikos, 
jog nei v’enas išviėtintas asmuo 
nebūtu jėga verčiamas prieš sa
vo norą grižti i savo tėvyne- Pa
baigoj UNRRA nurodo, jog sto
vyklose laikraščiai yra licenzijuo- 
ti kariniu įstaigų, ir pažymi, jog 
viena iš didžiausiu repatriacijos 
kl’ūč’ų yra didelis lenkų kalba 
leidžiamų laikraščių skaičius. Dau
gumas jų ne tiktai varo antirepa- 
triacine propaganda, bet prisi
deda prie palaužimo išvietintu 
asmenų moralės, skelbdami neri
mą keliančius gandus. (CDM, 
1.14)

— Pirmoji grupė iš daugiau 
kaip 300 buvusiu gen. Anderso 
Lenkų Armijos kariu Londone 
gavo vizas vykti i Argentiną, o 
1500 dar laukia dokumentų.

Į Argentinos gen. konsulas pra
nešė, kad 1800. vizų nesenai bu
vo išduota Buenos Aires įstaigų, 
kurios tuo pačiu metu pasiuntė 
specialią imigracijos misiją, da
bar esančią Romoj, paruošti di
delio masto imigracijai iš Eu
ropos.

Keletas prašymu buvę atmesta, 
nes ju dokumentai nebuvę tvar
koj. Konsulatas praneša, kad 
transporto sunkumai gali uždelsti 
lenkų išvykimą, tačiau lenkų 
įstaigos Anglijoj, nežiūrint Var
šuvos vyriausybės protestu, kad 
nė vienas lenkas nebūtu skatina
mas apsigyventi užsieny, bando 
gauti paramos iš britų.

Taip pat pranešama, kad pati 
Argentinos vyriausybė galinti at
siųsti keletą prekybinių laivų 
pervežti lenkams, kurie daugu
moj esą žemės darbininkai.

Numatyti emigrantai į Argen
tiną pereina treti skryningą, ku
riame Argentinos komisijos gy
dytojas patikrina jų sveikatą 
(C.D.M., 1. 16).

— Malajų kalba laikraštis 
„Utusan Melayn“ rašo, jog infor
muoti šaltiniai iš D. Britanijos 
praneša, kad buv. Anderso armi
jos kariai dabar Londone mako
si malaju kalbos. „Kokiems rei
kalams, jei ne atvykti į Mala
jus?. klausia laikraštis. (C.D.M., 
1. 15)
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Latviai tiria visas darbo galimybes
„Latviešu Zinas“, Nr. 4 (122) ra

šo, kad sausio mėn. 10 d. Esslin- 
gene įvyko LCK darbo skyriaus 
tarybos platesnis posėdis, kuriame 
dalyvavo visos amerikiečių zonos 
didesnių stovyklų darbo skyrių 
vedėjai ir ekspertai (viso 30 asme
nų). Jame buvo pranešta apie bal- 
tiečių darbo tarybos įsteigimą prie 
UNRRA centro Heidelberge. Šios 
tarybos geresniam veikimui prie 
kiekvieno UNRRA distrikto taip 
pat paskirti po trys baltiečių at
stovai.

'Apie darbo galimybes už Vo
kietijos ribų laikraštis rašo:

Olandijos pasiūlymą, pagal 
kurį, apie 500 baltiečių ir ukrai- 
nų moterų galėtų dirbti ligoni
nėse, tirs speciali delegacija, ku
ri susidės iš Raudonojo Kryžiaus 
ir YWCA atstovų ... Delegaci
jos išvykimo laikas dar nėra ži
nomas.

Britų zonos moterims yra ga
limybė išvykti darbams į An
gliją. Darbas numatytas Tbc sa
natorijose, arba namuose, tar
naitėmis ... Pagal ligšiolines in
formacijas darbo padėtis Angli
joje bendrai yra gera ir, pasiun
tinio Zarinio manymu, pasiūly
mas yra priimtinas ... Pradėti 
pasitarimai dėl įvažiavimo gali
mybės į Angliją iš amerikiečių 
zonos. Londone įteiktas pasiūly
mas dėl vyrų priėmimo statybos 
ir laukų darbams ...

Platesnių pasitarimų sukėlė 
Belgijos projektas priiinti 20.000 
DP į anglių kasyklas... Sąlygo
se numatoma taip pat perkelti 
ir šeimos narius bei gauti Bel
gijos pilietybę. Padėčiai vietoje 
ištirti vyks speciali penkių vyrų 
delegacija, į kurią taip pat pak
viesti estai ir lietuviai. Komisi
jos išvykimo laiką nustatys są
jungininkų kontrolinė komisija 
Berlyne...

Paskutiniu laiku dažnai kel
tas Prancūzijos klausimas šiuo 
metu yra nerealus, nes ligšioli
niai bandymai atsimušė į Pran

J. Okunis, miesto gyv. namo izometrinis planas; III premija

cūzijos darbo ministerijos prie
šinimąsi ... Tolimesnėj ateity 
gali būti aktualus Švedijos kvie
timas inžinierių bei architektų 
ir Argentinos bei Brazilijos pa
siūlymai ...

Iš galimybių Vokietijos teri
torijoje pirmoj vietoj minima 
specialių grupių transporto ir 
apsaugos darbams steigimas. Jų 
formavimas vyksta palaipsniui, 
ir yra numatyta, kad jis bus 
vykdomas visoj amerikiečių zo
noj ... Be to. UNRRA aiškina 
suorganizavimą baltiečių meni
ninkų grupės, kuri aptarnautų 
kariuomenę...

Bavarijos srities atstovas doc. 
A. Amtmanis pranešė, kad Mun-

Dipl. inž. JONAS MULOKAS, 
laimėjęs už kaimo gyv. namų

• projektą I premiją

cheno distrikto UNRRA pasiū
lys darbo visų profesijų žmo
nėms, nežiūrint skaičiaus. Pir
menybė teikiama nevedušiems, 
bet neišskiriami ir šeimos as
mens. Pastariesiems bus duo
dami atskiruose namuose spe
cialūs butai, tačiau šeima nega
li būti didesnė kaip 3 asmens. 
Algos pagal vokiečių nuosta
tus ... Didelį interesą latvių 
darbo grupėms, ypač amatinin
kams, rodo ir vokiečiai, tačiau 

dėl suprantamų priežasčių šie 
pasiūlymai turi būti atmesti .

Susirinkimas konstatavo, kad 
darbo pasiūlymai dar padidėsią. 
Ypač geros perspektyvos yra 
amatininkams, todėl stovyklose 
yra sustiprintinas amatų apmo
kymas.

Baigiant laikraštis nurodo, kad 
padidėjus darbo galimybei prie 
kariuomenės ir UNRRA, re’k’a 
žiūrėti, kad į darbus pakliūtų 
tiktai morališkai verti žmones. 
Stovykloms nurodyta, kad dėl 
darbo disciplinos ar panašių prie
žasčių atleistų asmęnų nebepriim- 
tų atgal į stovyklas.

Galva aukštyn
Tokia antrašte latvių laikraštis 

„Tevzeme“, Nr. 5. deda vedamąjį, 
kuriame rašo:

Kai mes prieš dvejus metus 
palikom savo gimtąjį kraštą, vi
si buvom įsitikinę, kad baisusis 
karas greit baigsis, kad jį lai
mės Vakarų sąjungininkai ir 
kad mes greit gSlėsim grįžti į 
savo gimtinę. Emigraciją vaiz- 
davomės kaip pereinamąjį laiką, 
kuris reikia praleisti užsieny, 
kol karo viesulas nurims tėvy
nėj. Tada visi galvojo tik, kaip 
išgelbėti savo gyvybę ir kaip 
apsaugoti savo vaikus ir myli
mus asmenis nuo sunaikinimo. 
Mūsų tikslas buvo išsaugoti 
tautos gyvąsias jėgas, kurios 
po karo bus būtinos tėvynės 
atstatymo darbams.

Priminęs, kad karas jau baigės 
ir baigės sąjungininkų pergale, 
laikraštis nurodo, kad mes vis ne
galim grįžti į savo tėvynę; dėl per 
ilgai užsitęsusio laiko žmonėms 
jau ima mažėti tikėjimas į geresnę 
ateitį.

Tačiau to neturi būti. Mes ne
turim nustoti tikėję į tiesos per
galę prieš netiesą, mes neturim 
prarasti vilties grįžti į gimtinę. 
— Karas pasauly baigės, bet 
taika į pasauly dar neatėjo. Mes 
dar galim sulaukti liūdnų ir 
džiaugsmingų staigmenų.

Neleiskim sunkenybėms mus 
nugalėti. Vilkimės ir tikėkime, 
kad šios sunkenybės praeis ir 
kad mums vėl ateis geresnės 
dienos.

— JAV-se svarstoma sukurti 
vieną krašto gynymo ministeriją 
vietoj iki šiol veikiančių jūrų, oro 
ir sausumos karo ministerijų. 
(CDM, 1. 18).

— JAV parduoda invazinį lai
vyną, kuris buvo panaudotas išsi- 
kėlimui Šiaurės Afrikoj, Sicilijoj 
ir Italijoj. Jis susideda iš 96 įvai
raus tipo laivų ir yra vertinamas 
5.375.000 dol. Kai kurie šių laivų 
yra visai tvarkoj, o kai kurie rei
kalingi remonto arba tinka tik 
laužui. (CDM, 1. 18).

— Naujosios Zelandijos gynymo 
ministeris pranešė, kad Naujosios 
Zelandijos kariuomenė yra visiš
kai perorganizuojama. Bus panai
kinti skirtumai tarp įvairių korpų 

I ir pakeistos kariuomenėj tarnavi
mo sąlygos (CDM, 1. 18).

