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Pakeičiamas esti didžiosioms 
šventėms ne tik suskretęs drabu
žis, bet nuvalomos ir apdulkė
jusios širdys, gilinamos sulėkštė- 
jusios mintys, o susimąstymu 
žmogus atgaivinamas naujam vei
kimui.

rioj valstybėj; nors kiekvienam 
lengvai sukyla šaunūs mūsų ūki
nės pažangos epizodai, bet meą 
čia nesmaguriausim prisiminimais 
tų gėrybių, kurios šiandien yra
sunaikintos, išplėštos, išgabentos, rają.

banga 
kilom, su 
į gelmes,

Antikiniai graikai mėgo susi
mąstyti ties liūdnaisiais tautos 
ir žmogaus įvykiais. Nepasiseki
muose jie įžiūrėdavo suirus har
moniją tarp žmogaus ir aukščiau
sios tvarkos, žmogaus iškrypimą 
iš tvarkos, kuri jam skirta visa
tos harmonijoje. Susimąstymas 
turėdavo juos bent mintyse sugrą
žinti į normalią padėtį.

Tik dvasinės vertybės, sukrau
tos per 2 dešimtmečius, pasirodė 
esančios iš tų, kurių nei kandys 
nesuėda, nei vagys neišvagjp^TI 
yra labai reikšmingas išS3^’ 
tėvynės visoj dabartinėj kowjM 
ateities ... Ką iš jų atsivežan?

Pirmiausia, per tą laiką iši 
ta lietuvių šviesuomenė, 
kai, patriotiškai galvojau 
kianti. Nors ji išblara 
pirmaeiliai žmonės^JftU 
bet jų šiandien yra jisjii 
lyginti daugiau nei 1918

fa,

niją. Anas trumpas realiai nepri
klausomos valstybės laikotarpis 
prilygsta tam Čiurlionio paveiks
lui, kurio gelsvų tonų fone laivai 
ramiai iriasi pirmyn. Bet sukilo 
audra. Ir dabartinė padėtis pri
lygsta antram Čiurlionio paveiks
lui, kuriame laivas lekia nuo 
bangos viršūnės į vandenų pra- 
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BALTIJOS VALSTYBES
VAŠINGTONO AKIMIS

Milijoninio tiražo amerikiečių 
laikraščio „Daily News“ šm. sau
sio 22 d. numeryje jo Vašingtono 
korespondentas Paul Healy pra
neša:
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„Naujajam valstybės »sekreto- 
■Wlli^en. Marshalliui teks susi- 
"3uru su viena iš kebliausių pro
blemų, kuri Bymes laikais vis 
būdavo patogiai nustumiama į 
šalį, būtent, su klausimu, ar mes 
ką nors darysim Latvijos, Lietu
vos ir Estijos nepriklausomybei 
atstatyti.

tuvą ir Estiją, sumokėti reparaci
jas ir leisti tų kraštų prieškario 
pareigūnams, jeigu jie dar te
begyvi, grįžti iš sibirinio ištrėmi
mo. Jeigu iš to nieko neišeis, jie 
planuoja prikalbėti kurį nors JTO 
narį pasiūlyti rezoliuciją, kad šis 
„nusikaltimas“ tarptautinei teisei 
būtų iš pagrindų ištirtas.

Valstybės departamento akimis, 
„dviejų kąsnių dydžio“ (two-bit) 
Baltijos valstybės (iš viso jiė 6 
mil. gyventojų) perdaug nereikš
mingos, ka^ šiuo metu dėl jų 
pradėtų baksnoti rusus. Valstybės 
departamente sutinkama, kad

Kai Sovįptt^S-ga 1940 m. rau-
lijoj patrankų šešėly
ūdfe Baltijos valsty- ’ pretenzijos į JAV nuosavybę 
^rinkimus“ ir po to

Valstybės sekreto- 
ėjęs Summer Wel-

maži
Baltijos valstybėse gali iškilti 
kaip derybų objektas, kai rusai 
prisirengs sutvarkyti su mumis 
savo skolas-nuomos sąskaitą, sie
kiančią 11.297.000.000 dolerių. Bet 
iš mūsų (amerikiečių) pastangų 
atgauti savo investicijas Latvijo
je, Lietuvoje ir Estijoje ligi šiol 
nieko neišėjo. k

oase sth^ng^ 
j^ pasiėmĮ, 2 
riausjjareigas

TeBVateiškė, kad tų kraštų poli
tikėj n®)riklausomybė buvo „ne- 
t/ianjfc būdu sąmoningai panai
kini * JAV, laikydamasi savo 
pOlitiTos priešintis agresijai, ir 
toliau pripažįsta čia esančias trijų 
Baltijos valstybių. pasiuntinybes. 
D. Britanija ir Brazilija taip pat

Patriotiniams susimąstymams 
lietuviai yra pasirinkę ir liūdnus 
ir džiaugsmingus savo tautos gy
venimo įvykius. Čia Vytauto ne
pasisekęs vainikavimasis. Čia po 
5 šimtų metų pasisekęs Lietuvos 
apsivainikavimas suvereninės 
valstybės vainiku. — Tai Vasario 
16 diena. Ją švęsdavom su ypa
tingomis iškilmėmis ir neapsimes
tu džiaugsmu, su nuoširdžiu dė- 
tingumu tiems, kurie tą aktą pa- “ maistu remaungumas moiogi- sės kariaii palai(lai Įsikūrę, įsi- tebepripažįsta tų kraštų nyniste- bet p

gynė. Tik susimąstyt gal per ma- H hpt "•* ,ti
ža prie jo susimąstydavom.

Antra, sukurtas visos 
mentalitetas, galvosena, — gyven
ti savos nepriklausomos valstybės 
gyvenimu ir dėitiokratiškai tvar
kytis. Nepriklausomos valstybės 
reikalingumas ’ lietuvio galvojime 
yra virtęs tokia aksioma, kaip oro 
ir maisto reikalingumas biologi-
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ti, bet ne svetimiesiems vergauti.
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Tas džiaugsmingas vakarykščios 
praeities momentas garma ypatin
gos prasmės liūdnos dabarties fo
ne. Liūdesy minėti praeities laimę 
esąs dvigubas skausmas.

Tačiau Vasario 16 dienos įvy
kis mums nėra tik praeitis, ir jos 
minėjimas nėra tik praeities pele
nų žarstymas, mėgstamas į gyve
nimo saulėlydį einančio žmogaus.

Ji mums tėra dabartis, duo
danti kaitros ateičiai kurti, nes 
mintame iš Vasario 16 dienos ak
to kilusių ir du dešimtmečius 
krautu kapitalu. Ne materialiniu 
kapitalu, ne ūkinėmis gerybėmis, 
kurių iš tėvynės nepasiėmėme. 
Nors tėvynėj per tuos du dešimt
mečius ūkinę pažangą buvom pa
kėlę tokiu tempu kaip retai ku-

Trečia, sudarytas tarptautinėje 
plotmėje įsitikinimas, kad nepri
klausomas gyvenimas mums yra 
galirpas, leistinas; kad jis lietuvių 
tautai yra būtinas, o kaimynams 
naudingas. Jeigu šiandien iš mūsų 
atimta, kas mums turi priklau
syti, \ai ne dėl to, kad tarptau
tinė opinija būtų pasikeitusi 
mums priešinga linkme. Tai tik 
nusilenkimas prieš įvykdytus 
smurto faktus, neturint patogių 
priemonių tam smurtui pašalinti. 
Dabartinė mūsų padėtis yra ir bus- 
rakštis sąžinėje žmonių, neįde- 
dančių visos širdies teisingumui 
ir teisei ginti.

Jeigu gyvenimo sąlygos išblaš
kytų šviesuomenę, ją atitrauktų 
nuo masės ir neleistų jai atlikti 
tų pareigų, kurias turi ir gali at
likti tik šviesuomenė, kiltų vie
nas pavojus. Jeigu tremtinių ma- 
sukartai, palaidai jsikūrę,^ įsl-^ tebeprlpažista tų kraštų nyniste^ bet politiškal balslngas

Itų organizacijas. Jų pa- 
_ --------r------- garsių ir piktų grindinis siekimas yra atstatyti

kaltinimų, kuriuos valstybės de- • savo kilmės kraštų nepriklauso- 
partamentas meta prieš Rusijos 
satelitų kraštuose pravestus rin
kimus, nieko nėra daroma dėl 
Baltijos valstybių, kurių skurdus 
likimas yra tiesioginis raudonųjų 
surežisuotų * rinkimų rezultatas. 
Jau pusseptintų metų, kai Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos ministeriai 
Vašingtone sėdinėja savo našlai
tėse paSiutinybėse ir krapštosi 
pakaušius klausdami, koks čia 
biesas yra ir kaip ilgai taip bus. 
Jie rimtai ir gal kiek naiviai sa
vo viltis deda į britų bei ameri
kiečių diplomatus ir į vieną tokį 
dokumentą, žinomą Atlanto char- 
tos vardu. Baltų pasiuntinybės ti
kisi, kad Maskvos derybose dėl 
taikos sutarčių su Vokietija ir 
Austrija rusai kaip nors gali bū
ti prispausti palikti Latviją, Lie-

sentimentą, o ne kaip gyvenimo 
, būtinybę, — kiltų ateity ir antras 

pavojus. Jeigu nustotume balsą 
kėlę tarptautinėje plotmėje — 
pasaulio sąžinei ‘nebūtų primena
ma, ji aprimtų, užmestų akis — 
būtų trečias’pavojus.

Tuos pavojus pašalinti, išsineštą 
dvasinį Vasario 16 dienos kapita
lą išlaikyti! — štai didžioji pras
mė tų direktyvų ir atsišaukimų, 
kuriuos centrai yra paleidę lie
tuviams šiose nepaprastose Lietu
vos valstybės atstatymo metinėse.

Kita vertus, JAV vyriausybė 
norėtų nuraminti, palyginti, ma-

Tai nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpio laimėjimas. Bet mū
sų valstybinis likimas panašus į 
Čiurlionio laivų tapybinę simfo-

Kiekvienas tremtinys šią dieną 
daugiau tikrai susimąstys, nei 
bent kuria pilkojo vargo ir ne
priteklių dieną. Tik ar kiekvieno 
susimąstymas virs apsisprendimu 
ir jėgų sudvigubinimu? Nuo to 
priklausys ir atskiro, ir visų mū
sų ateitis. . S.

mybę. Kai Baltuosiuose Rūmuose 
praeitų metų spalio 29 d., savaitę 
prieš rinkimus, lankėsi Amerikos 
Lietuvių Taryba, jiems buvo už
tikrinta, kad JAV Baltijos vals
tybių neužmiršo. Prez. Trumanas 
jiems pasisakė matęs kelis pabė
gėlius iš sovietų valdomos Lįgtu- 
vos ir kad jų padėtis buvųsi_ne- 
aprašoma. Jis pabrėžė, kad JAV 
politika Baltijos valstybių atžvil
giu nepasikeitė ir nepasikeis. Dvi 
savaites prieš tai respublikonų 
partijos pirmininkas Carroll Ree
ce pareiškė, jog respublikonų par
tija ginsianti Atlanto Chartoj nu
sakytas mažųjų tautų teises ir 
veiksianti, kad pagrobtasis Balti
jos valstybių suverenumas būtų 
grąžintas. Bet po rinkimų dvi- 
partinės užsienių politikos parei-

1



žiburiai 1947. II. 15. Nr. 7 (66)

ŽIBURIAI LITHUANIAN WEEKLY THE LIGHTS
Į Licensed by Military Government for Bavaria į 

Leidėjas - redaktorius JUOZAS VITEN/CS. Laikraščio meninę pusę 
tvarko dail. V. RATAS. Redakcija ir administracija: Augsburg-Hodifeld, 

Baltic Camp. Išeina kartą per savaitę, šeštadieniais.
Printed by Haas & Cie., Augsburg Atskiro numerio kaina RM. 1.50

Lietuvos atkūrimo problemos III Prof. dr. J. Krikščiūnas

KRAŠTO ATSTATYMO 
FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Iš ankstyvesnio straipsnio mes 
žinome, kad iki šiol Lietuvoj pa
daryti karo ir okupacijų nuostoliai 
labai dideli: siekia 2 milijardus 
litų, skaitant prieškarinėmis kaino
mis. Kyla klausimas, iš kur mes 
galime tiek pinigų paimti? Be to, 
neturime užmiršti, kad minėtos 
sumos nepakaks: mes gi norėsime 
ne tik atstatyti savo tėvynės gy
venimą iki prieškarinių ribų, bet 
ir vykdyti pažangą: mums reikės 
tęsti tai, ką mes sėkmingai darėme 
1918—1940 m., t. y., toliau ugdyti 
savo ūkį, švietimą, kultūrą, o šiems 
reikalams taip pat bus reikalingi 
pinigai. Jei tikrai po mūsų iš
silaisvinimo pasauly įsigalės tai
kos bei visokeriopos pažangos 

škimuose šituo specifiniu klausi
mu nieko nebebuvo pasakyta.