— Pranešama, kad atominės 
energijos fabrike Chalk River, 125 
km. nuo Ottavos (Kanadoj) galima 
pagaminti „gal būt labiau žudantį 
ginklą negu atominę bombą“. Šis 
ginklas vadinamas „Mirties Dul
kėmis“. Pranešime sakoma: „Ma
žučių radioaktyvių dalelių galima 
pagaminti didesniais kiekiais ir 
labiau žudančių Chalk River fa
brike, negu bet kokiame atominia
me fabrike pasauly, nes Kanados 
fabrikas yra vienintelis. Toliau 
sakoma, kad Kanada šias dulkes 
gamina ne kariniams tikslams, bet 
būsimam kare jos turės ir galės 
būti panaudotos. Kanados krašto 
apsaugos ministeris pareiškė, kad 
Chalk River „dulkes“ bus galima 
panaudoti ir gynybai (CDM, 1. 18).

— Įvairių partijų asmenų grupė, 
vadovaujama W. Churchillio, įstei
gė provizorinį Jungtinės Europos 
Komitetą. Tai bus pirmas žingsnis 
prie Jungtinių Europos Valstybių 
sudarymo (CDM, 1. 17).

— Prancūzų Vokietijos zonoj 
netrukus turi pasirodyti „okupa
ciniai frankai“, kurie pakeis vi
sus užsienio ir sąjungininkų kari
nius pinigu/. Panašūs pinigai prieš 
kelis mėnesius buvo išleisti Aus
trijoj, britų ir amerikiečių zonose 
(CDM, 17).

— Britų atomo specialistas prof. 
Marcus Oliphant padarė Australi
jos ministerių kabinetui pranešimą 
apie atominę bombą ir jos veiki
mo pasekmes. Po posėdžio minis
terių kabineto kalbėtojas pareiš
kė, kad ministerial buvo „išgąs
dinti“ vaizdo, kurį profesorius 
nupiešė atominę bombą panau

J. Mulokas, sodybos išplanavimas; I premija

dojus kare. Ministerial konstata
vę, kad taikos bet kokia kaina 
išlaikymas yra didžiausias vy
riausybės uždavinys (CDM,1. 17).

— Britų atomo specialistas prof. 
Marcus Oliphant pareiškė, kad 
mokslininkai yra pagaminę ato
minę bombą, 600 kartų labiau 
žudančią“ už tą, kuri buvo nu
mesta Japonijoj. Anot jo, žmonija 
gali išvengti mirties tiktai visiš
kai pasitraukus į požemį, pasiim- 
dama su savim namus ir pramo
nę. Jis atominę bombą pavadino 
„ginklų karaliene“ ir pareiškė, 
kad ateity ji galės būti kombi
nuojama su bakteriologiniu karu 
(CMD, 1. 15).

— JAV sausumos kariuomenės 
ir jūrų laivyno vadai sudaro pla
ną nustatyti būsimą ginkluotų 
pajėgų stiprumą. Sausumos ka
riuomenė norinti turėti nemažiau 
kaip 1.000.000 vyrų, o karo laivy
nas tikisi 500.000 vyrų. Nežiūrint 
atominių ir raketinių ginklų prob
lemų, sausumos ir laivyno parei
gūnai pareiškia, kad jie sujungia 
vadovybę septyniuose pasaulio 
karo teatruose, nors diskusijos 
dėl šių dviejų tarnybų sujungimų 
dar tebesitęsia. Sausumos kariuo
menės programoj yra numatyta 
40 kovos divizijų, jei trys oro gru
pės laikomos lygiomis vienai di
vizijai, o trys pulkai okupacinės 
kariuomenės Europoj prilygsta 
vienai divizijai. Laivynas dau
giausia bus koncentruojamas Pa- 
cifike ir Atlanto vandenyne. Nau
jųjų laivų patrankos paverčiamos 
raketas šaudančiomis baterijomis. 
(CDM, 1. 14).

*- Sovietų savaitraštis New 
Times iškelia reikalą sutarptati- 
tinti Suezo ir Panamos kanalus. 
Autorius rašo, kad daugelis val
stybių yra suinteresuotos Suezo 
ir Panamos kanalais, o jiems ta
pus įrankiu anglosaksų bloko ko
voj už vyraujančią rolę pasauly, 
didžiausias visų tautų interesas 
yra, kad jie būtų sutarptautinti 
(CDM, 1. 12).

— „Pravda“ 1. 15 apkaltino bri
tų užs. reik, ministerį, kad jis „at
sisakė“ nuo 20 metų draugiškumo 
sutarties D. Britanijos su Rusija. 
Ši žinia taip pat buvo paskelbta 
per Maskvos radiją rusų kalba. 
Pranešimui „Pravda“ uždėjo ant
raštę „Bevinas atsisakė nuo an- 
glų-sovietų susitarimo“. — Britų 
užs. reik, ministerija paneigė šį 
„Pravdos“ pranešimą, kad Revi
nas būtų atsisakęs nuo anglų-so- 
vietų tarpusavinės pagalbos su
tarties (NYHT, 1. 16).

— Britų ir amerikiečių užsienio 
reikalų ministerijos kalbėtojai 
pareiškė, kad nei JAV nei D. Bri
tanija negali sutikti su Rusijos ir 
Norvegijos susitarimu dėl strate
ginio Spitzbergeno salyno bend
ros gynybos, jei tik susitarimas 
būtų tarp jų padarytas (CDM, 1. 
16).
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LIETUVIAI 1
Lietuviai Hanovery

Hanoverio lietuvių progimnazija 
atidaryta 1946 m. rugpiūčio 7 d. 
Ji šiuo metu ne tik verčia gilią 
vagą švietimo baruose, bet seka 
ir iškilmingai pamini svaiblausius 
Lietuvių Tautos įvykius. 1947 m. 
sausio 7 d. čia buvo surengtas iš
kilmingas minėjimas: 400 metų 
Lietuviškai knygai. Progim. dir 
J. Kašelionis savo paskaitoje at
vaizdavo tą sunkų, bet sėkmingą 
lietuviškos knygos 400 m. kelią. 
Tačiau, kada nūnai jau yra pa
skaitoma iki 30.000 lietuviškų lei
dinių — knygų, tai galima drąsiai 
žvelgti į gražesnę Naujos Lietuvos 
ateitį. Mokiniai padeklamavo kla
sinių poemų: Donelaičio, Baranaus
ko ir Maironio ištraukas. Mokinių 
choras, vedamas mokyt. Valenti- 
naitės, padainavo lietuviškųdainų. 
Šventės pabaigoje atitinkamą' žodį 
pasakė stovyklos vadovas inž. A. 
Griškėnas. Minėjimą gražiai pra
vedė mokyt. E. Bichnerytė. Šven
tėje dalyvavo mokinių tėvai ir 
daugelis stovyklos gyventojų.

— Gruodžio 24 d. progimnazija, 
pradžios mokykla ir vaikų darže
lis turėjo bendrą „Eglutės šventę”. 
Apsilankė UNRRA - os direktorius 
su palydovais, pasidžiaugė lietu
viška moksleivių programėle, su 
moksleiviais pasivaišino ir apdo
vanojo visus „Kalėdų senelio" 
lauktuvėmis.

Tenka pastebėti, kad UNRRA-os 
dir. Binard itin myli lietuvių vai 
kučius ir jų šventėse visuomet 
mielai dalyvauja.

— Hanoverio Lietuvių Progim
nazijoj pradėjo veikti biblioteka, 
kuri daug knygų gavo iš Ameri
kos lietuvių. Dabar ji papildoma 
naujosiomis knygomis. Biblioteka 
gali pasinaudoti ir visi kolonijos 
gyventojai lietuviai.

— 1946 m. gruodžio mėn. 8 d. 
iškilmingai atidarytas lietuvių Liau
dies universitetas. Tuom tarpu jis 
veikia trečiadieniais ir sekmadie
niais. Universiteto tikslas: išsa
miomis studijomis priminti lietu
viams, kad jie yra garbingos ir 
kultūringos tautės vaikai, plačiai 
išnagrinėti tų tautų bei vąlstybių 
gyvenimą ir kultūrą, kur gali pri
sieiti bent laikinai emigruoti ir ob
jektyviai perduoti nūdienius vi
suomeninio gyvenimo reiškinius. 
Universiteto lektorių sąstatas įvai
rus ir gausus: Dr. J. Kriaučiūnas, 
dr. A. Jasevičius, dir. J. Kašelipnis, 
adv. Martinkaitis, adv. Nagys, inž. 
Pargauskas, kun. Ruokis, kun. V. 
Radvinauskas, gim. mokyt. Martin
kaitis, gim. mok. J. Petronis, dipl. 
phil. A. Petrauskas, V. Bliumfel- 
das ir k. t.

Tenka pasidžiaugti, kad lektoriai 
paskaitas parengia su visu kruopš
tumu, todėl kolonijos gyventojai 
lietuviai labai gausiai paskaitose 
dalyvauja ir su ypatingu susido
mėjimu jas seka.

— Gruodžio 15 d. Hanoverio 
Baltų kolonija, kurioje dabar yra 
apie 1200 žmonių, o lietuvių — 
apie 300, iškilmingai šventė bendro 
gyvenimo ir darbo šventę. Meni
nėje programos dalyje gražiai pa
sirodė visos trys Baltų tautos. Lie
tuviai ir čia įnešė didžiausią indėlį, 
nes gražiai pasirodė: vaikų darže
lis, pradžios mokykla ir progim
nazija, jaunesnės bei vyr. skautės 
tautinių šokių grupė. Galima drą
siai tvirtinti, kad šią reikšmingą 
šventę vainikavo lietuviai, operos 
solistai: Motekaitienė, A. Kal
vaitytė, P. Kovelis ir prof. Ja- 
kubėnas. Šių menininkų dienos 
UNRRA-os aukštiesiems pareigu - 
nąms taip patiko, kad juos pasi
kvietė dar į specialių koncertą.

— Naujuosius Metus sutiko 
bendrai visa kolonija salėje, kur 
tik vieni lietuviai išpildė meninę 
programą.

Katalikai lietuviai Naujuosius 
Metus sutiko ir bažnyčioje su spe
cialiomis pamaldomis ir momentui

pritaikintu kun. J. Ruokio pamoks
lu. Žv.

Skiriamos literatūros premijos

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Valdybos iniciatyva vėl 

•yra atgaivinta literatūros premi
jų tradicija. Literatūros premi
jos už geriausius originalius gro
žinės literatūros veikalus, sukur
tus ir išleistus tremtyje vienų 
metų bėgyje, skiria: 1) Trem
tinių Bendruomenės Švietimo Val
dyba, 2) BALFAS, 3) Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, 4) Leidykla 
Patria". Pirmosios premijos bus 

paskirtos už veikalus, išėjusius 
tremtyje iki 1947 metų sausio 1 d.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Valdyba paruošė premi
joms skirti nuostatus, kuriais va
dovaujantis jau sudarytos jury 
'komisijos. Jury komisijų sprendi
mai bus paskelbti vasario 8 — 11 
d., o pačios premijos įteiktos lau
reatams vasario 16 — tosios iš
vakarėse, vasario 15 d. iškilmin
gam akte Tūbingene.

Reikia tikėtis, kad literatūros 
premijų paskyrimas pagyvins mū
sų literatūrinį gyvenimą ir meninį 
literatūros. lygį truktels aukštyn. 
Be to, tai bus didelė moralinė ir 
medžiaginė parama rašytojams 
tremtiniams. Ypatingo dėmesio pa
dėkos nusipelno mūsų užjūrio 
brolių domėjimasis mūsų literatūra. 
BALF-o paskirtoji literatūros pre
mija yra didžiulė visokiaropa pa
rama lietuviams rašytojams, trem
tiniams.

Su dideliu nekantrumu lauksime 
paskelbiant pirmuosius literatūros 
laureatus tremtyje.

Vincas Švitra

Red. V.

K. Cerkeliūnas 

Tas, kuris lietuvius 
garsina

(Mūsų sporto attache Paryžiuje)

Vienas anglų žurnalistas ne
seniai iškėlė mintį, kad prie am
basadų ar pasiuntinybių, be ki
tų pareigūnų, pats laikas įvesti 
dar vieną etatą — sporto atta
che. Atsiminus dabar taip išpli
tusius tarptautinius sporto san
tykius, ši mintis nėra didelė 
staigmena. Tik klausimas, kada 
tai bus įvykdyta praktikoj. Lie
tuviai tokį sporto attache jau da
bar turi. Šias pareigas Paryžiu
je ir labai sėkmingai eina Myko
las Ruzgys.

Dar per III-sios Europos krep
šinio pirmenybes Kaune nmnr-Q- 
zai, paveikti skaudaus pralaimė
jimo prieš lietuvius (18—48), rū
pinosi gauti tinkamą krepšinio 
trenerį. Juo buvo numatvtas Ruz
gys. Tik nelemti politiniai įvy
kiai visiems ketinimams Vžsklen- 
dė duris, ir tik po šešerių metų 
atsitiktinai pavyko šį planą rea
lizuoti.

1945 metais žiema Prancūzijos 
geležinkeliai dar gerokai šluba
vo, ir keleiviai nebuvo apdrausti 
nuo netikėtumų. Kartą Paryžiaus 
Avia krepšininkai vvko gastro
lių į Roueną. Po nuotykingos ke
lionės Rouene paaiškėjo, kad 
laiku atvyko tik keturi žaidikdi. 
Komandos kapitonas buvo pasi
ryžęs žaisti keturiese. Tada iš ne
gausių žiūrovų tarpo pakilo vie
nas aukšto ūgio amerikietis ka- 
rvs ir d'-uSiau ženklais nei žo
džiais prancūzams ėmė aiškinti, 
jog jis yra krepšini žaidęs ir ga
lėtų papildyti komandos sudėtį. 
Buvo susitarta, ir karys sužaidė 
rungtynes. Tai buvo Ruzgys.

Kai po kelių dienų Paryžiuje 
tai buvo papasakota internacio
nalui Lesmayoux, šis nenorėjo 
tuo tikėti. Ruzgys? Lietuvos 
žvaigždė! iš 1939 m. Europos 
pirmenybių?

Anglų zonos moksleivių at-kų 
suvažiavimas Seedorfe

1946 m. gruodžio 'mėn. 28—29 
d. d. įvyko anglų zonos mokslei
vių at-kų kuopų atstovų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 9-nių 
kuopų atstovai, viso 82 mokslei
viai, 16 studentų ir 12 sendrau
gių. Suvažiavimas pradėtas pa
maldomis, kurios vyko stovyklos 
įrengtoje bažnytėlėje. Po pamal
dų skautų būkle atidaromas pats 
suvažiavimas. Darbo prezidiumas 
sudaromas iš pačių moksleivių. 
Suvažiavime priimta rezoliucija, 
kurioje sakoma, kad pasaulyje 
grumiasi dvi»jėgos: krikščionybė 
ir bedievybė. Todėl atėjo laikas 
apsispręsti pasauliui — už Kristų, 
ar prieš Kristų, kaip popiežius 
Pijus XII kalbėjo XII. 22 d. pa
sauliui.

Ateitininkai jaučia giliausią 
pareigą aktyviai įsijungti į ta 
kovą. Todėl: 1) moksleiviai at- 
kai įsisąmonina krikščionybės 
vedamos kovos svarbumą ir at- 
sakomingumą, 2) Gilindamiesi į 
religines tiesas ir uoliai atlikda
mi religines praktikas tampa są
moningais katalikais. 3) visame 
gyvenime drąsiai ‘pasisako už 
Kristų ir krikščioniškų principų 
įgyvendinimą, 4) Lietuvių trem
tinių gyvenimas stovyklose savo 
neigiamybėmis silpnina lietuvių 
moralinį atsparumą, temdo tikėji
mą šviesesne ateitimi ir naikina 
kūrybini veržlumą. Todėl mes 
laikome savo pareiga:

1) Visais savo darbais ir pa
vyzdžiais stengtis atpratinti jau
nimą nuo betiksliško laiko leidi
mo, nuo girtuokliavimo, moralinio 
nusmukime.

2) Savo pasirodymuose sveiku 
optimizmu kelti jaunimo kūry
biška dvasią ir pasitikėjimą Am
žinosios Tiesos laimėjimu.

3) Ruošti viešus pobūvius visu 
rimtumu, kad visuomenė susida
rytų gerą įspūdį. , P. R

Po mėnesio į tą patį Roueną 
su Championnet komanda atvy
kęs tas pats Lesmayoux atpažįs
ta savo seną pažįstamą ir pakvie
čia jį į Paryžių.

Ruzgys tąsyk buvo bedarbis. 
1942 m. mobilizuotas. 1945 m. jis 
karo tarnybą baigė. Prieš karą 
jis buvo draudimo agentds.

Paryžiuje Ruzgys susitiko kitą 
pažįstamą, taip pat Prancūzuos 
rinktinės žaidiką-Fabrikant. Šis 
jam visiškai konkrečiai pasiūlė 
liktis Paryžiuje ir pas. jį apsi
gyventi. Ruzgys liko; netrukus 
buvo pakviestas treneriu į Stade 
Francais, daug važinėjo ro 
kraštą-, mokydamas krepšinio plo
nybių ir iškopė i prancūzų rink
tinės trenerius. Ruzgio vardą 
pradėjo linksniuoti sporto lai
kraščiai, jo nuotraukas matome 
pirmuose puslapiuose — Ruzgys 
tapo populiarus ir mėgiamas.

Ruzgio buvimas ir darbas Pa
ryžiuje laikraščiams duoda pro
gos dažnai palinksniuoti Lietuvos 
ir lietuvių vardą. Šia prasme Ruz
gys yra uolus lietuviško krepšinio 
populiarizatorius. tikras .nūsų 
sporto attache. Prancūzai juo su 
entuziazmu didižiuojasi ir ’nau
doje dažnai pažymi, kad tokios 
pajėgos jiems gali pavydėti ir 
pavydi kiti kraštai, kur krepši
nis populiarus. Tai pažymi ir 
užsieniečiai, pavyzdžiui, čekoslo- 
vakai, kurių komandos veik kas 
mėnesį vieši Prancūzijoje.

Ruzgio darbas netruko sužibė
ti. Kai Prancūzija gruodžio mėn. 
nugalėjo naująjį Europos meis
terį Čekoslovakiją (37—30, Pary
žiuje), Ruzgys tapo prancūzų 
krepšinio herojų. Pergalės nuo
pelnai netiek buvo skiriami žai- 
dikams, kiek pačiam Ruzgiui. 
Vienas Paryžiaus dienraštis rung
tynių aprašymui uždėjo antraš
tę: „Prancūzija laimėjo Ruzgio 
dėka“, kitur — „Rungtynes lai
mėjo Ruzgys“. Rinktinės žardi- 
kas barzdočius Frezot. atmintinas 
iš pirmenybių Kaune, parašė 
straipsnį „Noublions pas Ruzgis, 
ii fut impeccable“. Daugis laik
raščių atsispausdino pasikalbėji

tik Amerikos, bet ir viso pasaulio 
tenisas.