Tuo tarpu latvių, lietuvių ir es
tų pasiuntinybės laikosi vos pra
gyventi pakankamomis sumomis 
iš jų vyriausybių fondų, kurie 
siekia kelis milijonus dolerių ir 
kurie čia įšaldyti nuo 1940 metų. 
Valstybės departamentas tas pra
gyvenimo sumas išmoka, remda
masis tuo, kad, nors jų vyriausy
bių nėra, teisėtos tų vyriausybių 
atstovybės turi teisę veikti. Tasai 
jų veikimas, žinoma, nėra labai 
įtemptas. Pavyzdžiui, Latvijos mi- 
nisteris Dr. Alfredas Bilmanis 
lanko visus Vašingtono diploma
tinius priėmimus, reguliariai už
suka į valstybės departamentą 
paprotestuoti prieš rusus, rašo 
traktatus apie Latvijos nelaimę ir 
padeda latvių pabėgėliams. Bet 
nuo to viso darbo jam ir jo šta
bui, kuris susideda iš attaches ir 
raštininko, lieka apsčiai laiko pa
gurkšnoti džiną, ir savaitėm pa- 
vandravoti po kraštą. Taip jis 
veikia nuo pat ano 1940 m. va- 
gurkšnoti džiną ir savaitėm pa
matė, kad tėvynė jam iš po kojų 
spirte išspirta. Šiaudinis Latvijos 
premjeras telegrama jį reikalavo 
perduoti pasiuntinybę. Jis atsi
sakė. Dėl to Sovietų S-ga jį įrašė 
į juodąjį sąrašą, o jo brolį, liute
ronų pastorių, ištempė į kalėjimą 
Sibire. Ten jis mirė“. 

mil., o paskolos prašančių žmonių 
visame pasauly atsiranda bent de
šimt kartų daugiau. Suprantama , 
kad vienas negali efektyviai pa
remti dešimties.

Ir iš tikrųjų, turimos žinios apie 
JAV kitiems kraštams skiriamas 
ar duodamas paskolas sako, kad jų 
parama nėra didelė. Štai kero metu 
labai nukentėjusiai, apie 25 mil. 
gyventojų turinčiai Lenkijai paža
dėta paskolinti 90 mil. dolerių; už 
mus daug didesnė, 3,8 mil. gy
ventojų turinti Suomija pasisko-
lino 15 mil. dolerių. Jei Lietuvai 
pritaikinti Lenkijos — Suomijos 
mastą, išeis, kad mes galėtume 
gauti apie 10 mil. dol. paskolą ar 
pan. Jei ta suma būtų ir dvigubai 
ar trigubai didesnė, krašto atstaty-
mo reikale ji mažai ką reikštų, 

laikotarpis ir mus niekas daugiau Y*SU P*™9 nereikia užmiršti, kad 
neplėš ir nenaikins, mums reikės šių dienų dolerio perkamoji galia 
susilyginti su pačiom pažangiausi- toli nesiekia prieškarinių lietuviš- 
om pasaulio tautom. Dinamikos 6 litų; jei ji turėtų 3 litų per- 
iki šiol mums netrūko; tikėkime, kamąją galią, būtu gerai. Vadinasi, 
kad ji nesumažės ir ateity; minėtą 10-ies mil. dol. paskola sudarytų 
uždavinį mes galėsime realizuoti, apie 1,5% karo ir okupacijų nuo- 
žinoma, ne ūmai, bet per eilę de- stolių, o trigubai didesnė 4,5%. 
šimtmečių Minimos sumos būtų per mažos,

Planuodami Lietuvos gyvenimo kad i°mis galėtume bazuoti krašto 
atstatymą, kai. kurie daug vilčių atstatymą, o tikėtos didesnių pas- 
deda į pagalbą iš užsienių. Iš tik- kokl neturime mažiausio pagrindo, 
rųjų mes matome, kad eilei per Iš pasakyto tačiau nereikėtų da- 
karą nukentėjusių valstybių pas- ryti išvados, kad atsikuriančiai 
kolomis padeda JAV; pašalpų duo- Lietuvai iš viso bus nereikalingos 
da UNRRA. Tačiau būtų didelė ir neįdomios užsieninės paskolos, 
klaida manyti, kad Lietuvos ūkio Reikalų bus daug ir įvairių; ne 
ir viso gyvenimo atkūrimą rimtai visi jie, bus tokie dideli, kaip karo 
gali finansuoti užsienis: po didelio ir okupacijų nuostolių išlyginimas; 
ir ilgai trukusio karo per mažai kiti taip pat bus labai skubūs ir 
liko atliekamų pinigų ir prekių aktualūs, todėl geromis sąlygomis 
turinčių kraštų. Šiandien kitiems gauta užsieninė paskola gali būti 
pinigų skolina vienos JAV. Jų gy- visai naudinga. Bet apie kitus rei- 
ventojų skaičius tėra tikį apie 140 kalus mes čia nekalbame.

Alė Sidabraitė

O Viešpatie, nejau diena grįžimo neartėja 
Ar neišgėrėm iki dugno sielvarto taurės?! 
Visi, visi mes sunkiai nusidėjom 
Didžioj puikybėj nusigręžė nuo Tavęs.

Bet argi bausi mus dar Didis Dieve z *
Už atkentėtas praeities klaidas.
Mūsų saulėlydy likimo sunkios dienos, 
Palaiminki nors būsimas kartas.

-Sunkių darbų ir pilko vargo kraštas, 
Krauju ir prakaitu palaistyta pra žydo Lietuva. 
Dabar jos Laisvei priešai ruošia karstą,

• Stebuklo meldžiame, kad liktų ji gyva.

Palaiminki tu ateitį vargdienių
Lai po audros jiems saulė vėl nušvis;
Lai darbą vafhikuoja laimės dienos — 
Jiems Laisvė, Ląisvė brangesnė už vis.

Marijampolės apylinkės teismo rūmai

Pagrindinis Lietuvos atstatymo 
finansavimo šaltinis gali būti tik 
vienas — tai lietuviškas darbas. 
Jo vaisiai dideli; reikės tik žiūrėti, 
kad pragyvei\imui nesunaudoti 
mūsų žmonių darbo vaisiai eitų to
kiems reikalams, kurie patys ak
tualiausi ir kurie prisidėtų prie 
galimai spartesnio krašto atkūri
mo ir kultūrinimo.

Mūsų statistikos Biuras apskai
čiavo, kad 1939 m. paskiros Lie
tuvos ūkio šakos davė pajamų:
žemės ūkis .... 577,9 mil. litų 
miškų ūkis....... 55,6 „ „
žvejyba .............. 0,6 „ ,.
pramonė.......... 208,5 „ „
amatai ................. 199,1 „ „
prekyba .................161,4 „ „
susisiekimas .... 25,4 „ ,,
kitos ūkio šakos . 30,6 „ „ 

Iš viso 1.259,1 mil. lit.
Anglų ekonomisto Colin Clark 

apskaičiavimu, jos buvo kiek di
desnės, bet mes laikysimės aukš
čiau nurodytos sumos.

To paties statistikos Biuro ap
skaičiavimu vienos 5 asmenų šei
mos pragyvenimo minimumas pa
staraisiais metais prieš karą buvo 
1.840 lit. Skaitant, kad Lietuvoje 
po karo tokių šeimų gali būti 
apie 0,5 mil. ir kad be to bus kiek 
viengungių ir mažų šeimų, kurių 
tenkantis vienam žmogui pragy - 
venimo minimumas didesnis, ga
lime skaityti, kad vidutinis 1 žmo
gaus pragyvenimo minimumas ga
lėjo būti apie 200 lt. arba visų 
2,5 mil. gyventojų — 500 mil. litų 
per metus.

Paminėti skaičiai negali preten
duoti į dideli tikslumą: tautos pa
jamų ir pragyvenimo minimumo 
skaičiavimai palyginti nesenai pra
dėti, todėl jie negali išvengti „vai
kystės klaidų". Pagaliau tam tik
ras šalies piliečių procentas toli 
nesitenkina pragyvenimo minimu
mu ir išleidžia daugiau, kaip aukš
čiau nurodyta. Iš antros pusės ne
reikia užmiršti, kad didelis mūsų 
piliečių skaičius gyvena kaime, kur 
pragyvenimas ypatingai pigus.

Planuodami Lietuvos atkūrimo 
finansavimą, mes galifne imti dė
mesin tą skirtumą, kuris atsiran
da, atėmus iš tautos pajamų visų

Lietuvos žmonių pragyvenimo mi
nimumą. Žinoma, šis pastarasis ne 
visuomet būna tas pats: geresniais 
laikais jis didesnis, sunkesniais — 
mažesnis.

Pirmieji krašto atkūrimo metai 
po karų ir okupacijų negerovių 
bus vieni ir sunkiausių, ir atsako- 
mingiausių visoje mūsų tautos is
torijoje. Todėl pastangos redukuoti 
kasdienines išlaidas iki galimų ri
bų bus pilnai suprantamos ir pa
teisinamos.

Šiandien neįmanoma įspėti, koks 
bus skirtumas tarp tautos ūkio 
pajamų ir visos tautos pragyveni
mo būtinų išlaidų pirmais laisvo 
gyvenimo metais; aišku, kad jis 
nebus didelis. Dėl to nėra prasmės 
spėlioti, kokias sumas tik išsilais
vinusi Lietuva galės panaudoti 
krašto atkūrimui, bet kokis jis ga
lėtų būti tada, kada krašto gamy
ba pasieks prieškarinį lygį; gali
ma spėti: jis tuomet turėtų siekti 
200 — 300 ar kiek daugiąu šimtų 
milijonų litų per metus.

Jei mes paanalizuosime prieš
karinę padėtį, mes prieisime prie 
tos pačios išvados: prieš karą pra
gyvenimo minimumo patenkinimo 
Lietuvos žmonėmis kasmet likdavo 
keli šimtai mil. lt. Prisiminkime 
tik, kad kaimas prieš karą išleis
davo vien statybai 70 — 80 mil. 
lit. per metus, (besiskirstančių į 
vienkiemius, naujakurių ir kt. sta
tybos), kad tiek jis, tiek miestas 
plėtė savo ūkius, gražinosi ir t. t. 
Visa tai atsiėjo pinigo; iš niekur 
kitur jis neplaukė, o plaukė tik 
iš to didelio rezervo, kuris pasi
darydavo iš skirtumo tarp dirban
čiųjų pajamų ir visų žmonių pra
gyvenimo minimumo.

Iš pasakyto išeina pati pagrindi
nė tezė, kurią mes turime turėti 
galvoje, planuodami ir vėliau eida
mi pirmuosius krašto atkūrimo 
žingsnius: pirmais metais visus 
rezervus ir visas jėgas reikia įneš
ti krašto gamybiniam pajėgumui 
atstatyti, kietai vykdyti taupumą 
tiek privataus, tiek visuomeninio, 
tiek valstybinio gyvenimo srity 
ir tuo būdu pasirūpinti atsiradimu 
ir išaugimu to šaltinio, kurio iš
tekliais pasinaudodami mes vėliau 
kursime ūkiškai pajėgią,'kultūrin
gą ir gražią Lietuvą. ’

Kaunas Vasario 16 d. išvakarėse Nepriklausomybės laikais Stp. Ivanausko nuotr.
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Prof. E. Blese

Lietuvos nepriklausomybes 
sventeje

(Kai kurie aspektai iš latvių do- mėjimosi Lietuva bei lietuvių
tauta praeity

Šiandien*) sueina lygiai 28 me
tai, kai broliška mums 
lietuvių tauta pradėjo iš 
naujo kurti nepriklausomą 
savo valstybinį gyvenimą. Aš 
neturiu minties išsamiai apžvelg
ti tai, ką lietuviai yra pasiekę per 
tuos nepriklausomybės metus. 
Man rūpi pirminti tiktai kai kurie 
faktai, kurie mus, latvius, gali 
ypačiai dominti. Tai yra dviejų 
tautų artėjimas, kuris reiškėsi dar 
prieš nepriklausomybę atgaunant, 
paskui nepriklausomė gyvenimo, 
metu ir dabar tremtyje.