Ne kiek geriau ir su boksinin
kais, nes Amerikos sporto žurnalo 
„Der Ring“ paskelbtoje geriausių 
pasaulyje boksininkų eilutėje pir
mąsias dūdas pučia taip pat ame
rikiečiai. Ji prasideda su pasaulio 
meistru Joe Luis. Toliau seka: 
Tami Marriello, Elmer Ray, Joe 
Maxim, Curtis Sheppard, Bruce 
Wood-cock. Pųssunkiame svoryje: 
Lesnevich, Ezzard Charles ir Bil- 
dy Fox. Vidutiniame svoryje: To
ny Žale, Jack Lamotta, Charley 
Burley ir Rocky Graziano. Pusvi- 
du tini a me svoryje: Ray Robinson; 
lengvam svoryje: Ike Williams; 
plunksnos svoryje: Willie Pep; 
gaidžio svoryje: Manuel Ortiz, 
Theo Medina (Prancūzija) ir mu
sės svoryje: Jackie Peterson 
(Anglija).

P. Vaitonis vyksta į Argentiną.
Dabar Švedijoj gyvenąs žino

mas Lietuvos šachmatininkas P. 
Vaitonis išvyksta į. Argentiną. P. 
Vaitonį gastrolėms į Argentiną 
pakvietė Argentinos Šachmatų Fe
deracija. Gastrolės numatomos va
sario mėn. ąntrojoj pusėj.

Papildymas: Praeitame „Žibu
rių“ numerio apie sportą žinu
tėje. „USA laimėjo Davis taurę“ 
yra praleista, kad po amerikiečių 
tryliktojo laimėjimo seka austra- 
liečiai su 9, o tik vėliau anglai 
su 7 ir prancūzai su 6 (Davis tau
rės laimėjimais).

Atsiusta paminėti
GINTARAS, neperiodinis litera
tūros žurnalas, redaguoja J. Kar
minas, 10-sios knygos. Neustadt, 
1946 m. rugsėjo mėn. Spausdintas 
rotatorių.

Petras Babickas, Eilėraščiai, Ro
ma, A. D. MCMXLVI, Antras' pa
pildytas leidimas, 106 psl.

Gimtinės Žiburėliai, Trečioji 
knygutė, Hanau, 1946 m. Kalėdos, 
spausdinta rotatorium, išleido Ha
nau, LTB Švietimo Skyrius, 34 psL

Varpas, Nr. 11-12, 1946 m. gruo
džio mėn., spausdintas rotatorium. 
Skirtas išimtinai dr. K. Griniaus 
jubiliejui paminėti, 30 psL

Pranešimai
LIETUVOS 

RAUDONASIS KRYŽIUS.
Generalinis amerikos zonos 

įgaliotinis
Mūnchen'as, 1937 mt. sausio 
mėn. 8 d.

L. R. K. Skyriams ir Įgaliotiniams

Aplinkraštis Nr. 17
Jau atėjo 1947 m. sausio mėn. 

6 d. Šią dieną visi L. R. K. skyriai 
ir įgaliotiniai pradeda didelį ir 
atsakomingą darbą. Si diena yra 
pradžia L. R. K. piniginio vajaus, 
kuris turi tęstis iki vasario mėn. 
16 d.

Kai 16 vasario minėsime Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktuves, 
ramia sąžine tik tie galėsime jas 
švęsti, kurie atlikome savo pilie
tinę pareigą. . v

Tarp 1947 m. sausio mėn. 6 d. ir 
vasario 16 d. svarbiausia mūsų lie
tuvių tremtyje gyvenančių, parei
ga yra visomis savo jėgomis, visa 
energija, visais savo ištekliais pa
remti L. R. K. piniginį vajų.

Kad niekas nemanytų, jog čia 
perdaug pasakyta, noriu dar kartą 
priminti, kad mūsų lietuvių trem
tinių vargai vis auga, o mūsų 
šelpimo organizacijos galimybės 
juos varge gelbėti nei kiek nedi
dėja. Jau vien kasdien vis kylan
tis D. P. teisių netekusiųjų skai
čius gali akivaizdžiai parodyti, 
kaip staiga pašoko reikalas šelpi
mo darbą sustiprinti. O mūsų bu
vusieji karo belaisviai, mūsų li
goniai, kurių skaičius, ypač džio- 
t^ninkų, kasdien vis -auga, mūsų 
invalidai, mūsų našlaičiai, nauja- 
ųimiai, jų gimdyvės motinos, dar
želių ir pradinių mokyklų vaiku
čiai, pagaliau mūsų aukštesniųjų 
mokyklų mokiniai ir patys moky
tojai, mūsų studentai — kas ne
žino ir nemato, kad visi kaskart 
į sunkesnę padėtį patekdami, visi

mus su Ruzgiu, kur jis prisimena 
laiką, praleistą Lietuvoje. Su ju
moru Ruzgys prisimena Lubiną, 
kuris, pavz., per rungtynes Lie- 
tuva-Suomija (112—10) stovėjo 
prie priešininkų krepšio ir mosta
guodamas savo didelėmis ranko
mis atrodė kaip semaforas.

Prancūzijoj Ruzgys gerai jau
čiasi, tik nusiskundžia per dide
liu biurokratizmu. Vieno žur
nalisto užklaustas, kaip jis pra
leidžia laisvalaikį, Ruzgys atsakė, 
einąs i kino teatrą ar koncertą. 
Jam patinka Mozartas ir Offen- 
bachas. Iš kino artistų — Bette 
Davis ir Raimu. Iš rašytojų jis 
mėgsta Steinbecką, Hemingway, 
Dreiserj.

Kai Ruzgys užsimena apie savo 
žmoną Danute ir šešerių metų 
dukrelę, k orios jis kaip ir nema
tė, jo akyse sužiba ilgesys.

Kitame savo pasikalbėjime 
sporto dienraščio ..L’ Equipe- 
Elans“ bendradarbiui Ruzgys pa
reiškia, norįs parsigabenti žmo
na Daną ir dukrelę Lydi ją į Pa
ryžių. Jis turi ir jų abiejų nuo
traukas. Bendradarbis pažymi, 
kad Ruzgienė yra „une solide 
jeunne femme“.

Ruzgys liko toks pats mielas, 
artimas ir savas, koki mes prisi
menam iš Lietuvos laikų, toks 
pats, koki mes keli tremtinių 
krepšinio atstovai praeitų metų 
gegužės mėn. buvome sutikę Že
nevoje. Tai buvo susitikimas, pa
našus į įsimylėjusios poros, nors 
noterų mūsų tarpe nesimatė. Nak
ties poilsio nebuvo. Laiko turė
jom taip nedaug, tik porą dienų 
o norėjosi išnaudoti kiekvieną 
minute.

Ir kai atsisveikindamas aš no
rėjau ką nors jam palikti prisi
minimui. iškedenau savo sportinį 
lagaminėli, kišenius ir užčiupau 
tremtyje išleista lietuvišką mal
daknygę. Užrašiau dedikaciją ir 
padaviau. Ruzgys buvo maloniai 
nudžiugintas ir prisipažino, nieko 
lietuviško iki šiol neturėjęs. O 
maldaknygė, ir dar lietuviška — 
jam pravers.

Juk per Velykas Paryžiuje jis 
apvaikščiojo 28 bažnyčias.

Bet apie Paryžių Ruzgys nedaug 
kalba. Su mumis jis prisimena 
netolimą praeiti, grįžtą į Kauną, 
pas savo žmona, dukrelę, ir jo 
akyse ilgesys, kuri mes puikiai 
suprantame.

Toks yra Ruzgys?

Mušti anglus ant jų žėmės!
Vienos futbolo entuziastai jau 

1932 metais metė šūkį į plačią 
sporto visuomenę, kad „reikia 
mušti anglus ant jų žemės“. Siam 
mūšiui laimėti buvo sudaryta 
kontinento rinktinė, kurios bran
duolį sudarę patys šūkio autoriai- 
austrai. Bandymas vis dėlto bai
gėsi nors ir nežymiu, tačiau anglų 
laimėjimu 2:1. Pralaimėjimas pa
darė opią žaizdą visam kontinen
tui, o dar daugiau austrams. Si 
žaizda iki šiai dienai išliko neuž
gijusi. Ir dabar Austrijoje yra 
prasidėjęs didelis judėjimas šia 
linkme. Jau gegužės mėnesyje 
planuojamas pakartotinas susi
kirtimas su anglais. Ar pavyks, 
paliekame spręsti patiems skai- 
tytojams. X

Iš visur ir apie viską
Prancūzijos teniso sąjungos pre

zidentas Pierre Gillou, paskelbė 
sąrašą pačių geriausių pasaulyje 
tenisininkų, pasiremdamas 1946 m. 
pasiektais la’mėjimais. Vyrų gru
pėje: Jack Kramer (USA), Ted 
Schroder (USA), Drobny (Čeko
slovakija), Ivon Petra (Prancūzi
ja), Jack Bromwich (Australija), 
Tom Brown (USA), Gardner Mul- 
loy (USA), Frank Parker (USA) 
ir Geoff Brown (Australija).

Moterų grupėje: Pauline Betz 
(USA), Margaret Osborne (USA), 
Louise Brough (USA), Dorothy 
Hart (USA), Patricia Todd (USA), 
Dorothy Bundy (USA), N. Landry 
(Prancūzija), Menzies (Anglija), 
E. Fry (USA) ir Kovac (USA).

Tiek vyrų, tiek moterų „rang- 
listo“ eilutėse, kaip matome, su 
labai mažomis išimtimis figūruoja 
amerikiečiai. Visai nenuostabu, 
kad jie ir stovi Davis taurės gar
bės sargyboje, nes jie yra išau
ginę pačius tvirčiausius teniso 
šulus, ant kurių yra pasirėmęs ne
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jie diena iš dienos didesnės ir 
veiklesnės pagalbos yra reikalingi.