Latviai ir lietuviai, dvi broliš
kos baltų tautos, niekados viena 
antrai nebuvo visai svetimos. Dar 
tautinio atgimimo metu (1860—70 
m) latvių iškilesni veikėjai mielai 
įsijausdavo į lietuvių tautos gy
venimą ir josios praeitį. Antai, 
„Latvių laikraščio,“ („Latviešu 
Aviže“) redaktorius Karlis Vat- 
sons (1777-1826) yra vertęs į lat-
vių kalbą Kr. Donelaičio „Metus“ 
(pirmąją dalį) ir kai kurias lietu
vių dainas (1822-26). Latvių poe
tas Andrejs Punpurs (1841-1902) 
„Aušros“ (Austrums) žurnale apie 
1880 metus yra plačiai rašęs apie 
Lietuvą bei lietuvių tautą ir savo 
raštuose dažnai apie tai užsime
na. Viename savo eilėraštyje jisai 
mena, kaip Lietuvos praeitis ir 
josios karžygiai aidi jam žiląja 
Latvijos senove ir kovingais jo
sios vyrais. Kitame savo eilėraš
tyje jisai žavisi bendra lietuvių- 
latvių valstybe, be abejo, fantas
tine, kuri stiepėsi nuo Dauguvos 
ligi Dunojaus. Taip pat ir rašyto
jas Fricis Brivzemnieks (1846- 
1907) .yra apdainavęs Dauguvos 
pakrančių liepą, kuri sapnuodama 
ilgisi Nemuno šlaitų ąžuolo. Poe
tas Janis Rainis (1865-1929) savo 
jaunatvėje ir grožinės kūrybos 
pradžioje (apie 1880 m.) yra ver
tęs į latvių kalbą antrą kartą K. 
Donelaičio „Metus“ ir lietuvių 
tautosaką.

Tai buvo metas, kai lietuviams 
drausta spauda lotyniškomis rai
dėmis. Latviai negalėjo nė užsi
minti apię tą sunkią lietuvių bū
klę — reikšti viešai bet kurios 
užuojautos ar solidarumo simpa
tijos, tačiau jie buvo gerai infor
muoti ir širdyje atjautė lietuvius. 
Latviams nebuvo nežinomos ir 
lietuvių tautinio atgimimo — 
„Aušros“ gadynės kovos. Nesve
tima buvo ir visa tai, kuo lietu
viai rūpinosi Mažojoje Lietuvoje 
ar Amerikoje, žadindami tautinę 
-omonp. leisdami knygas ar dai
lindami savo bendrinę kalbą. Bū
ta ir betarpiškų ryšių tarp latvių 
ir lietuviu veikėiu. Pavyzdžiui J. 
Jablonskis, gyvendamas ir dirb
damas Jelgavoje (Mintaujoje), pa
laikė artimus ir nuoširdaus ry
šius su žymiais latvių veikėjais ir 
mokslininkais, kaip antai, žinomu 
kalbininku Milerbachu. Pereito 
amžiaus gale ir mūsų eros pra
džioje vis dažniau pasirodydavo 
latvių spaudoje istorinio ir bend
rai akademinio nobūdžio raštų, 
kuriuose buvo keliami įvairūs,
Lietuvą ir lietuvius liečia klau
simai. Štai, 1902 metais buvo iš
leista gana stambi apie Lietuvą 
knygą, kurioje ištisai tilpo ir pla
tus straipsnis, spausdintos serijo
mis ano meto populiariausiam 
latvių laikraštyje „Baltijas Vest- 
nesis“ (pradėtas leisti 1869 m). 
Tuo metu buvo išleista ir keletas 
kelionės aprašymų iš Lietuvos.

*) Praėjusiais metais Hanau lat
vių gimnazija buvo suruošusi 
gražų Vasario 16 d. minėjimą. Ja
me lietuviškai ir latviškai buvo 
pasakyta ši prof. E. Blese kalba. 
Vienam augsburgiečiui ji buvo 
įduota įteikti redakcijai, bet 
straipsnis redakcijos laiku nepa
siekė. Kaip aktualų ir įdomų 
straipsnį, dedame dabar — Vasa
rio 16 d. naujų metinių proga, 
kartu atsiprašydami autorių, kad 
taip užtrukta.

ir dabarty)

Įdomu yra paminėti, kad pati 
žymiausia latvių poetė Aspazija 
(1868-1943), pirmajai savo dramai 
„Vaidilutė“ (Vaidelote), suvaidin
tai 1894 m., scenovaizdį pasirinko 
iš pagoniškos. Lietuvos. Nors šia
me veikale daug kas neatitinka 
istorinius ir etnografinius seno
sios Lietuvos bruožus, tačiau ne-, 
ginčijamos yra simpatijos ir Lie-, 
tuvos praeičiai, ir josios žmonėms. 
Ta4n nat ir k't' ano meto latviu 
rašytojai savo kūriniuose dažnai 
pamini Lietuvą ir lietuvius, kaip 
antai, Sudrobu Edžus (1860-1941),* 
Janis Purapukę (1864-1902), Lau- 
tenbachs Jūsmiųš (1847-1928) savo 
epiniame veikale „Niedrišu Vid- 
vuts“, o ypačiai Rainis dramati
zuotam kūriny „Indulis un Asija“ 
(1911), kuriam siužetas imtas iš 
senųjų kuršių buities ir kovų. Bū
dinga yra ir tai, kad meniškoji 
latvių mitologija anuo metu buvo 
atkuriama visiškai pagal lietuviš-
ką ją'bei prūsiškąją.

Juo labiau artėjome prie mūsų 
laikų, juo gausesnė ir išsamesnė 
informacija apie Lietuvą pastabi 
yra latvių spaudoje. Stangresni ir 
gyvesni užsimezga ryšiai tarp lat
vių bei lietuvių inteligentų, ypač 
tarp studentų, kurie7 susitinka 
Tartu (Dornate). Rygoie. o dau
giausia Petrapilyje ir Maskvoje.

Nemažas nuopelnas yra latvių 
kalbininkų, kurie išpopuliarina 
lietuvių kalbą mūsų — latvių 
šviesuomenėje. Kai tik latviai 
ėmėsi uoliau savo kalbos studijų, 
dar nuo rašvtoio Alunano. (Jaris 
Alunans 1832-1864) laikų, jie visą 
laiką gilindavosi ir į lietuvių kal
bą. Juris Alunans, pirmasis lite
ratūrinės latvių kalbos dailintojas 

Lietuviškas garlaivis plaukia Nevėžiu
ir kūrėjas, sudarytame savo žody
ne yra siūlęs į latvių kalbą įvesti 
lietuviškus žodžius, kurie tinka 
dėl savo skambumo ir konstruk
cijos. Nemaža tų lituanizmų jisai 
pavartojo, ir daug kas iš jų lat
vių k. paliko. Taip pat ir Kron- 
valds latvių naujadarams sėmėsi 
pavyzdžių iš lietuvių k. Kiti lat
vių kalbininkai, kad ir nesistengė 
panašiu būdu turtinti latvių kal
bą lietuviškais skoliniais, tačiau 
savo studijose jos, kaip giminin
gos, iš akių neišleido.

Galima tad drąsiai teigti, kad 
Lietuvos ir lietuvių likimas tiek 
senesnėj praeity, tiek ir XX amž. 
atgavo spaudą, tai latvių laikraš- 
pradžioje latviams buvo gerai pa
žįstamas. Kai 1904 m. lietuviai 
atgavo soauda. tai latvių laikraš
čiai tą lietuvių laimėjimą sutiko

Užsienio Reikalų Ministerijos rūmai Kaune Vasario 16 d. išvakarėse Nepriklausomybės laikais
su džiaugsmu ir sveikinimaiš, o 
latvių inteligentija su dėmesiu 
sekė tolimesnį lietuvių spaudos 
vystymąsi ir augimą. Taip pat ir 
Lietuvos likimas ano didžiojo ka
ro metu latviams buvo gana arti
mas. Mūsų laikraščiuose buvo 
gausu žinių ir išsamios informa
cijos apie tai, kas vyko Lietuvoje 
karo veiksmų ir paskui vokiečių 
okupacijos metu.

Sulaukus karo pabaigos ir atsi
kūrus Lietuvos bei Latvijos ne
priklausomoms valstybėms, san
tykiai tarp abiejų broliškų tautų 
įgijo jau kiek kitokį valstybinį 
padėtį. Savaime aišku, kad neiš
vengta kartais nesutarimo, tačiau 
abiejų tautų tarpusavio palanku

Stp. Ivanausko nuotr.
mo būta žymiai daugiau, negu 
pasitaikančio nesusipratimo.

Daug įdomių svarstymų latvių 
visuomenėje kėlė Lietuvos ir 
Lenkijos nusitęsęs ginčas dėl Vil
niaus. Nors ir ne visų nuomonės 
buvo vienodos, tačiau bendrai 
simpatijos sviro lietuvių pusėn. 
Yra žinoma, kad 1920 m. rudenį 
latviai buvo ėmęsi tam tikrų poli
tinių ir grnyai strateginių karinių 
priemonių, kai lenkų veržlumas 
grėsė visai Lietuvos valstybei. 
Taip pat ir Klaipėdos srities pri
jungimas prie Lietuvos, atrodo, 
niekur nesukėlė tokio pasitenki
nimo, kaip Latvijoje. Latviams 
buvo geriausiai suprantamos ir 
Klaipėdos srities gyvenimo sąly
gos bei tautiniai santykiai.

Šiuo metu užsimezgė ir abiejų 
tautų tiesioginiai suartėjimo sai

tai. Įsisteigė Rygoje ir Kaune lat
vių- lietuvių vienybės draugijos, 
kurios šaukdavo suvažiavimus 
Rygoje, Kaune ir Klaipėdoje. 
Abiejų šalių mokslininkai ir me
nininkai pakaitomis lankydavosi 
vieni pas kitus. Spaudos informa
cija pasidarė dažna ir gausi.

Per tą laiką daug metų nute
kėjo praeitin. Nepriklausomybės 
dienomis ir Lietuva, ir Latvija 
žymiai pakito ir ekonomiškai- 
kultūriškai sustiprėjo. Atsimenu, 
kaip atrodė Lietuva 1923 m., ir 
koks skirtumas buvo 1933 ar net 
1939 m. Kai 1923. Lietuvoje dar 
buvo prastos geležinkelių stotys, 
vargingos ir pašiurusios ūkininkų 
triobos, klampūs keliai, tai 1933 
m. šių vaizdų jau visai maža buvo 
belikę. Pakilo iš žemės naujos 
modemiškos stotys, naujos sody
bos pakeitė ir neturtingų ūkinin
kų menkas triobas, purvini keliai 
pakito į asfaltuotus vieškelius.

Ypačiai krito į akį išsistiepę 
mokyklų pastatai. Didingai atrodė 
modernūs Kauno rūmai. Kaunas 
kasmet vis didėjo ir augo. Lietu
vos mokslo ir meno įstaigos augo 
ir savo skaičiumi, ir kokybe. Lie
tuvių grožinės literatūros verti
mai davė progos plačiai latvių 
visuomenei pažinti naujuosius lie
tuvių kūrinius. Kai kurie latvių 
rašytojai savo apysakų didvyriais 
pasirinkdavo lietuvius.

Nelauktai visą pasaulį nusiaubė 
karo vėtros. Jos neaplenkė nė 
mūsų abiejų tautų šalių, nei mūsų 
atkurtų valstybių. Kone visas mū
sų nepriklausomo gyvenimo dar
bas sunaikintas. Abiejų tautų ne
maža dalis pateko tremtin. Čia 
mes vėl susitinkame, drauge gy
vename ir mokomės vieni kitus 
arčiau pažinti. Kai mes, latviai, 
viliamės ir tikime, kad vėl kada 
nors galėsime grįžti gimton šalin 
ir iš naujo kurti tautinę savo 
valstybę bei kultūrą, tai mes tvir
tai įsitikinę, kad viso to pasieks 
ir lietuvių tauta.

Kai lietuvių tauta mini savo 
Nepriklausomybės paskelbimo me
tines, mes latviai, o ypač latvių 
šviesuomenė nuoširdžiai lietuvius 
užjaučiame ir kartu atjaučiame 
lietuvių tautos ir valstybės liki
mą.

Mes gerai suprantame ir įsijau
čiame į bendrą mūsų likimą, su
sietą su lietuvių tauta ir josios 
žeme. Lygiai taip, kaip savus, mes 
su dideliu džiaugsmu prisimena
me Lietuvos pasiektus laimėjimus 
nepriklausomybės metu ir liūdime 
fiėl bendro mūsų pikto likimo, ku
ris didelę dalį mūsų laimėjimų 
yra mums pagrobęs. Tačiau mes 
tikime bendra mums teisingumo 
pergale. Mes tikime taip pat lie
tuvių tautos ištverme, jos suge
bėjimu rasti išeitį iš visų sunku
mų ir pakelti nedalios užkrautas 
nelaimes, kaip tatai ji ne kartą 
savo praeity vaizdžiai parodė. 

Dėlto mes nepajudinamai tikime, 
kad lietuvių tauta vėl atgaus sa
vo nepriklausomą valstybę, . gal 
būt, dar glaudesniam likiminiam 
sąryšyje su atsikursiančia Latvija 
ir išsivaduosiančia latvių tauta 
atgaus savo buvusią garbę ir'sa
vus laimėjimus. Šito vildamies, 
mes reiškiame lietuvių tautai gi
liausios simpatijos ir geriausius 
linkėjmus ateičiai. Tepadeda Die
vas lietuviams, lygiai kaip ir 
mums greičiau pargrįžti gimton 
žemėn; tesuteikia ateityje sulauk
ti daug šviesių dienų ir užimti 
garbingą vietą tarp kitų tautų bei 
valstybių. Tesuklesti vėlei lietu
vių medžiaginė kultūra, tesušvyti 
nauju spindesiu lietuvių moks
las, mokyklos, literatūra ir me
nas. Tesuplevėsuoja atgimsian- 
čios Lietuvos vėliava nuo Vilniaus 
ligi Klaipėdos ir nuo Palangos-li-

Alė Rūta

VARPUI
Nebeskambink, neprimink — 
Din — din —
Man kančia tavo aiduos 
negrąžins, neatiduos 
ano džiaugsmo ir anų 
mano sapnų------
Dan — dan — Nebeskambink — 
Din — din — Neprimink —
Ar tai aidas iš kapų, 
ar lavonu aš tampu? — 
Supas nežinia tamsi 
tam gaudesy — 
Din — din —
Nebeskambink, neprimink — 

gi Suvalkų ir Gardino, ir laisvai, 
išdidžiai tesveikina jį šiaurėje 
vilnijančią atsikursiančios Latvi
jos vėliavą! Lai šios dvi vėliavos 
amžiais nepaliauja plevėsuoti Bal
tijos pakrašty, bylodamos visai 
žmonijai ir visam pasauliui, kad 
tai yra baltų žemė ir kad į ją 
turi teisę vien tiktai baltų tautos 
— latviai bei lietuviai — ir kad 
jinai priklauso tiktai baltų val
stybėms — Lietuvai bei Latvijai. 
Ar josios ateity bus visiškai sava
rankiškos ir nepriklausomos, kaip 
anksčiau, ar susimegs glaudes- 
niais politinio ryšio saitais, mums 
dar nežinoma. Tačiau tai buvo ir 
bus tokios dviejų artimiausių bro
liškų tautų valstybės, kurios te
gali arba abi laisvos gyventi, arba 
nei vienos iš jų nebūti. Sis aiškus 
supratimas buvusio bendro mūsų 
Hk’mo ir glaudesnės ate’ties dar 
labiau mumyse tesustiprėja ir pa
gilėja. Tegyvuoja amžinai Lietuva 
ir lietuvių tauta!

Lai saules mūžu dzivo Lietuva 
un lietu viešu tauta!
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Rašytoju darbai tremty
(Pasikalbėjimas su LRT. Dr.-jos pirmininku St. Santvarų)

Ir didžiausi pasaulio sukrėtimai 
retai kada taip skaudžiai paliečia 
vieną kurią tautą, kaip šis antrasis 
pasaulinis karas savo nelaimėm 
yra užgriuvęs Lietuvą. Du kartus 
per mūsų šalį praėję karo veiksmai 
ir trys žiauros okupacijos iš pa
grindų sugriovė ir mūsųimedžiaginę 
gerovę, ir mūsų ūkį, ir mūsų kultū
rinį gyvenimą. Dalis lietuvių moks
lo ir meno darbuotojų grumiasi su 
vergo likimu — su .badu ir nuolat 
grūmojančia mirtim — Sibire; da
lis, kaip galime spėti ir įsivaizduo
ti, nei vienos nakties ramiai nemie
ga kenčiančioj ir teriojamoj Lietu
voj; dalis išėjo gyvenimo kančių 
ir vargo mokyklą šio krašto kace- 
tuose, kalėjimuose ir įvairiose 
dirbtuvėse.

Iš lietuvių menininkų, gyvenan
čių tremtinių gyvenimą DP sto
vyklose, veikliausi, atrodo, yra lie
tuviai rašytojai. „Žiburių" kores
pondentas kreipėsi į Lietuvių Ra
šytojų Tremtinių Draugijos pirmi
ninką Stasį SANTVARĄ, v kuris 
mielai atsakė į keletą klausimų, 
liečiančių mūsų rašytojų gyvenimą 
ir darbus tremtyje.

— Ką lietuviai rašytojai tremti
niai, p. Pirmininke, yra ištrėmime 
nuveikę?

— Mes nepalūžom, mes neatsisa- 
kom gyventi, kovoti ir kurti; mūsų 
viltys neišblėso, o mūsų tikėjimo 
nepriklausoma demokratinė Lietu
va, kol mes esam gyvi, negalės 
sužlugdyti jokia tironija. Tiem sa
vo žodžiams paremti turim tvirtą 
pagrindą: Vakaruose, tremty, gy
vena ir dirba 87 mūsų literatūros 
meno žmonės — rašytojai, moksli
ninkai, kritikai (nekalbu čia apie 
ištrėmime priaugančią lietuvių ra
šytojų karta). Normaliu laiku ir 
normaliose sąlygose tai sudarytų 
per 60% bu v. Lietuvių Rašytojų 
Draugijos narių. Tokis skaičius 
duoda mums moralinį ir teisinį pa
grindą atstovauti lietuviam rašyto
jam, kalbėti ir veikti jų vardu.

Lietuvių Rašytojų Draugija nuo 
tos dienos, kai į Lietuvą įžengė 
rusų kariuomenė, nustojo gyvavu
si. Be daugumos rašytojų pritari
mo, be jokių rinkimų Lietuvos Ra
šytojų Sąjungos pirmininku ouvo 
pakviestas mūsų gerbiamas kolega 
Petras Cvirka, o senoli v-'1 
demokratiniu būdu rašytojų rinkta, 

iš pareigų atleista. Vokiečių oku
pacijos metu LR Dr.-ja galėjo veik
ti tik pogrindy. Todėl, turėdami 
tremty tokį gausų rašytojų kiekį, 
prieš metus laiko mes atgaivinom 
savo organizaciją, pavadindami ją 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Drau
gija. Ir savo narių skaičium, ir sa
vo moraliniu svoriu ji yra teisėta 
Lietuvių Rašytojų Draugijos įpė
dinė.
Tamsta klausi, ką lietuviai rašy

tojai tremtiniai yra tremtyje nu
veikę. Mūsų susibūrimas į Draugi
ją— pirmasis mūsų stambesnis dar
bas, o aplamai, kad ir neturime sa
vo darbui reikalingo ramumo, 
pastovaus ir patogaus kampo (esam 
tuo tarpu niekur nepageidaujami 
įnamiai), — vistiek kuriame ir kur
sime. Jeigu kas mano, kad kančia 
ir tyčiom sudaromi nepatogumai 
mus parblokš — klysta. Kančia 
tik nuskaidrina ir apvalo sielą, o 
oielos grįžimu į pasaulį ir į žmogų 
mes tvirtai tikim. Aš turiu tikrų 
žinių, kad individualiai visi lietu
viai rašytojai tremtiniai nepasi
duoda kasdienybės sunkumams, ra
šo, rengia spaudai savo naujuosius 
darbus ir ieško leidėjų tiem dar
bam išleisti. Neabejoju, kad su
lauksim visais atžvilgiais vertingų 
veikalų.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos valdyba, kiek šiom vei
kimo sąlygom įmanoma, taip pat 
dirba. Tiesa, pastaruoju metu Val
dybos branduolį palietė nemalonūs 
įvykiai — mes esam išsklaidyti ir 
kitur apgyvendinami, tačiau esmi
nių mūsų darbų ir sumanymų tai 
nesugriauna. Svarbesni ir paminė 
tini Rašytojų Valdybos darbai šie 
1) išsiuntinėjom rašytojų suvažia 
vimo atsišaukimą į demokratinio 
pasaulio rašytojus, 2) surinkom 
medžiagą, paruošėm ir atidavėm 
spaudai rašytojų metraštį, 3) su- 
organizavom Vyr. Komitetą liet, 
knygos 400 metų sukakčiai pam 
nėti, 4) išleidom valdybos praneši
mus draugijos nariams, 5) keli val
dybos nariai surengė keliasdešimt 
literatūros vakarų amerikiečių ir 
prancūzų zonų lietuviams, 6) atgai
vinom grožinės literatūros premija
vimą ir surašėm tam reikalui ati
tinkamus nuostatus, 7) pavasari 
kviesim rašytojus suorganizuo i 
savo zonose judrias penkiatukes, 
kurios, iš anksto susitarusios s .

bendruomenių komitetais, prisidėtų 
literatūros vakarais ir paskaitom 
prie liet, knygos 400 metų sukak
ties minėjimo. Tai tiek tuo tarpu 
atžymėtinų mūsų veiklos ženklų.

— Įdomu, p. Pirmirfinke, kokių 
turite žinių apie rašytojų suvažia 
vimo atsišaukimą, kurį išsiuntinė- 
jot demokratinių kraštų rašyto
jams?

— Mūsų rašytojų tremtinių atsi
šaukimas buvo išsiuntinėtas prieš 
11 mėnesių. Tada buvo kieta tylė
jimo gadynė, todėl tiesioginių atsi
liepimų apie tą atsišaukimą nebu
vo gausu, bet vienur kitur, vienam 
kitam straipsny, jo mintim buvo 
pasinaudota. Jau yra leidinių, ku" 
mūsų atsišaukimas ir ištisai yra 
atspaudintas (pav. Henry deCham- 
bon veikale apie Pabaltijo valsty
bes). Palengva mes sueisim į sąlytį 
su tarptautinėm rašytojų organiza
cijom, ir aš tikiu, kad kankinamai 
Lietuvai mes rasim daugiau ir dau
giau draugų. *

— Kiek tenka nugirsti, rašytojų 
metraščiu tremtinių bendruomenė 
domisi ir laukia. Kaip eina jo lei
dimas?

STASYS SANTVARAS, 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos pirmininkas

— Pasiryžę rašytojų metraštį iš- liasdešimt laiškų, prašančių me 
leisti, susidūrėm su visa eile nenu- " '* “‘■y
matytų sunkumų. Mūsų rašytojai ruošiama ir pirma proga bus nra- 
tremtiniai gyvena toli vienas nuo šiušiem išsiuntinėta. Mes priyajo- 
kito, todėl surinkti medžiagą nu- jne visu rimtumu tą garbingą mūs’
matytu laiku nepasisekė. Buvo at 
sitikimų, kad pašte dingo rankraš
čių originalai (pav. Jurgio Jankaus 
novelė „Pušis"). Kai visa medžiagi 
buvo surinkta, LRTD-jos valdybai 
pasiūlius, redakcinė kolegija Vyr. 
Metraščio redaktorium išrinko Ber
nardą Brazdžionį- o kalbos taisyto
ju ir techn. redaktorium — Henri
ką Radauską. Šiuo metu metraštis 
j^u yra surinktas ir laužomas. Leid
žia knygų leidykla „Patria“. Metraš
ty dalyvauja per 50 autorių, prade -' 
dant Vincu Krėve, Vydūnu, Jurgiu 
Baltrušaičiu ir baigiant Henriku 
Nagiu, A. Nyka-Niliūnu ir dar vie
nu kitu jaunesniu rašytoju.

— Ar patenkinamai eina liet, 
knygos 400 metų sukakties minėji
mas?

— Su malonumu galiu tarti, kad 
rašytojų sukeltas sąjūdis rado gy
vą ir nuoširdų susidomėjimą tremti
nių bendruomenėje. Jau gauta ke- 

džiagos paskaitom. Medžiaga yra 

knygos, sukaktį paminėti, nors ne
turim čia nei bibliotekų, nei visų 
leidinių, negalim surengti iškilmin
gų minėjimo aktų, negalim išleisti 
tai sukakčiai skirto išsamaus moks
linio veikalo. Kiek turiu žinių, 
Amerikos lietuviai taip pat ren
giasi lietuviškosios knygos sukaktj 
pagerbti, bet jie apsikrovę Lietu
vos ir mūsų gelbėjimo rūpesčiais. 
O koks gali būti knygos minėjimas 
Lietuvoj — lengvai suprantam, kai 
prisimenam, kad tūkstančiai lietu
viškų knygų yra išmesta iš biblio
tekų ir knygynų, kai ten likę rašy
tojai verčiami garbinti svetimus ir 
nemylimus dievus, kai tie patys 
rusai už lietuvišką knygą per 40 
metų vežė mūsų žmonės į Sibirą ... 
Tad 1947 metai — tegu būva mums 
lietuviškosios knygos metai. Kny
gų leidyklos kviečiamos savo šių 
metų leidinius atžymėti, sukaktuvi- 
nėm datom. Dailininkai kviečiami 
sukurti nors keletą ekslibrisų. 
Bendruomenės komitetai prašomi 
kaip galima iškilmingiau tą sukak
tį atšvęsti savo stovyklose. Mūsų 
spauda liet, knygos sukaktį jau 
minėjo, tačiau tik dalinai. Buvo 
pagerbtas Mažvydas ir senesnieji 
laikai, o turim prieš akis 400 metų. 
Redakcijos turėtų susidaryti pla
nus, pasikviesti talkon literatūros 
mokslo žinovus, literatūros istori
kus, kalbininkus. Yra čia temų ir 
publicistam. Vėliau tą medžiagą 
būtų galima surinkti, suklasifikuoti 
ir atskiru leidiniu išleisti. Tai ir 
būtų paminklas mūsų knygos 400 
metų sukakčiai pagerbti.