Kai dėl pačių galimybių ŠĮ vargą 
sumažinu ir pagalbos ranką ištiesti, 
turiu pasakyti, kad didžiausi mūsų 
rėmėjai iki šiol buvo užjūrio bro
liai lietuviai. Be Amerikos lietuvių 
pagalbos maža ką mes būtume ga
lėję šelpimo darbe nuveikti.

Su gilia pagarba lenkime galvas 
tiems didžiadvasiams gailiašir
džiams mūsų tautiečiams ir turė
kime vilties, kad ir ateityje jie 
mūsų neužmirš.

Tačiau jeigu jie mus supranta, 
užjaučia ir taip gausiai mus remia, 
tai ir juos pačius mes turime 
suprasti.

Karas kaštavo daug miliardų. 
Daugiausia jis jų pareikalavo iš 
Amerikos. Tai giliai atsiliepė į 
šios, kad ir labai turtingos šalies 
ekonominę padėtį, atseit ir į Ame
rikos lietuvių gyvenimo sąlygas. 
Sumažėję po karo darbai ir už
darbiai, geležinkelio ir anglių ka
syklų . streikai, kurie ilgą ’ laiką, 
milijonus žmonių nuo darbo ati
traukę, dar labiau pasunkino visų 
amerikiečių, o kartu ir mūsų gera- 
darių Amerikos lietuvių gyvenimą.

Ne veltui tad gaunamos. žinios, 
kad numatytoji mūsų šelpimo 
BALF’o sąmata su dideliu susi- 
rūoinimu yra svarstoma, ir mes, 
Generaliniai įgaliotiniai, esame įs
pėti š. m. sausio mėnesyje ope
ruoti Jik 75% 1946 m. antrojo 
pusmečio sąmatos ribose.

Mes tikimės, kad -amerikiečiai 
mūsų nenuvils ir mums ištesės, bet 
būtų stačiai gėda patiems sau 
nieko nedaryti, o rankas sudėjus 
jų vienų pagalbos laukti.

Amerikoje labai yra žinomas 
posakis „Help your self" (gelbėk 
pats save). Jį pagimdė sunkios 
šios šalies pionierių gyvenimo 
sąlygos. Ir šių laikų amerikietis, 
nors didelio gerbūvio pasiekęs, ši 
posakį dažnai kartoja ir labai jį 
vertina. Tai nereiškia, kad jis būtų 
kito nelaimei nejautrus ir jį jo 
paties likimui negailestingai pa
liktų. Kad taip nėra, pakankamai 
mes patys įsitikinome, ypač šiais

a) Spaudos propaganda.

b) L. T. B. Dillingen’o Sky-
riaus nuolatinių tarnauto
jų auka pin. vajui.

c) Stovykloje ruošiamu pra
mogų ir pasilinksminimų 
apdėjimas mokesčiu L. R. 
K. pin. vajui.

d) Aukų rinkimas vidurinėje 
mokykloje L. R. K. vajui.

e) Aukų rinkimas .pradžios 
mokykloje. \

f) Skautų prisidėjimas prie 
vajaus.

g) Vyrų choro prisidėjimas prie 
L. R. K. piniginio vajaus 
pravedimo.

h) Studentų prisidėjimas prie 
L. R. K. piniginio vajaus 
pravedimo.

i) L. R. K. Dillingen’o Moterų 
Komitetas.

j) Pramogų apdėjimas vajaus 
mokesčiu, papildant šio 
protokolo c punktą. ■

\

(pas) O. ŽANVYDAS, L. R. K. 
Dillingen’o Sk. Valdybos pirminin
kas, Pasirašė: Sekretorius P. 
PUKYS, „Mūs” Kelio" Vyr. Redak
torius Penikas, L. T. B. Komiteto 
pirmininkas VALIUKONIS, Vyrų 
choro Dirigentas ŠTARKA, Pro
gimnazijos Direktorius VĖLYVIS, 
Pradžios mokyklos Vedėjas BORT- 
KEVlClUS, Studentų atstovas 
PETRAUSKAS, Skautų atstovas 
SUBATKEVlClUS, L. T. B. Švieti
mo Vadovas BUDRYS, L. T. B. 
Šokių trupės Vadovas MACEVI
ČIUS ir L. R. K. Dillingen’o Sk. 
Moterų Komiteto pirmininkė MA- 
CEVlClENfi.

pažadėjo pasiūlyti, gaunantiems 
atlyginimą, tarnautojams, aukoti 
nemažiau 5% nuo mėnesinio atly
ginimo.

L. T. B. Dillingen’o Sk Svieti- 
timo vadovas pasižadėjo visų sto
vykloje ruošiamų pramogų ir pasi
linksminimų apdėti mokesčiu, nuo 
kiekvieno bilieto po 50 pf. L. R. K. 
vajaus naudai, laikotarpyje 1947, 
I. 6. iki 2. 16.

Vidurinės mokyklos Direktorius 
pasižadėjo mokykloje pravesti pi
niginę rinkliavą, pagal aukų lapus.

Pradžios mokyklos Vedėjas pa
sižadėjo mokykloje pravesti rink
liavą pagal aukų lapus.

Suruošti vieną skautų laužą ir 
pelną skirti L. R. K. pin. vajui.

L. T. B. Komitetas suruošia va
sario 16 proga minėjimą ir visą 
tos dienos pelną skiria L. R. K. pi
niginiam vajui.

Studentų atstovas pasižadėjo 
pravesti rinkliavą aukų lapais stu
dentų ir gyventojų tarpe.

L. R. K. Moterų Komiteto pir
mininkė pažadėjo stovykloje su
ruošti paskaitų su apmokamu įė
jimu. Pelną skirti L. R. K. pini
giniam vajui.

L. T. B. Dillingen’o Komitetas nuo 
visų stovykloje vykstančių kul
tūrinių pramogų ir pasilinksmini
mų, laikotarpyje 1947. I. 6 iki 2, 16 
skirti L. R. K. piniginiam vajui 
25% gryno pelno.

Kaip čia nuostabiai gražiai visa 
Dillingen’o visuomenė ir lietuviš
kos istainos i vaiaus darbą yra 
įtraukta! Kas gali abejoti taip pra
dėto darbo nepasisekimu?

Į darbą tad, mieli L. R. K. ben
dradarbiai, kad 16-tos vasario 
Dieną kiekvieno sąžinė mums pa
sakytų, jog lietuvio tautinę pa
reigą garbingai ir nuoširdžiai at
likome.

Prof. Dr. M. Ražaitis.
L. R. K. General. Amerikos Zonos 

Vokietijoje Įgaliotinis.

mūsų nelaimių laikais. Tai tik 
reiškia, kad kūnini iniciatyvos ir 
labiausiai vertina paties į sunkią 
padėtį patekusio iniciatyvą ir 
pastangas iš nelaimės pakilti ir iš
sigelbėti.

Suprantama tad, kokį blogą įs
pūdį padarytų mūsų broliams ame
rikiečiams, jeigu jie, tiek vajų su
rengę ir sėKmingai musų pagal
bai savo šalyje pravedę, sužinotų, 
kad mes net šio vienintelio gyvy
biniams savo pačių reikalams, ne
sugebėjome ar net nenorėjome 
tinkamai pravesti. Aš nežinau, ko
kia teise mes tuomet galėtume 
laukti pagalbos iš Amerikos, ko
kiomis akimis iš mūsų užjūrio bro
lių jos tykoti.

Aš giliai tikiu, kad visų ir valdy
bų, ir įgaliotinių, ir Moierų Komi
tetų, visų kitų mūsų visuomenės 
veikėjų, studentų ir jaunimo, paga- 
li?u mūsų skaudos ir m-■'no darbi- 
ninkų mūsų bažnyčių klebonų vis- 
Kas bus padaryta, Kad mūsų vajus 
kuo geriausiai pasisektų.

Čia vėl ne tuščios viltys, o pa
ties mūsų gyvenimo guodžiantys 
reiškiniai. Aš žinau, kad daugelis 
skyrių nė 6 sausio nelaukdami, 
darbus pradėjo ir jau daug vyra 
padarę.

Vajaus reikalas ir priemonės jį 
pravesti labai gražiai yra išdėsty
ta Vyr. Vald. anlinkr. Nr. 21. Šia 
proga dar kartą priminsiu, ką 
esu pasakęs savo apliKr. Nr. 13, 
būtent, kad privatine iniciatyva ir 
visų vietos sąlygų išnaudojimas 
daug daugiau čia padės už geriau
sią? instrukcijas.

Be to. dar norėčiau atkreipti 
piniginio vaiaus vykdytoju dėme1 
sį į vieną būtiną, nieką nepamai
nomą jo pasisekimo sąlygą:

Įtraukti visas gyvąsias lietuvių 
visuomenės pajėgas j šį garbingą 
darbą.

Kaip tai galima padaryti, patiek
siu pavyzdi tiesiog iš prasidėjusio 
jau praėjusiom metų pabaigoje 
vajaus sąjūdžio., Štai Dillingen’o 
L. R. K. skyriaus posėdžio proto
kolo 1946. XII. 28 Nr. 24 vajaus 
reikalu nutarimai:

„Mūsų Kelio” Vyr. redaktorius 
pasižadėjo laikraštyje „Mūsų Ke
lias" per laikotarpį vesti tam tiks
lui atatinkama propagandą.