— Kas yra grožinės literatūros 
premijų davėjai? Kada ir kur lite
ratūros premijos bus laureatam 
įteiktos? . .

Už grožinės literatūros veika
lus, išleistus tremty iki šių mėtų 
sausio 1 dienos, yra skiriamos ke
turios premijos. Jeigu tebebūsim 
svetimam krašte, drįstu spėti, kad 
nemažiau premijų bus paskirta i: 
už 1947 m. pasirodžiusius mūsų ra
šytojų veikalus. Pirmąsias tremties 
premijas paskyrė šios mūsų orga
nizacijos ir įstaigos: Švietimo Val
dyba, BALFas, Lietuvos Raudona
sis Kryžius ir Knygų leidykla 
„Patria", Leiskit pasinaudoti proga 
šiojo vietoje pareikšti nuoširdžiau- 
šią rašytojų padėką visiem premi
jų davėjam, parodžiušiems tokio 
nuoširdaus prielankumo mūsų 
tremties grožinei raštijai. Aš esu

P. Orintaitė

Adeles laiškas
Jų ten buvo septynetas: 2 pir- 

mokės, 4 antrokės ir viena ket
virtokė.

Mergaites tėvai atvežė stačiai 
iš kaimo, nusamdė miestely po
rą kambarių su virtuve — ir mo
kykitės, švieskitės! Šeimininkė 
paėmė seną klebonijų gaspadinę 
Valeriją, todėl ir visas tas mer
gaičių lizdas tapo pramintas Va- 
leryne.

Visos tos plačių laukų dukros 
buvo linksmos ir padykusios, ir 
nuo jų sidabrinio juoko dažnai 
palangės skambėjo.
. Vos tiktai 3 valandas popiet iš
siderėjo Valerija tylos, kad reng
tų pamokas. Bet ir tas rimto 
darbo laikelis būdavo kupinas 
juokingų pašnabždu, tylių pasi- 
iflirksėjimų, kad kartais net su 
rykšte rankoje sena klebonijų 
liūtė negalėjo išsaugoti darbo 
rimties.

Iš visų prašmatniausia buvo 
antrokė Kastulė. Ištysusi lyg 
mendrė, plonom blauzdom •— 
greita vis protekiniu lakstyti, o 
jos akyse visada švietė kažkoks 
smailižiaus spinduliukas. Rodos, 
viską darė ar sakė tik ant juoko!

O, ji ir gudresnė už kitas bu
vo pusėtinai. Matai, pernai I-ją 
klasę buvo išėjusi Kaune. O šį
met persikėlė čia, į Pilviškius, 
nes ten dėdienei truputį įkyrėjo 

savo lakumu, be to, šičia mokslo 
įstaiga irgi, ačiū Dievui, pernai 
atsistojo ant kojų.

Kastulė dabar gaudavo nuolat 
laiškų iš pernykščių draugių, iš 
Kauno. Ne tiek buvo svarbu 
pats laiškas, kiek tas iškilmin
gas faktas, kad — uniformuotas 
valdininkas, štai specialiai dėl 
jos atžygiuoja išilgai gatvės, už
lipa laipteliais, beldžiasi į duris 
ir, rankose laikydamas baltą vo
ką, majestotiškai šaukia:

Kastulė Grigelytė!
Kokia tai garbė, koks pasidi

džiavimas! Štai ji šiandien dėl 
to baigia užerzinti savo klasės 
draugę Adelę. O ši tyli ir nuo
laidi mergaitė visai nemoka at
sikirsti.

Adelėle, skaistveidėle! — kir
kina ją Kastulė. — Tik pama
inyk, aš gaunu kas savaitė po 
laišką ir net po du. O tu — nie
kad nė supuvusio popierėlio cha, 
cha, cha! Na, ar tu neturi nie
ko, kas tau bent sykį -— bent 
vieną kvailą sykelį parašytų po
rą žodžių?

— O, ana, Juzelė dar irgi nė 
sykio negavo, — mėgina atsi
kalbėti Adelė.

— Cha, cha!, — užsikvatoja 
Kastulė ir iš juoko plaka su del
nais sau per šonus. — Juzelė tai 
pirmoke. Palauk, ką ji tau kitą
met ištaisys. Bet tu, skaisveidėle, 
jau antri metai gimnaziją la
vini, o nė susvilusio laiškučio — 
nė mur, mur!

Ir vėl ji juokiasi, galvą užvers- 
dama, net sukasi ant vienos ko
jos ir pliauškinasi delnais per 

šonus. Paskui iš priejuostės ki- 
šeniaus ima traukti laiškus ir iš 
eilės kiša anai prie veido:

— Va, šitas su melsvu viduriu 
tai — draugė draugei rašo . . . 
O šitas lygiai baltas, platus, 
kaip paklodė, vokas — tai nuo 
suaugusio žmogaus. O, tu nieko 
neišmanai... Laiške žodžiai tai 
niekis! Bet svarbu vokas, popie
rius, antrašas — spalva, forma ir 
net kvapas! — ir vėl ji kvatoja, 
kad net akys springsta.

— O tu tiek teišmanai, kiek 
tas vėlybas Sekminių avinėlis! 
Ai, Adelėle, mergužėle! Kas iš 
tavęs bus, jei tu baigi antrą kla
sę, o dar niekas jokio laiško ne
parašė!

Tik žiūrėk, — vėl,ji kiša ku
piną voką, net iš užančio ištrau
kusi.

— Auksinės atb raidelės, antra
šas pieštinis, o ženklų net pen
ketas — ir vis kiekvienas kitaip 
užlipdytas! Čia jau visas roma
nas — ne laiškas! Kad tu nors 
sykį tokį gautum, visas sienas iš 
džiaugsmo išbučiuotum!

Adelė klausosi, nuleidusi akis, 
ir neranda žodžių nė atsiliepti. 
Kastulės juokas virbalais jai šir
dį smaigsto, ir jai tikrai gėda, 
kad niekad dar nėra gavusi jo
kio laiško. Jau beveik ašaros 
tvenkiasi akyse, bet gėda ir 
verkti. „Kad ji pagaliau nustotų, 
kad jos liežuvis sustirtų, kad 
bent lūpą įsikąstų“, — piktada
riškai meldžiasi ji ir visom jėgom 
judiną savo jauną protelį, kad 
kaip nors galėtų išbristi iš tos 
gėdos.

— Adelė Labūnaitė ...
Ak, tu Dieve, koks stebuklas! 

Kastulė turi atitraukti ištiestą 
ranką ir stovi vietoje apglušusi, 
nustebinta.

O tuo tarpu Adelė keliasi iš 
vietos, žinoma, išraudusi, kaip 
aguona, ir tyliai paima laišką. 
Nieko nesakiusi, nusineša į kam
pą prie savo lovos, — ten atsi- 
plėšia ir skaito.

Visai nenuostabu, kad ta nuo
lankioji Adelė ne tik niekam ne
rodo to laiško nė voko, bet ir 
klausinėjama nė vienu žodžiu ne
prasitaria — juk anądien Kastulė 
ją buvo tiek įerzinusi! Tiktai kie
tu išdidumu žiūri į draugės ir 
retkarčiais nusišypso.

Mergaitei, matyti, akmuo nuo 
krūtinės nusirito, kai pagaliau 
susilaukė laiško — nebebus gė
dos prieš Kastulės liežuvį.

Tai buvo tikras Adelės trium
fas, ir todėl jos kietas tylėjimas 
šią dieną lig pat vakaro buvo 
kupinas nupelnyto išdidumo.

Bet, tu Viešpatie mano, kas 
atsitiko ryto metą — geriau ne
pasakoti.

O kas gi kitas, jei ne smaiba- 
dantė Kastulė iškniso to ste
buklo paslaptį! Po piet visa Va- 
lerynė jau žinojo tą keistą.daly
ką. Ir visos mergaitės raičiojos 
iš juoko, šonus susiėmusios, o 
nuolankioji Adelėle turėjo pulti 
į ašaras. Ne, tikrai to^ia istorija 
ne kasdien pasitaiko.

— Va, pamanykit, pati sau pa
sirašė laišką gudruolė!

— Dėl to nė voko niekam ne
rodė!

Pagaliau ji pasprunka į galu
tinį kambarį pas Birutę. Ši ke- 
tvirkotė, rimta ir paaugusi, lai
kydavosi nuošaliau, su tom ma
žom krykštagalvėm išdykaut ne- 
susidėdavo. Bet ji visada įsikiš
davo numaldyti, kai triukšmas 
pirmame kambary pakildavo „li
gi lubų“ arba kurią nors iš ma
žesnių į ašaras įvarydavo.

Birutės trumpas pabarimas 
kažkodėl būdavo svaresnis negu 
žilosios Valerijos, ir mažos stri- 
kablauzdės tuoj susigėsdavo.

Praėjo gera savaitė. Buvo po
pietinė rimties valanda, ir visos 
Valerynės gimnazistės tupėjo prie 
knygų — pusbalsiu kalė svetimus 
žodžius, rašė ar ką 'kitą šurmu
liavo.

Viena pirmoke, kuri prie lanĄ 
go paišė savo ąsotį, pusbalsiu 
pranešė:

— Paštininkas ...
Visos subruzdo ir akis pakė

lė. Kastulė stirnos šuoliu strak
telėjo prie lango pasižiūrėti. Juk 
tai, beabejo, vėl jai bus laiš
kas! .. Kitos mergutės liko savo 
vietose. Bet širdys visų virpėjo 
kaip padirgintos. Tos kelios lau
kimo minutės — tokios sunkios. 
Vos kvapą atgauni.

Galiausiai ' valdiški žingsniai 
laipteliais ir netrukus — bilsnis 
į duris.

— Prašom! — visos sykin atsi
liepė.

Paštininkas krapštosi krepšy 
ir tuoj ištraukia voką ... Kastulė 
jau čia pat mindžikuoja kojom 
nekantraudama. Ir pasigirsta iš
kilmingas valdininko balsas.
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tikras, kad tos premijos visais atž
vilgiais bus teigiamas veiksnys 
mūsų literatūrso gyvenime. Nuo
širdžiai dėkoju ir visom jury ko
misijom, kurios ėmėsi nelengvo 
lėmėjų darbo. Premijos rašytojams 
yra visos lygiai brangios, tačiau 
tebūna man leista atskirai pami
nėti BALFą. BALFas, skirdamas li
teratūros premiją, ne tik pagerbė 
lietuvį rašytoją tremtinį ir mūsų 
grožinę tremties literatūrą, bet dar 
tvirtesniu saitu surišo mus su tais 
Amerikos lietuviais, kurie kovoja 

vuž visų mūsų idealą <— už laisvą 
Lietuvą. Nuoširdi rašytojų padėka 
BALFo Centro Valdybai New Yor
ke ir BALFo įgaliotiniui prancūzų 
zonai Dr. Ant. Trimakui.

Premijos laureatam bus įteiktos, 
vasario 15 d. Tūbingene.

— Ar lietuviai rašytojai tremti
niai išlaiko savo meninį pajėgumą? 
Gal pastebima pažanga? Gal pasi
rodė naujos literatūrinės .srovės?