L. T. B. Komiteto pi mininkas

Baltu sargybiniu kuopu reikalu

Sudarius Scheinfeld'e dvi sargy
binių kuopas, į šią stovyklą ėmė 
lankytis lietuviai tremtiniai iš 
daugelio Vokietijos vietovių, tei
raudamiesi apie galimumus įstoti 
į tokią kuopą. Scheinfeld'o Apy
linkės Komitetas,-kuriam buvo pa
vesta organizuoti tas kuopas, no
rėdamas sutaupyti kelionės vargą 
ir išlaidas visiems, kurie ketina 
vykti į Scheinfeld’ą šiuo reikalu, 
prašo jų nuo tokio žygio susilai
kyti, nes tuo tarpu tolimesnių 
kuopų sudarymas yra sustojęs.

Jei ateityje susidarytų galimu
mų priimti dar daugiau lietuvių j 
tokias sargybinių kuopas, visi bus 
painformuoti per savo apylinkių 
komitetus.

Asmeninis vykimas kiekvienu 
atveju neturi jokios prasmės ir su
daro tik nereikalingą laiko gaiši
nimą ilgoje kelionėje.
Scheinfeld’o Apylinkės Komitetas.

Lietuvių ankš’esninfoie technikos 
mokykloje Augsburge

egzanrnai Į 2-jį kursų pradedami 
š. m. sausio mėn. 25 d. ir baigia

mi š. m. vasario mėn. 1 d.
Mokslas antrame kurse visuose 

skyriuose pradedamas š. m. va
sario mėn. 3 d. 8 vai. ryto A. 
Technikos Mokyklos patalpose — 
Hochfelde.

Į antrąjį kursą priimami bai
gusieji pirmąjį a. Technikos mo
kyklos kursą ir asmenys, baigę 
8 gimnazijos klases, arba toly
gias mokyklas, jei jie mokslo me
tų bėgyje išlaikys papildomus 
egzaminus iš technikinė? braižy
bos, braižomosios geometrijos ir 
elektrotechnikos pagrindu.

Į* pirmąjį kursą priimami as
menys, baigę 4 gimnazijos klases, 
amatų arba tolygias mokyklas. 
Mokslas pirmame kurse numato
mas pradėti š. m. vasario mėn. 
8 d.

Prašymai ištoti i mokyklą pri
imami kasdien Hochfelde 9 blo
kas, 32 įėjimas. 29 kambarys, iki 
š. m. vasario mėn. 1 d. imtinai.

Mokykloje veikia šie skyriai: 
elektrotechnikos, mechanikos ir 
statybos.

Mokyklos Direktorius 
Hochfeldas, 1947. 1. 16.

Lietuvių Atstovybėj Tubingene, 
am Lustnauer Tor 4, randasi šiems 
asmenims laiškai: J. Kartavičiui, 
Pacevičiui, Vladui Tamošiūnui, 
Antanui M'seliui, Teodorui Viz
girdai. K. Mykolaičiui, Nanaliui 
Indrašiui ir M. Karečkai; Affida- 
vitai: Steponui Stankui ir Juozui 
Varnaičiui.

Dr. A. Tarulio disertacija: 
„Wirtschaftliche Rūckstandigkeit 
europaischer Agrarlader und ihr 
Zusammenhang mit dem Indu- 
strialisierungsgrad“ jau ruošia
ma snaudai. Dizertacijoje, kurią 
Frankfurto universitetas yra įver
tinęs pažymiu magna cum Įaudė, 

1 padarytas ekonominis Lietuvos 
I ir kitų 25 Europos kraštų paly- 
I ginimas. Veikalas pasirodys vo- 
| kiečių kalba, turės per 100 p. ir 
atsieis apie 10 RM. Norį užsisa
kyti, prašomi tuojau pranešti at
viruku: Litauische Post (16) Ha
nau, Hessen. Disertacijos bus 
spausdinama tik tiek, kiek bus 
norinčių įsigyti.

Dingusį Juozo Rašymo gimnazi
jos baigimo atestato originalą, iš
duotą 1946. IV. 10. Eichstitto Lie
tuvių Gimnazijos N r. 13, laikyti 
bevertį. Radus ji prašau gražinti 
Eichstatto Lietuvai Gimnazijai.

' Paieškojimai
UNRRA’os Paieškojimu įstaiga, 

Arolsen prie Kassel’io, ieško se- 
I kančius asmenis:
Petrikaitis Valteris. 28 metų, gyv. 

Tauragė;
Petrons Kasimiers. 78 metų;
Petrulevičienė Jadvyga. 40 me

tų, iš Prussia:
Petrulienė Stasė, gyv. Paklange; 
Pimpė Napoleonas, 35 metų, gyv.

Dusetai:
Pipiras Jonas. 33 metu.
Pipiras Juozas, iš Prussia;
Poderienė Janina, 36 metų, iš 

Bamberg;
Poleskytė Antanina, 27 metų, gyv, 

Kaunas;
Poleskytė Elen, 32 metų, gyv. Vil

nius;
Polinauskaitėi Regina, 23 metų, 

iš Gdynia.
Kegav'čiutė Elzbieta, 4319 Wood 

Street, Chicago 9, Illinois, ieško 
Mykolo Mardoso. kilusio nuo Za
rasų. Prašo kuo skubiausiai atsi
liepti.

Lietuviu Bibliografinis
Archyvas

įsisteigęs pereitą rudenį Švei
carijoje, Berne, dėkoja leidykloms 
bei atskiriems asmenims, atsiun- 
tusiems jam savo leidinius. Jis 
prašo leidinius jam siuntinėti ir 
ateityje.

Ryšium su susisiekimo sunku
mais, tenka nugalėti nemaža kliū
čių, kol leidiniai pasiekia „Archy
vą“. Nuoširdžiai dėkojama ir 
tiems asmenims, kurie prisideda 
prie tų kliūčių pašalinimo.

Susisiekimo sunkumai verčia 
ieškoti priemonių, kaip leidiniai 
galėtų reguliariai pasiekti „Ar
chyvą“. Kai kurie asmenys yra 
maloniai sutikę telkti pas save 
„Archyvui“ skirtus leidinius. An
glų zonoje pasižadėjo talkininkau
ti p. Kazys Kemežys (Seedorf bei 
Zeven. (23.) Litauisches Lager. 
Todėl prašoma anglų zonoje esan
čias leidyklas malonėti siuntinėti 
leidinius (galimai po 2 egzemplio
rius) p. K. Kemežio vardu.

„Archyvui“ daug pasidarbavo p. 
Alfonsas Braziulis (14 b. Ravens- 
burg/Wiirtt. Anton Brucknerstr. 3. 
Franzdsische Zone). Leidyklos, ku
rioms parankiau siuntinėti leidi
nius p. A. Braziulio vardu, prašo
mos taip daryti ir ateityje.

„Archyvas“ tikisi, kad jam pa
vyks nugalėti visus sunkumus. Jis 
ir ateityje laukia paramos iš lei
dyklų, kurios, neabejojama, su
pranta ir įvertina reikalą telkti 
emigracijos sąlygomis išeinančius 
leidinius.

Lietuvių Bibliografinio Archyvo 
adresas: Berne. (Switzerland — 
Suisse). Karl Spittelerstr. 22. Dr. 
A. Gerutis.

VISIEMS LTB PADALINIAMS IR SPAUDAI

PAIEŠKOJIMU REIKALU
1. Artimųjų bei pažįstamųjų pa

ieškojimų tvarka V. Europos ribose 
yra nustatyta LTB taisyklėmis iš 
1946. XII. 14 d., kurios paskelbtos 
m) spaudoje ir išsiuntinėtos vykdy
mui visiems LTB padaliniams. Su to
mis taisyklėmis reikėtų visiems su
sipažinti ir, esant reikalui, paieškoji
mus daryti tiktai pagal jų nuro
dymus. Tai pagreitins susirasti 
ieškomuosius’ir žymiai palengvins 
patį paieškojimo darbą, kuris da
bar yra sukoncentruotas LTB ži
nioje esančioj C Kartotekoj. Ta
čiau, pagrindinė sąlyga paieškoji
mų sklandumui yra visų mūsų 
tautiečių, gyvenančių stovyklose 
er rrivačiM, tikslus įsirašymas | 
Č) Kartoteką. Taigi, kaip visi LTB 
padaliniai, taip ir paskiri m) tau
tiečiai šiuo kartotinai ir primyg
tinai yra raginami, bojant ir pa
čių interesų, prisidėti prie dabar 
vykdomo C) Kartotekon įsirašymo 
vajaus ir ateityje tiksliai prisilai
kyti čia minėtų C) Kartotekai 
tvarkyti bei paieškojimams daryti 
taisyklių nurodymų.

2. Artimųjų bei pažįstamųjų pa
ieškojimai JAV yra sukoncen
truoti m) Kunsulate, New York,

IEŠKOMOJO:
1) Pavardė, vardas ir tėvų vardai

2) Kada ir kur gimęs......................
3) Kada į JAV išvyko ir kur pas

kiausiai gyveno .......................... ■ 3) Kaip giminingas ieškomajam

4) Užsiėmimas ir šeimos žinios

5) Kitos būdingos žinios .............

Autoriams ir Leidėjams
Lietuviškų knygų bei kitokių 

išleidimas šiandien, kaip žinome, 
yra suvaržytas tiek teisiniais, 
tiek ir technikiniais sunkumais. 
Užtat visa, kas šioje srityje da
roma, turi būti vykdoma tau
piai ir tikslingai, pirmiausia 
kreipiant dėmėsi i spaudinio ak
tualumą mokslo ar visuomenės 
reikalui. Ypač būtu netikslu, jei 
vienu metu pasirodytu keletą tos 
pačios ar panašios rūšies spaudi
nių. Šitoks paralelizmas tiktai 
eikvotų brangų autorių laiką bei 
intelektualines jėgas ir leidėjų 
pastangas, o taip pat ir spausdi
nimo medžiaga. Tatai primindami 
vpač galvoj turime mokyklų va
dovėlius ir kt. bendrojo lavini
mosi knveas. Tokiems netikslu
mams užbėgdami už akių dar 
karta atkreiniame gerb. Autorių 
ir Leidėjų dėmėsi, kad jie arti
miausiu metu Knygų Leidimo 
Komisijai praneštų, ką yra pa
raše. teberado ir ryžtasi rašvti 
bei išleisti. Komisija, gavusi mi
nėtus duomenis, tuoj pat skelbs 
hms tremtinių spaudoje. Kiek 
bus iman^ma. Knm’s’ia nagai 
nageidav<mus mielai patarpinin
kaus rvšiams tarp autorių ir lei
dėju užmegsti.