— Lietuviai rašytojai tremtiniai 
eina su gyvenimu; jie išgyvena 
savo tautos kančią; jie mėgina 
prabilti į sielą praradusį, į pakly
dusį ir kelio nerandantį žmogų. Ar 
visada tai sekasi? Aišku, kad ne, 
nes pirmiausia — rašytojai nėra 
amatininkai, kiekvienu atžvilgiu 
jie negali nulipdyti lygiai tokio 
pat puodo ir sukirpti lygiai tokio 
pat švarko. Kūryba yra ne tik kan
čia, bet ir pasąmonėj vykstąs pas
laptingas vyksmas. Kuo tą vyksmą 
sužadinti, kaip į pasąmonės paslap
tingumą įžvelgti ir ten esamu lobiu 
apsišviesti — yrą subtilus ir indi
vidualus išgyvenimas; todėl ir ne
reikalaujama, kąd rašytojai kurtų 
tik šedevrus, pagal keno nors 
sustatytą normą arba norus. Atsi
menu, buvo laikai, kada lietuviai 
rašytojai buvo barami už lakiojimą 
padangėm. Dabar to nėra, ir vėl 
negerai. Nesusipratimai kyla grei
čiausia dėl to, kad mes nesusigau- 
dom aplinkoj. Literatūros žinovas 
atverčia naują, kadaise mylimo au
toriaus knygą ir negali jo atpažinti. 
O kadangi neatpažįsta — supyksta 
ir pradeda laidyti pagaliais ir ak
menim. Tačiau pamirštama esmi
niai dalykai: lietuviai rašytojai jau 
8 metai yra nuversti nuo savo 
pastovų ir išblokšti iš savo kurto 
ir įsijausto pasaulio. Grubi kasdie
nybė jiems ir temas diktuoja. Ak, 
kažin ką reikėtų sakyti, jeigu mū
sų rašytojai nūdieninių įvykių ir 
nuolatinės grėsmės akivaizdoj vis 
tebegrotų prieškariniu vamzdeliu. 
Taigi, jei jie eina su gyvenimu — 
literatūrai jie nenusikalsta. Per
skaičius pasirodžiusias knygas, ku-

rių, deja, per pusantrų metu pasi
rodė tik 30!) ir aplenkiant kai ku
rių pradininkų bandymus — aš jo
kiu būdu negalėčiau tvirtinti, kad 
mūsų rašytojai nugarmėjo į atžan- 
gą arba įsikasė vienoj vietoj. Prie
šingai, pažanga pastebima formoj, 
ozneabejotina jinai tematikoj. Pa
galiau rašytojas yra žmogus, jis 
negali būti išjungtas iš bendruo
menės. Todėl nereikia stebėtis, jei
gu rašytojai katkartėmis rašo tik 
tokiom temom, kuriom ir visuo
menė gyvena.

Ryškesnių naujų literatūrinių 
srovių tuo tarpu niekur nematyti. 
Nėra jų ir mūsuose. Tiesa, kai ku
rie mūsų rašytojai nuoširdžiai 
ieško ir naujų formų, ir naujų 
vaizdų, ir naujo pasisakymo. Viso 
to ieško ir mūsų naujieji rašytojai, 
bet dar ne visi jie yra save suradę 
ir galutinai nusistovėję.

— Kaip vertinate lietuvių trem
tinių spaudą ir kas joje gerintina?

— Lietuvių tremtinių spauda per 
pastaruosius metus padarė regimai 
didelę pažangą. Tik literatūros ir 
kultūros reikalai mūsų spaudoje 
neturi tinkamos vietos. Čia aš ne
matau jokio planingumo. Visa me
džiaga pripuolama ir atsitiktinė. 
Redaktoriai nepakankamai vertini 
atsakomybę, kurią jiem uždeda 
viešas žodžio skelbimas. Kai kur 
trūksta net elementaraus apdairu
mo ir akylumo. Reikia neatidėlio 
jant pakviesti pajėgius literatūros 
ir kultūros skyrių bendradarbius, o 
o tada šis reikalas turės pagerėti.

Kokie Lietuvių Rašytojų Tremti
nių Draugijos tolesni užsimojimai?

— Rūpesčių turim nemaža. Tuo 
tarpu ieškom vertėjų, kurie ge
resniuosius mūsų literatūros vei
kalus verstų į svetimas kalbas. 
Jeigu dabar esančios tremty kny
gų leidyklos neišvystys efektinges
nio veikimo, teks patiem organi
zuoti knygų leidimą. Vis dar neat- 
sisakom minties — įsteigti litera
tūros ir kultūros žurnalą, kur ir 
rašytojai ir kiti kultūrininkai tu
rėtų jaukią pastogę. Galvojam 
apie Kultūros Fondą, apie mūsų 
kultūros bazę viename ar kitame 
krašte. Tačiau tai nelengvai spren
džiami uždaviniai. Pavasarį šauk
sim antrąjį lietuvių rašytojų trem
tinių suvažiavimą, o ten ir tuos 
savo rūpesčius aptarkime. Tuo tar
pu — svarbiausia nepasiduoti ny
kiom nuotaikom ir nerezignuoti. 
Šviesa ir tiesa tikrai grįš pasaulin! 
— baigė pasikalbėjimą Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugijos pir
mininkas Stasys Santvaras.

Št. Daunys

Tautos nebūna išžudomos
Nuo 19 a. pradžios gyvename 

tautinių sąjūdžių laikus. Tautos, 
žinoma, buvo ir anksčiau, buvo taip 
pat sąmoningos tautos, buvo ir 
tautinė politika. Tačiau tautišku
mas nebuvo buvęs politinis arba 
politinio apsisprendimo veiksnys. 
Pagimdę jį Bonaparto militarinis 
siautėjimas ir beatodairiškas po
litinio Europos žemėlapio karpy
mas. Atbudo tautos ir pareikalavo 
sau teisių gyventi. 19 a. dar tebu
vo kovojama dėl tautų, kaip po
litinio veiksnio, pripažinimo. 
Šiandieną, dėl to jau nesiginči
jama. Šiandieną niekas nedrįs pa
neigti kurios tautos teisę gyventi 
ir apsispręsti. Tautos valia šian
dieną ne neigiama, bet falsifikuo
jama, parodoma nelygaus pavir
šiaus veidrody.

Daug klaidžių takų ilgais am
žiais minusi lietuvių tauta taip 
pat 19 a. apsisprendė ir išėjo į 
viešumą, reikalaudama sau lygių 
teisių. Šitas jos balsas nebuvo au
dringas, nei perkūnijos negriaudė, 
nei žabai neblykčiojo. Pasauliui ji 
pastebėti nebuvo lengva. Nenorė
jo jo išgirsti nė kaimynai, net tie, 
kurie būtų turėję patys šaukti. 
Tautos skundą ir kovos ryžtą jie 
pavadino litvomanija . . . Tad 
nenuostabu, kad ir tada, kai po 
Pirmojo Pasaulinio karo audrų 
lietuvių tauta kreipėsi į tarptau
tines institucijas, prašydama jos 
pastangas paremti, niekas nebuvo 
linkęs su tuo rimtai skaitytis. 
Lietuvių tauta dar tebebuvo ne

pažįstama. Savo vertę, sugebėji
mus ir ištvermę reikėjo dar įro
dyti darbu ir geriausiųjų sūnų 
krauju pašventinti. Tik tada pa
saulis sutiko ir mūsų tautos gy
venimui racijos pripažinti.

Kai tauta dar tebebuvo, neži
noma, nepažįstama ir kaimynų 
ujama, prieš 29 metus saujelė tau
tos sūnų mūsų amžinojoje sostinė
je, Vilniuje, kukliame J. Basana
vičiaus bute, pasirašė nepriklau
somybės aktą. Kai šitas epochi
nės reikšmės aktas buvo pasirašy
tas, nepasigirdo nei patrankų sal
vių, nei amžinojo miesto varpai 
nesugaudė . . . Gedimino miesto 
gatvių akmenius tada, trankė ge
ležimis kaustytas Vilhelminio rei
cho kario batas, o Valstybės Ta
rybos narių širdys, be abejo, ne
rimu plakė. Nežinia buvo, nei 
kaip pasiseks šita deklaracija 
įvykdyti, nei kaip ją net savajai 
tautai paskelbti . . .

Išsipildė ... Ir mūsų tauta 120 
metų vilkusi svetimą jungą, laisvę 
atgavo. Kiekvienas pats ja gyveno 
ir pajuto jos vertę.

Po 29 metų mes esame pana
šioje padėty, bet vis dėlto daug 
geresnėje. Ar rasim šiandien, nors 
vieną padorų lietuvį, kuris nors 
vienam momentui suabejotų, ar 
verta mums savo teisių reikalau
ti? O prieš 29 m. ar tokių nebuvo? 
Jei pasaulis tada mūsų nežinojo, 
tai šiandieną dėl mūsų teises gy
venti niekas nedvejoja. Jos yra 
pripažįstamos ir remiamos, tik

A. Š.

Bernardas Brazdžionis

LIETUVOS VARDAS
Lietuva, kai aš tave tariu — 
Prieš akis sumirga raštų raštai, 
Ir pilna padangė vyturių, 
Ir linų žydėjimas be krašto . . .

Skamba ten seni, šventi vardai 
Girių, upių, klonių ir sodybų, 
Sunkią skausmo skarą suardai, 
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Kaunas žiemą
Stp. Ivanausko nuotr.

— Bet ir sugalvok tu man tokį 
dalyką — į muziejų galima sta
tyti!

Staiga iš galinio kambario 
tarpduryje pasirodė Birutė. Va
landėlę žiūrėjo | juoku mirštan
čias mergaites, bet pati nepra
sijuokė. Lyg šaltas vėjas būtų 
pūstelėjęs, ir visos ėmė tilti. Ne
sijautė kaltos, bet sąžinė kažko 
suvirpo.

Vyresnioji draugė Birutė kaž
kaip skaudžiai šūktelėjo:

— Mergaitės!
Anos sužiuro į ją ir beveik iš

sigando. O ketvirtokė kirto dar 
smarkiau:

— Kas išvogė Adelės laišką?
Nė viena neatsiliepė, ir tyla 

tapo sunki kaip molio dumblas.
— Tu Kastute? — aštrus klau

simas atsirėmė į visų išdykavi
mu vadovę. .

— Aš . . . — tyliai ištarė ta, 
nes nebuvo prasmės meluoti, vis- 
tiek buvo jau viskas aišku.

— Kur jį radai?
— Jos lovoj, po čiužiniu . . .
— Ir visos skaitėte?
— Visos ... — kažkurį patvir

tino.
Tada Birutė palingavo galva 

ir, sutelkusi visą savo rimtumą, 
ėmė rinkti ko žiauriausius žo
džius toms jaunoms nusidėjė
lėms, kad jpajustų savo kvailą 
nuopolį ir atsiverstų. ,

— Taip mergaitės! Jūs išvogėt 
svetimą daiktą iš paslėptos vie
tos! Tai — viena sunki nuodė
mė. Taip, taip, nors tai padarė 
viena Kastulė, bet jūs visos pri
tarei in> prasidžiugot . . . Paskui

— jūs slapta perskaitėte svetimą 
laišką... Argi jūs, moksleivės, 
nesuprantat, kad tai yra biaurus 
nusikaltimas! Juk doras žmogus, 
kad ir rastų ant stalo padėta ne 
savo laišką — niekados jo neims 
ir neskaitys. O jūs — dar didžiuo
jatės tokiu begėdišku pasielgimu! 
Kokia gėda visam mūsų namui 
ir visai gimnazijai! Išvogti, skai
tyti svetimą laišką ir dar džiaug
tis. Ne, jūs tikrai savo gyvenime 
didesnės nuodėmės nesat pa
darę! . . .

Mergaitės buvo galutinai su
triuškintos. Jos stovėjo išraudu
sios, akis žemyn nudelbusios ir. 
bijojo į viena kitą pažvelgti. O 
Birutė be gailesčio rėžė:

— Dabar žinokite! Pirmiausia
— atsiprašyti Adelę! Tik jau šį 
sykį nuoširdžiai. Paskui — kad 
niekada daugiau apie tai nė žo
džio! Ta visa istorija daro amžiną 
gėdą ne jai, bet tiktai jums, va
gilėms ir svetimų laiškų skaity
tojoms! O trečias dalykas ir 
paskutinis — reikia nuvalyti sa
vo suteptą sąžinę . . . Šeštadienį 
visos eisite išpažinties . . .

Nors šis iškilmingas pamokslė
lis buvo gana išpūstas ir perdė
tai sentimentalus, bet jaunosioms 
nusidėjėlėms — jis buvo kaip 
trimito ragas Juozapato pakal
nėje . . .

Niekas daugiau Valerynėje ne
minėjo to savotiško laiško isto
rijos, o šeštadienį, nė nesusita
rusios, visos kiūtino prie klausy
klos su tikru atgailos jausmu, 
kad tik nuplautų, savo jaunu 
kvailumu apsunkintą sąžinę.

Ir suaidi vėl iš praeities 
Dainos, mįslės, pasakos nutilę' 
Ir pakylą tiltai iš nakties 
Į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva, trys tyro aukso saulės! 
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis!

Lietuva, kai aš tave tariu, ' 
Ausyse nuaidi laimės gandas, 
Mirgant vaivorykštei žiburių 
Pinas padavimai ir legendos.

Gintaras' sula, midus, medus 
Nemunais per žemės širdį teka, 
Ir lietuvis laisvas, išdidus 
Į užburtą kalną randa taką.

Ir senolių amžina ugnis 
Aukurų aukštuos pagojuos dega' 
Ir kapuos pabudintas šauklys 
Pučia amžių balso didį ragą.

Ir girdžiu galingam jo balse:
— Lietuva — septynios aukso saulės! 
Kam užges tėvynė širdyse, 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

pakol kas nerandama galimybių 
kaip jas įgyvendinti.

Tik mūsų pačių tragiška kasdie
nybė mums dažnai neleidžia pas
tebėti, kad mūsų tautos reikaluose 
ne viskas jau taip bloga. Tiesa, ji 
vargsta, kenčia ir kraujuoja. Ta
čiau dėl to ji nežus. Kad ir išnie
kinta ir kruvina, ji liks gyva. Tu
rėdama gyvybės troškulį, ji gy
vens. Tautos nebūna išžudomos, 
bet pačios išmiršta..

Oi daug mūsų tauta pergyveno 
baisių dienų ir vis dėlto gyvena. 
Pusantro amžiaus kovodama su 
germaniškojo pasaulio agresija, 
14a gale ji juk buvo pailsusi. Daug 
kam galėjo atrodyti, kad jos rei
kalas jau baigtas. Tačiau ji atlai
kė, subūrė jėgas ir vokiškąją! 
agresijai 1410 m. davė tokį smūgį, 
kuris šiame Europos regione iš
jungė ją ištisiems 500 metų.

Panaši padėtis 16 a. buvo susi
dariusi rytuose. Iškilusi Maskva- 
grėsė milžinišką ano meto Lietu
vos valstybę iš Europos politinio 
žemėlapio išbraukti. Maskvos 
valstybės sienos, kai kuriuose ra
jonuose buvo jau pristumtos prie 
pat etnografinės Lietuvos sienų.

17 a. vidury Lietuvos valstybė 
buvo jau beveik žuvusi. Reikėjo 
dar tik surašyti viską į aktą. Tada 
priešo čulkus pirmą sykį savo 
istorijoje pamatė ir Vilnius ir 
Kaimas. Iki pat Nevėžio viskas 
buvo užimta Maskvos, o anapus 
jo — Švedų. Kraštas bdvo bai
siausiai sunaikintas, miestai ir 
kaimai sudeginti (pav., 17 a. už
trukęs Vilniaus gaisras miestą 
taip sunaikino, kad net caras ne
begalėjo jame sustoti, buvo pri
verstas apsigyventi lauko pala
pinėje už miesto). Gyventojai vie
ni pabėgo į užsienius, kiti išsis
lapstė giriose. Niūrios ir liūdnos 
d’enos buvo užėję Lietuvai. Ta
čiau ir tai praėjo, kaip viskas 
praeina. Nuo priešų buvo apsival- 
lyta, grįžo taip pat pabėgėliai ir 
kūrėsi naujas gyvenimas.

Medžiaginių nuostolių ir žmo
nių aukų gal daugiausia padarė 
vad. Didysis Siaurės Karas ir jį 
lydėję bado ir maro metai. Skai
čiuojama, kad gyvų žmonių vos 
Vi tebuvo likęs, o sodybų gal ne 
tiek nebuvo likę. Bet ir tas žaiz
das laikas užgydė. Kodėl gi mes 
turėtume manyti, kad dabartinės 
jau turėtų būti mirtinos? Kad 
mūsų tėvai, broliai ir mes patys 
kenčiame, įspūdį, be abejo, didina 
ir sielvartą ugdo. Tačiau atmin- 

. kim, kad ir tada kentėjo žmonės, 
mūsų proseneliai, ir tada buvo 
trypiama ta pati mūsų tėvynė, tas 
pats mūsų kraštas. Jis pakėlė anas 
fizines kančias, vėliau pakėlė 
daug moralinės priespaudos. Ta
čiau lietuvis nesilenkia jokiai 
prievartai. Kad ir be triukšmo, jis 
d’>ba savo pozityvųjį darbą ir pa
galiau pasiekia, ko siekęs. Pasi
seks ir šį kartą, kai išeina tauta J 
kovą daug geresnėse aplinkybėse, 
su nepalyginamai , didesniu pajė
gumu, geležine valia ir išbandy
tu lietuvišku atkaklumu.
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J. Girnius
Lietuviškojo charakterio problema II

TAUTINĖS TIPOLOGIJOS PRO-

ekologijos laboratoriją. Tuo tar
pu betgi šita prasme dar niekas 
savimi nesidomėjome. Ir savęs 
pateisinimui tegalime viena nu
rodyti: jei apskritai psichologinė

BLEMA APSKRITAI
tipologija greičiau dar tik for-

tebėjimai: niekas dar nėra ėmę
sis juos sutelkti į vieningą lietu
viškosios dvasios vaizdą.

Nors ir jaučiu visą mūsų tau
tinio charakterio problematikos

muojasi, negu jau yra galutinai 
susiformavusi, tai tautinių tipų

plotį, tačiau šiuo kartu apsiriboju

Šie metai nulems
Lietuvos likimą

Prieš pradedant 
konkrečią lietuvio charakterio 
analizę, tenka dar pasisakyti ben
drai tautinės tipologijos klausi
mu. Tik šituo keliu bus galima 
išryškinti šio mūsų darbo metodo
loginę prasmę — jo vietą ben
drojoje lietuvio tipologijoje.

Tiesa, kad žmogus yra vieninga 
būtybė. Tačiau žmogus yra vie
ningas ne paprastai, o sudėtingai, 
vadinasi, ne dėl to, kad jis pa
prastai būtų vientisas, o tik dėl to, 
vienybėje. Konkrečiau tariant, 
kad jo „sandai“ yra intymioje 
žmogus nėra nei tik vitalinė, nei 
tik psichinė, nei tik dvasinė bū
tybė, bet drauge ir vitalinė, ir 
psichinė. <r dvasinė būtvbė. Šita 
prasme žmogus savyje kaupia ir 
gyvybę (Leben), ir sielą (Seele) ir 
dvasią (Geist). Ir jei, nežiūrint šio 
„sudėtingumo“, vis dėlto žmogus 
lieka vieninga būtybė, tai dėl to, 
kad šie „sandai“ (gyvybė, siela ir 
dvasia) neguli žmoguje sluogs- 
niais šalia ar viens ant kito, o in
tymiai vienas antrą persunkia. 
Psichinis žmogaus gyvenimas - 
atremtas i vitalini pagrindą, kaip 
savo ruožtu dvasinis ' žmogaus 
gyvenimas atremtas į psichinį pa
grindą. Pagal tai žmogus ir yra 
ne vieno mokslo dalykas, o išti
sos eilės mokslų. Kaip vitalinė, 
at«°’t kūninė būtvbė. žmogus vra 
biologijos dalykas. Kaip psichinė 
būtybė, turinti „vidų“, žmogus 
yra psichologijos dalykas. Kaip 
pagaliau dvasinė, vadinami pro
tinga laisvos valios būtybė, sle
pianti savyje kūrybinės iniciaty
vos dovaną, žmogus yra dvasios 
mokslų (istorijos bei archeologi
jos, etnologijos bei sociologijos, 
kalbos, literatūros bei meno, tei
sės bei ūkio mokslų etc.) dalykas. 
Todėl, norint kurį nors žmogų 
charakterizuoti, ir tenka jį api
būdinti visais šiais trimis požiū
riais.

Tie patys trys požiūriai iškyla 
ir bet kurios tautos tipologinei 
charakteristikai. Charakterizuoti 
kuriai nors tautai biologiniu po
žiūriu reikia išryškinti jos fizinį, 
arba, tiksliau tariant, antropolo
ginį (gamtamoksline to žodžio 
prasme) t’ną — susekti, kurios 
rasinės sudėties yra ta tauta. Ir 
būtent, šiai charakteristikai pa
grindas yra statistiniu metodu 
apskaičiuoti antropometriniai duo
menys, ypačiai kaušo indeksas, 
dominuojančios * plaukų, akių ir 
veido bei odos spalvos konstata
vimas, grupinės kraujo priklau
somybės ištyrimas etc. — Psicho
loginei tautos charakteristikai 
svarbu nustatyti, kuris psichinis 
tipas tautoje vyrauja: emocinis ar 
valinis, racionalinis ar intuityvi- 
nis tipas (pagal tai, kuri psichinė 
funkcija įgijusi sieliniame gyve
nime dominuojanti vaidmenį);, 
integruotasai ar dezintegruotasai 
tipas (pagal tai, koks psichinių 
funkcijų tarpusavio santykis — 
ar jos „susilydo“, integruojasi i 
vieningą visumą, kad, vaizdingai 
tariant, vieną stygą užgavus, vi
sos tuojau pat atsiliepia, ar, prie
šingai, kiekviena atskira funkcija 
vyksta labiau izoliuotai, i r psi
chinis gyvenimas tuo būdu tarsi 
s’iskviq y at-ckirąs srtt’s); .i išorę 
ar į vidų orientuotasai tipas (pa
gal tai, ar psichinis gyvenimas 
labiau nukreiptas į išorę, atseit, 
labiau valdomas praktinio inte
reso, ar, atvirkščiai, labiau nu
kreiptas į vidų, atseit, labiau val
domas teorinio intereso). Tokiai 
psichologinei tautos charakteristi
kai kelias — atitinkamai parink
tų žmonių pakankamo skaičiaus 
eksoerimentipis ištyrimas psicho
logijos laboratorijoje pagal tipo
loginius psichologijos metodus (E. 
Kretschmer, Erich Jaensch. C. G. 
Jung). — Pagaliau dvasiniam tau
tos charakteriui atskleisti reikia 
išryškinti tautos nusistatymą į 
pasaulį bei gyvenimą, į žmogų ir 
Dievą, į gamtą ir kultūrą. Pasta
rajai charakteristikai versmė — 
interpretacinis tautos dvasios su
pratimas iš jos objektyvių apraiš

kų, konkrečiau tariant, iš tautos 
kultūrinio bei istorinio gyvenimo. 
Tautos dvasinei charakteristikai 
medžiaga — visos kultūrinės tau
tos apraiškos, objektyvuojančios 
jos dvasią: ir kalba, kuria tauta 
apreiškia jai būdingą mąstyseną; 
ir literatūra bei menas su filoso
fija ir mokslu, kuriais atspindi 
tautos pasaulėjauta bei pasaulė
žiūra; ir papročiai su moraliniais 
bei teisiniais nusistatymais, 
(priešpastatytais faktinei gyveni
mo tikrovei), kuriais tauta išreiš
kia savąjį nusistatymą į gyveni
mą bei žmogų; ir religinė psicho
logija, kuri liudija, kaip tauta 
pergyvena Absoliutinę Tikrovę; 
pagaliau net ūkinė veikla, kuri 
atskleidžia tautos pažiūras į šios 
žemės gėrybes.

psichologija tebėra pačioje užuo
mazgoje.

Daugiausia dėmesio esame sky
rę dvasiniam mūsų tautos cha
rakteriui atskleisti tarp kitko, gal 
būt, ir todėl, kad šiuo atveju ne
bėra būtina eksperimentinė ana
lizė, nes pakanka ir paprastos in
tuicinės įžvalgos). Visi, kurie do
mėjosi mūsų tautos kultūrinėmis 
apraiškomis, nejučiomis turėjo 
paliesti ir jų branduolio mūsų 
dvasinio charakterio-klausimą: ir 
etnologai (J. Balys), ir literatūros 
istorikai (Putinas, B. Sruoga, J. 
Ambrazevičius), ir patys literatū
ros kūrėjai (Vaižgantas, Dobilas, 
J. A. Herbačiauskas, J. K. Aistis), 
ir filosofai (St. Šalkauskis, A. Ma
ceina), ir teologai (St. Yla), etc. 
Pagaliau paskutiniaisiais nepri
klausomojo gyvenimo metais „N.

tiktai vienu musų dvasinio cha
rakterio aspektu — mūsų gyveni-
možiūra, vadinasi, mūsų nusista
tymu į žmogų ir jo santykį su gy
venimu. (Šitasai charakterio as
pektas kaip tik ir atitinka tai, kas 
kasdieniškai charakteriu vadina
ma). Apskritai apsiriboti verčia 
patys šio laikraščio rėmai (o at
skiru leidiniu išleisti vis tiek ne
atsirastų šiandien leidėjo, nes — 
kas pelningesnio už kalendorius 
ir lietuviškai-angliškus pasikal
bėjimus?). GI apsiriboti kaip tik 
hio požiūriu, kurį nurodėme, nu
lemia tautinis aktualumas: domi
mės mūsų tautiniu charakteriu ne 
grynai teoriškai, o labiau praktiš
kai, mažiau grynąja psichologine 
smalsa, o labiau tautinio auklėji
mo rūpesčiu. O pasirinktasai mū
sų tautinio charakterio aspektas 
kaip tik ir yra tasai, kuris labiau
siai domina pedagogą. Biopsichi-

Istorinė Rumšiškių parapijos bažnyčia ir varpinė
b. Ligšioliniai lietuvio tipo ty

rimai ir mūsiškės temos prasmė. 
— Pereinant prie mūsų tautinio 
charakterio, tenka pakartoti, ką 
pirma pasakėme: lietuvių tautos 
tipologija dar tebėra artojo ran
kos veik nejudintas laukas. Dau
giau medžiagos teturime biologi
nei lietuvio charakteristikai. Be 
keleto svetimšalių veikalų visų 
pirma minime P. Kazlausko pra
vestą mokyklinio jaunimo akių 
spalvos statistiką, J. Žilinsko su 
bendradarbiais vykdytuosius mū
sų krašte iškastųjų kaukuolių ma
tavimus bei mūsų kraujo grupi
nės priklausomybės tyrimus ir 
pagaliau P. Avižonio disertaciją, 
skirtą lietuvio kūno charakteristi
kai (rusų kalba). Niekas betgi, 
kiek žinau, nėra ėmęsis šita me
džiagą psichologiškai įvertinti. 
(Tegalėčiau priminti mano paties 
rankraštyje likusį darbelį „Biolo
giniai lietuvio sielos pagrindai“, 
kuriame ryškinau, kaip mūsų sie
los charakterio etniniai skirtin
gumai, einant nuo aukštaičių į 
žemaičius, kaip tik atitinka ir 
mūsų antropologinio tipo įvaira- 
vimą.)