Pe to. kaip iau Švietimo Val- 
dvbns yra nustatyta, tos knvgos. 
kūrins skiriamos mokslo reika
lui. turi būti atitinkamu snecia- 
listu patikrintos ir Kn. Leid. Ko
misuos aprobuotos. Komisijai 
rankraščiai gali būti atsiusti su 
at'tmkamu. sričių žinovu recen- 
•riinm’s bei reknm°ndaciiomis. 
Taip pat visi spaudiniai, leidžia
mi v’ešam reikalui turi būti pa
ruošti taisvklinga ir sklandžia 
lietuvių kalba.

Autoriai arba Leidėjai, iš
spausdinę natria laidini. vra ma
loniai prašomi Komisijai tuoj 
pr’suisti no du e^’emnliorius.

Šiais visais reikalais nrašome 
v-reintis šiuo adresu: Sviet’mo 
V. Komisijos Knvgu le’d’mo ko- 
misia. (16) Kassel-Mattenb^rg. 
DP Lithuanian Camp, Lietuvių 
gimnazija.
Šviet Valdybos Knygų Leidimo 

Komisija.

kuris nuolat skundžiasi dėl mūsų 
netvarkingumo tokius paieškojimus 
ten darant; paieškojimai adresuo
jami įvairiausioms įstaigoms ar 
laikraščių redakcijom, ir juose 
prirašoma visokių istorijų, o reika
lingų duomenų — nepažymima. 
Dėlei to susidaro daug bereikalin
go darbo ir išlaidų, o rezultatai 
lieka menki. To patvarkymui nu
statoma, kad ateityje visi artimųjų 
bei pažįstamųjų paieškojimai JAV 
turi būti daromi pagal pirmame 
skirsnyje minėtų taisyklių § 6, t. y., 
ieškantieji kreipiasi ne betarpiai į 
JAV, bet į savo stovyklos vado
vybę ir jai įteikia žemiau nurody
to turinio žinių lapą, o stovykla 
kas savaitė tokių lapų santrauką 
(arba tuos pačius žinių lapus) per
siunčia C) Kartotekai, kuri, atatin
kamai medžiagą sutvarkiusi, per
siunčia m) Konsulatui į JAV ir, 
gavusi iš ten atsakymą — rezul
tatus praneša atatinkamai stovyk
lai ir ieškančiajam. Tokia pat tvar
ka paieškojimai daromi ir į kitas 
užjūrio šalis.

Priedu: paieškojimo žinių lapas.
LTB

IEŠKO JOTO:
1) Pavardė, vardas ir tėvų vardai

2) )£ada ir kur gimęs .....................

4) Tikslus dabartinis adresas..........

Data ar parašas
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J. Butėnas

RYTUVEJAS- 
VAKARU VEJAS

Po marš. Montgomery vizito
Labai bičiuliškai sovietų mar

šalų ir paties generalissimo 
Stalino priimtas bei vaišintas, 
apdovanotas 2.000 anglų svarų 
vertais kailiniais ir karakuline 
kazokiška „papacha“, britų gen. 
štabo viršininkas marš. Mont
gomery grjžo i Londoną, parsi
veždamas gražiausius prisimini
mus. „Daug gera gali būti iš to 
apsilankymo“, rašė „Daily Mail“ 
diplomatinis korespondentas ir 
spėjo, kad tarp britų ir sovietų 
nūn galįs prasidėti glaudesnis 
karinis bendradarbiavimas.

Bet tą pačią valandą, kai per 
maršalo Vasilevskio surengtą 
britiškojo svečio garbei banketą 
buvo keliami tostai už abiejų ar
mijų draugyste (korespondentai 
telegrafavo, kad tuja intencija 
abstinentas marš. Montgomery 
išlenkęs taurę ligi dugno). Mask
vos radijas angliškojoj translia
cijoj skelbė pasauliui:

„Britai sąmoningai atidėlioja 
savo karinių pajėgų demobiliza
ciją. Dalis jų milžiniškos armijos, 
laikomos britų monopolininkų 
interesams ginti, kovoja su indo- 
nezų tauta olandų koloninių val
dytojų ir britų naftos karalių la
bui" ...

Pagal tą pačią liniją ir „Iz- 
vestijos“, „Pravda“ bei „Novoe 
vremia“, ir marš. Montgomery 
jau grįžus namo „Daily Tele
graph“ diplomatinis korespon
dentas skundėsi, jog „nei Mask
vos radijo, nei spaudos propa
ganda nerodo sovietu draugišku
mo bei noro bendradarbiauti“. O 
„Manchester Guardian“ pranešė, 
jog „aukščiausi ir autoritetin
giausi britų šaltiniai paneigia už
uominas, kad marš. Montgomery 
ketinęs kviesti sovietus prisidėti 
prie britų — amerikiečių susi
tarimo.“

Beblankstant išoriniam ištai
gingo Maskvos priėmimo įspū
džiui, britų spauda grįžta prie 
realaus britų — sovietų santykių 
vertinimo. „Vieno žmogaus kelių 
dienų vizitas negali gi turėti ki
tos reikšmės kaip simbolinės“, 
rašo „Spectator“ ir. užsiminęs 
apie marš. Vasilevskio sutikimą 
atvykti i Londoną, priduria: 
„Stabų žmonių vizitai nebūtinai 
turi būti kas nors daugiau, kaip 

Vokietijos atstatymo darbe (NZ)

paprastas mandagumas“. Kito 
britų laikraščio, „Observer“, ben
dradarbis Edward Crankshav sta
čiai suniekina tuos, kurie opti
mistiškai svajoja apie prasidė
siantį britų-sovietų bendradar
biavimą: anot jo, „juokinga, kad 
mes stveriamės kiekvieno vėjo 
nešiojamo šiaudo. Sakoma, kad 
šiandien pasauly tėra du tikri 
vėjai — didysis Rytų vėjas ir di
dysis Vakarų vėjas; jiedu abu 
tebepučia... Mes negalim sau 
leisti prabangos manyti, kad 
linksmi banketai ir taktiniai nu
sišypsojimai jau yra dangaus 
ženklai. Mūsų problemos pasilie
ka kaip buvusios, ir joms spręsti 
mes turim apgalvoti savo politi
ką, ją nusistatyti ir jos laikytis“.

„ABC“
Prieš pat marš. Montgomery 

išvykstant i Maskva. JAV avia
cija oficialiai pranešė apie susi
tarimą su britų aviacijos dėl tai
kos meto bendradarbiavimo tak
tikos, ginklavimo, technikos ir 
štabų metodų srity. Abi aviaci
jos pasikeisiančios karininkais, o 
amerikiečių specialistai savo bri
tiškuosius kolegas mokysią ato
minio bombardavimo techniko*:. 
„New York Herald Tribūne“ ra
šo, jog „paslaptingos diskusijos“ 
tarp JAV ir britų karinių vado
vybių dėl abiejų šalių ginklų ti
pų suvienodinimo darančios pa
žangą. — Tai karinė pusė.

„Tribune des Nations“ praneša, 
jog JA Valstybėse dabar vyksta 
pasitarimai „ABC“ parlamenti
niam kojnitetui“ sudaryti. Į jį 
įeisią JAV (A), Britanijos (B) ir 
Kanados (C) parlamentų nariai, 
ir jo uždavinys būsiąs rekomen
duoti visiems trims kraštams 
bendrą politiką pasauliniais klau
simais, kaip atominės energijos 
kontrolė, Vokietijos problema, 
ūkiniai klausimai ir t. t. — Tai 
politinė pusė.

„Nėra abejonės, kad esame ties 
tarptautinės politikos posūkiu“, 
rašo „Tribune des Nations“. „Ta
čiau padėtis dar perdaug judri ir 
siūbuojanti, kad būtų galima ką 
tikrą pasakyti apie besiformuo
jantį pasaulio veidą“. Arba, „Ob
server“ žodžiais, abu didieji vė
jai — Rytų ir Vakarų — tebe
pučia.

Žiburiai

JAV užsienių politika
Byrnes pasitraukė, jo vieton į 

valstybės departamentą ateina 
gen. Marshallis. bet JAV užsie
nių politika nesikeisianti. Tik
riau, nesikeis tos politikos prin
cipai. Juos bando nusakyti „New 
York Herald Tribūne“:

„Taikos išlaikymas pirmų pir
miausia remiasi sėkminga di
džiųjų galybių pusiausvyra“; tam 
reikalui JAV laikysiančios savo 
karinę jėgą. „JAV tiki nusigln- 
kayimu, bet tik tada, kai visi 
nusiginkluos“. Toliau — ir „NY 
HT“ tai laiko JAV užs. politikos 
kertiniu stulpu — „JAV tiki, kad 
kova dėl taikos yra kova dėl tei
singumo, ir JAV galutinis tikslas 
yra užtikrinti tarptautinės elgse
nos standartą, kurį gerbti pri
verstų bendras įstatymas ir ku
ris pakeistų jėgos pusiausvyrą“.

Anot to paties „NYHT“, Byr
nes laikmetis buvo kova, turė
jusi parodyti pasauliui, kad JAV 
turi principus, kad jos nusileis 
ir trauksis tik ligi tam tikros ri
bos ir kad jos „panaudos savo 
karinę jėgą deramai pasaulinių 
reikalų pusiausvyrai palaikyti“. 
Gen. Marshalliui jau teksiąs sun
kus ir ilgas kuriamasis darbas — 
pagerinti ūkinę pasaulio padėtį, 
sutaikyti aštriai susikirtusius 
principus bei priešingas ūkines 
ir politines sistemas ir suformuo
ti tarptautinę struktūrą, saistomą 
bendro įstatymo. Walter Lipp- 
mannas sako, kad gen. Marshal- 
li tam uždaviniui ypatingai tin
kąs: karo metu pasaulines opera
cijas, jis kaip štabo viršininkas, 
išmoko apžvelgti visumos žvilgs
niu; dabar jam teks tokiu pat 
visumos žvilgsniu stebėti ir tvar
kyti pasaulines politikos opera
cijas. Be to, jis geriausiai išma
nysiąs politinę pasaulio jėgų pu
siausvyrą priderinti prie strate
ginių jėgos pusiausvyros koncep
cijų.

Dabar — konkrečioj!, praktinė 
pusė. Britų liberalų „Manchester 
Guardian“ vedamajame rašo, jog 
„nematyti ženklų, kad JAV 
trauktųsi nuo savo pagrindinių 
tarptautinių įsipareigojimų“. Bet
gi to paties laikraščio New Yor- 
ko korespondentas praneša, jog, 
kai kurių manymu, jeigu jau 
JAV užs. politika kiek keisis, tai 
„ji pasidarys truputį mažiau nuo-, 
lanki sovietams, nes Byrnes gal 
buvo kiek daugiau linkęs į kom
promisus, kaip gen. Marshallis“. 
Ypatingai domimasi didėjančia 
armijos ir laivyno įtaka JAV už
sienių politikai. „Pav.. lotynų 
Amerikoje, praneša. M. G.“ ko
respondentas. kariniai JAV 
sluoksniai nori stipraus bendra
darbiavimo su Argentina, nepai
sant Perąno vyriausybės vadina
mojo fašistiškumo. Jie taip pat 
siekdavo glaudaus karinio ben
dradarbiavimo su Kanada ir Bri
tanija, kartais net neturėdami 
tam specifinio mandato iš kon
greso, valstybės departamento ar 
Baltųjų Rūmų“.

Pastarąjį aspektą turėdamas 
prieš akis, prancūzų komunistų 
laikraštis „Ce Soir“ Įtardamas 
klausia: „Ar Trumanas kartais 
gen. Marshallio nepaskyrė val
stybės sekretorium. Dėl to, kad 
šis yra laikomas entuziastišku 
JAV ekspansijos politikos rėmė
ju?“ /

Barucho pasitraukimas
Tebepūkštomi „Rytų vėjo“ ir 

„Vakarų vėjo“, mes daug kur te- 
bematom dvilypius jų dvipras
mius reiškinius. Dvejaip aiškina
mas ir Barucho pasitraukimas iš 
JAV atstovo atominės energijos 
komisijoje pareigų. Vieni bando 
aiškinti, kad Barucho planas so
vietuose nepopuliarus, Gromyko 
ir Barucho kompromisas pasiro
dęs neįmanomas, dėl to pastara
sis buvęs atšauktas ir pakeistas 
labiau į kompromisus linkusiu 
senatorium Austinu. Kiti-tarp jų 
stambiausieji New Yorko po
litiniai laikraščiai — teigia, jog 
Baruchas pasitraukęs matyda
mas, kad respublikoninis kon
gresas nesutiks išduoti atominių 
paslapčių, kad ir ka bedarytų 
JTO. Jeigu tai būtų tikra, Ba
rucho pasitraukimas reikštų 
avansinį atominio nusiginklavi
mo palaidojimą.
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Savotišką vidurį nori surasti 
Randolph Churchillis „Daily 
Mail“ laikrašty. Jis sako, kad 
Baruchas ir laimėjęs, ir pralai
mėjęs: laimėjęs ta prasme, kad 
iš 12 atominės energijos komisi
jos narių 10 pasisakė už jo pla
na; pralaimėjęs, nes jam nepa
vyko palenkti sovietų. Baruchas 
padaręs visa, ką galėjo, ir pasi
traukęs, o atominės problemos 
padėtis dabar, R. Churchillio 
žodžiais, esanti tokia:

„Jau labai ir labai aišku, kad 
rusai niekad nesutiks su ameri
kiečių (Barucho) pasiūlymu. Ly
giai taip pat aišku, kad JAV se
natas, kuriame Baruchas nepa
prastai įtakingas, niekada nepat
virtins sutarties, i kurią bus 
(įjungtas planas, mažiau veiks
mingas kaip dabartiniai JAV 
(Barucho) pasiūlymai“.

Azerbeidžanas — pavyzdys 
Europai? •

Žymūs amerikiečių žurnalistai 
broliai Joseph ir Stewart Alsopai 
iš Vašingtbno • praneša, jog JAV 
sostinėje su dideliu dėmesiu stu
dijuojami pranešimai iš Azer- 
beidžano ir svarstomas klausi
mas, ar panašiai neatsitiks ir Ru
munijoj, Bulgarijoj ir Vengrijoj, 
kai pagal sutartis šia vasarą iš 
tų kraštų pagaliau, pasitrauks 
okupacinė sovietų kariuomenė.

Pagal Vašingtone gaunamuo
sius pranešimus, dabar pasirodę, 
kad „demokratiniu“ Pišavario re
žimas Azerbeidžane buvo „dirb
tiniu būdu primestas iš viršaus, 
palaikomas srhurtu bei jėgos 
grėsme ir, svarbiausia, žmonių 
nekenčiamas“. Režimo šulai bu
vę nei šokia, nei tokia kompani- 
jėlė. Kai kurie jų su pačiu Pi- 
šavariu priešaky buvę importuoti 
ir kalbėję su šiaurinių kaimynų 
kalbos akcentu. Vienas jų, „ka
riuomenės vadas“ Danišjanas, 
buvęs plėšikas iš profesijos. An
trąją kategoriją sudarę prisipla
kėliai avantiūristai ar materia
liškai atsigriebti pasišovę ban- 
krotininkai („kaip Groza Rumu
nijoje“, palygina Alsopai). Paga
liau, trečiosios kategorijos vyrai 
buvę „svajotojai, idealistai ir 
reformininkai“. kurie veikiai paT 
matė buvę skaudžiai apgauti.

Patys Alsopai pastebi, jog mi
nėtuosiuose europiniuose kra
štuose laukti panašios raidos 
kaip Azerbeidžane gana rizikin

Rumunijoj geležinkeliais

ga, nors padėtis ir čia, ir ten 
nuostabiai panaši. Kitas ameri
kiečių žurnalistas, Seymour Frei- 
din, iš Vienos praneša, jog komu 
nistinės vengrų ir rumunų vy
riausybės nusistačiusios suran
kioti ir „sudoroti“ visus galimus 
opozicijos lyderius ir veikėjus.

Lietuviai kariai Anglijoje.
Rugsėjo mėn. viduryje Anglijon 

atvyko apie 200 lietuvių karių, 
kurie laikinai buvo apgyvendinti 
pietinėje Anglijoje. Jų likimas tuo 
tarpu neaiškus. Atrodo, kad jie 2 
metu turės eiti pusiau karinę tar
nybą, o vėliau gal bus pasiųsti į 
dominijas.

Lietuviai kariai gražiai su
sitvarkę savo stovykloje, discipli
nuoti ir svetimšalių tarpe turi ge
rą vardą. Jie taip pat turį gerą 
chorą ir nedidelį orkestrėlį.

Tremtiniai Belgijoje
Lietuvių tremtinių Belgijoje yra 

arti 100. Iš jų keturi studijuoja 
Belgijos universitetuose, 7 kunigų 
seminarijoje, 1 lanko gimnaziją. 
Keturi tremtiniai, baigę aukštuo
sius mokslus, susirado savo spe
cialybės darbą. Kiti gi dirba fa
brikuose, keliolika dirba pas ang
lus kantinose. keletas anglių 
kasyklose ir pan. Visi lietuviai 
gyvena privačiai laisvą gyvenimą. 
Lagerių čia visai nėra. Jau metai, 
kai BALFAS Belgijos lietuviams 
siunčia reguliarią pašalpą 300 dol., 
kas mėnesį. Iš tos* pašalpos su
šelpiami studentai, sergamieji 
ir vaikai. (E.)

„Tiesa“ rugpiūčio mėn. pas
kelbė: „LTSR vidaus reikalų mi
nisterijos karinis tribunolas nu
teisė mirti tris banditus fašistus, 
kurie Panevėžio apskr. Nauja
miesčio valse, žudė darbo valstie
čius — biedniokus. Nuteistieji ir 
sušaudyti yra Juozas Sereika, Jo
nas Daraškevičiūs ir Vytautas 
Šulskis. Jie, buožių sūnūs, buvo 
kaltinami nužudę kelioliką žmo
nių. Jie nužudė du Alenavos km. 
vaikučius, Daukniūnų km. valstie
tį Urboną, Algirdiškių km. dviejų 
vaikų motiną Remeikienę ir eilę 
naujakurių. Kartu buvo teisiami 
kiti jų bendradarbiai, kurie nu
bausti: Pyragevičius 10 m. kalė
jimo, Česlovas Šulskis ir Vi
sockaitė po 5 m. kalėjimo. Teismui 
pirmininkavo pulk. Stasiulis.“
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