Psichologinis lietuvio charakte
ris mokslinės psichologijos pras
me tebera dar niekeno netirtas. 
Trijų puslapių charakteristikai, 
kurią rasės ir psichės problemai 
skirtoje paskaitoje davė M. Rei
nys, neteikiame jokios vertės. Pa
našūs a la „lietuvio juslės niekuo 
ypatingu neišsiskiria; lietuvio at
mintis labai gera; lietuvio mąsty
mas lėtas, bet gilus; lietuviuose 
estetinis jausmas aukštai iškilęs“ 
nieko nereiškia. Net jei visi šie 
teigimai, galimas dalykas, būtų ir 
teisingi, vis dėlto jie nepasako 
konkrečiai, kuo gi iš tiesų lietu
vio psichinis gyvenimas yra savo
tiškas. Konkretesniam ir objek
tyviai pagrįstam atsakymui gauti 
yra būtina lietuvį atvesti į psi-

Romuva“ mūsų tautinio charak
terio klausimu buvo paskelbusi 
specialią anketą, (į kurią tarp ki
tų buvo atsakę F. Kirša, P. Vai
čiūnas, P. Slavėnas, V. Trumpa). 
Daugelis pastebėjimų, kuriuos pa
darė šie mūsų kultūrinio gyveni
mo kūrėjai bei tyrėjai, yra iš 
tiesų giliai įžvalgūs ir didžiai ver
tingi. Tačiau kol kas visi šie pas
tebėjimai yra likę tik atskiri pas-

Juozas Mikuckis
* * *

į kur jūs, paukščiai žydrasparniai? 
Pažvelkite į mūsų šalį!
Ir mūsų mostai buvo darnūs. 
Kada mes savo laisvę kalėm.

Papasakokit jūs nuskridę 
į ten, kur veda erdvių takas, 
Kad yr tauta — ją vargas lydi, 
Bet viltimi ten širdys plaka.

Daug nusivylę, daug pakėlę, 
Sudegintus, krauju užpiltus, 
Aušros pažadinti, mes vėliai 
Į ateitį statysim tiltus.

Ir ties plačiais pasaulio vartais 
Rikiuosimės laimėt ar kristi!
Taip kovės mūsų bočiai kartais, 
Kad nevergaut — sudegt išdrįsę.

Pažvelkit, paukščiai žydrasparniai, 
I čia, kur krenta gelsvi lapai!
Cal grįžę vėl, kaip grįžot pernai, 
Ne vieną rasit naują kapą.

Tada nutūpkit naktį šviesią 
Į žėrinčius rasa atolus, — 
Kitas dainas, gal būt, girdėsit. 
Ir kitas dainius šauks į tolius!...

nis charakteris yra beveik nepri
klausomas nuo pedagoginės veik
mės, nes jis labiau pačios prigim
ties duotas, negu išreiškiąs pačio 
žmogaus nusistatymą. Tuo tarpu 
dvasinis charakteris, o ypačiai 
mūsų pasirinktasai jo aspektas, 
nors ir atremtas į prigimtį, visada 
ir iš esmės priklauso ir nuo pačio 
žmogaus (ar tautos) į save nusis
tatymo. Kaip tik dėl to jo išsau
gojimo problema ir yra aštriausia. 
Kai biopsichinis charakteris sa
vaime išlieka, tai dvasinis cha
rakteris gali būti išsaugotas tik 
nuolatine kova už jį. Ir šiandien, 
kada kalbame apie mūsų charak
teriui iškylančią grėsmę, baimi
namės ne dėl to, kad iškiltų grės
mė mūsų atminčiai, emocijoms ar 
kuriai kitai psichinei funkcijai 
sunykti, o tik dėl to, kad, atsidur
dami svetimos dvasios aplinkon, 
tuo pačiu atsiduriame ir pavojun 
prarasti lietuviškąjį nusistatymą 
į gyvenimą, lietuviškąjį žmogaus 
vertės matą.

Pagaliau: nors apsiribojame tik 
vienu lietuviškosios dvasios as
pektu, tačiau manome, kad ir taip 
susiaurinta tema nepraras savo 
reikšmės ir visuotinuoju lietuviš
kojo charakterio požiūriu. Mūsų 
supratimu, pasirinktasai lietuviš
kosios dvasios aspektas (lietuvio 
nusistatymas į žmogų bei gyve
nimą) yra patsai esmingasai lie
tuviui suprasti. Iš tiesų, iš visų 
dvasinių vertybių didžiausios ver
tės mums turi kaip tiktai žmogus. 
Tokia, trumpai suglaudžiant, bus 
mūsų pagrindinė tezė: lietuvį visų 
pirma tenka charakterizuoti žmo
niškumu, socialinės žmoniškumo 
vertybės primatu prieš visas ki
tas vertybes (oolitines, ūkines, es
tetines etc.). Štai todėl ir manome, 
kad atskleisdami lietuvio nusista
tymą | žmogų, mes atskleisime ir 
£>at| jo dvasios branduol|.

Amerikos lietuviai mano, kad 
šiais metais gali būti išspręstas 
Lietuvos likimas. „Draugas“ sau
sio 3 d. nr. taip samprotauja: 
„Reikia laukti, kad šiais 1947 me
tais visa eilė tarptautinių proble
mų vienaip ar kitaip išsispręs. 
Keturių didžiųjų konferencija 
Maskvoje pianuos taiką su Vokie
tija ir Austrija. Kadangi Vokieti
jos sienos sueina su Lietuvos sie
nomis, tad neišvengiamai ir Lie
tuvos politinis klausimas ar vie
nu, ar kitu būdu turės būti pa
liestas. Jei ne sąryšyje su taikos 
sutartimi su Vokietija, tai Jung
tinių Tautų Organizacijoje jis ga
lės būti iškeltas.“ ,

Toliau „Draugas“ mano, kad 
Lietuvos likimas priklausys nuo 
JAV vienokio ar kitokio nusista
tymo. Laikraštis su pasitenkinimu 
prinažista: „Lig šiol, ačiū Dievui, 
tasai nusistatymas Lietuvai buvo 
palankus. Ir didžiausias Sovietų 
S-gos spaudimas išreikalauti, kad 
Amerika pripažintų Baltijos 
valstybių aneksiją, neoasiekė 
savo tikslo. Jungtinių Valstybių 
vyriausybė garbingai išlaikė žo
di, kurį davė 1940 m. Summer 
Welles pareiškimu ir prezidento 
Roosevelto užtikrinimu ALT de
legacijai. kad Lietuvos nepriklau
somybė nėra žuvusi, bet tik lai
kinai atidėta į šalį.“

Lietuviu legionierių šauksmas iš 
Indokinijos džiunglių.

Vytautas Krasauskas, iš pran
cūzų nelaisvės patekęs į svetim
šalių legioną ir nukeltas į toli
mąją Indokiniją, sausio 10 d. 
„Draugo“ puslapiuose skundžiasi 
sunkiu lietuvių legionierių gyve
nimu. ypač sukilimui prasėdėjus. 
..Mūsų legionierių gyvenimas 
klaikus ir liūdnas tarp Indokini- ioo ,,4,, —'u ip
vietiniu gyventoju, kurie kasdien 
mus nuola iš ivairių kampų. O 
saulė troniku krašte svilina be 
pasigailėjimo“. Toliau laiško au
torius rašo, kad niekas ten esan
tiems lietuviams nesuteikiąs tiek 
džiaugsmo, kiek gautas lietuviš
kas laikraštis.

Kitas Indokinijoje atsidūręs 
lietuvis leg’on’erius. Stasvs Pad- 
vaiskas. sausio 9 d. „Drauge“ 
skundžiasi: ..Šiandien lietuvių 
svetimšaliu legiono legionierių 
akvs krypsta i brolius amerikie
čius. Mes čia Indokinijoje esame 
beteisiai ir belaisviai, nors ir 
esame kariai. Skaudu^ mūsų li
kimas. tačiau gvvename vilt’mi ir 
guodžiamės, kad ne mes kalti, jei 
t«ir» afcJt’lrn nehnvn k’tns 
išeities išsisaugoti nuo raudonojo 
sl’b'no. Gelbėkite mus benamius 
snaudai“ Toliau Stasvs Padvais- 
kas rašo, kad legionieriai pinigų 
turi, galėtu už visa ką atsilyginti, 
bet paštas i kitus kraštus siun
čiamu nin’gu nenriima. Galėtu jie 
prisiųsti batu, kurie ten esą pi
gūs. bet ir s»unt’nių į kitus kraš
tus siusti neleidžia.

Patartina lietuviams su lietu
viais legionieriais susirašinėti ir 
nusiusti vieną kita lietuvišką lai
krašti. St. Pedvaisko adresas 
toks: Leg. Padvaiskas Stasvs. S. 
P. 82 n06. 7-cme Cie (B. P. M. 402) 
Indo-China.

Kitomis žiniomis, vietnamiečiu 
dabartiniame sukilime žuvę 7 
lietuviai legionieriai.

Amerikos lietuviai anie pasitrau
kusį Byrnes ir naująjį JAV už
sienio politikos vairuotoją gen.

Marshallį.
Visame pasaulyje nuskambėjo 

garsas apie Byrnes pakeitimą 
gen. 'Marshalliu. Amerikos lietu
viai šį pakeitimą pirmoje eilėje 
vertina lietuviškuoju požiūriu, 
kiek tai gali turėti reikšmės Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo bylai. Sausio 9 d. „Draugas“ 
rašo, kad anksčiau Byrnes turėjo 
daug vilčių su sovietais susitarti. 
Susitarimo labui Bymes buvęs 
labai nuolaidus 1945 m. gruodžio 
mėn. Maskvos konferencijoje. 
Vėliau Byrnes pamatęs, kad nuo-
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VILNIAUS MIESTO PLANAVIMO BRUOŽAI 2.

VILNIAUS MIŠKAMS TVARKYTI 
BENDRIEJI BRUOŽAI

Vilniaus*) miestas turi apie 1.600 se tokie plotai pavedami admi- 
ha plotą, apaugusį miškais. Žel- nistruoti vienam girininkui, ski- 
dytinų plotų, atrodo, susidarytų riant jam pagelbininku žvalgą, 
taip pat gal apie 1.000 ha. Taigi atskirų darbų prižiūrėtoją ir iki 
Vilniaus miesto miškų plotas ga- 10 eigulių intensyvesniuose ra
li svyruoti tarp 2—3.000 ha. Si- jonuose, pav. Vilkaviškio ir pan. 
toks plotas, gerai tvarkomas, ga- 6.000 ha; tai yra iš dviguba 
lėtų kasmet priauginti vidutinis- ploto, sudaroma jau urėdija, ku
kai 10—20.000 ktm. medienos, rią administruoja urėdas su 4—5 
Atsižvelgiant, kad miesto ribose girininkais. Miesto miškų inten- 
kiekvienas net ir šapelis randa syvumu negalima laikyti tokia 
tihkamą sunaudojimą, tie plo- maža ūkio dalele, pavedant ją 
tai miestui duotų didelę medžią- vadovauti vienam girininkui ir 
ginę naudą. duodant jam kelis sargus, bet

Toliau, šiuos, dabar nenaudin- tai yra atskiros urėdijos masto 
gus plotus pavertus žaliaisiais objektas. Šiaip tam intensyviam 
miško plotais. Vilniui būtų su- ūkiui vesti turi būti skiriamas 
teikta gražiausia panorama. Mie- bent vienas aukštesnių kvalifi- 
stas su žavingomis apylinkėmis kacijų specialistas — miškinin- 
pasidarytų labiausiai patraukli kas, kuris būtų lyg ir Vilniaus 
turizmo vieta. Kiti miškai yra miškų urėdas, o jam į pagalbą 
tiesiog tautos šventovės, arba būtų duoti 2—3 girininkų lygio 
paminkliniai, pav. Kalvarijos, specialistai. Taip pat atitinkamai 
Vingio miškas. reikia sustiprinti miškų sargybų

Iš to šeka išvada, kad Vilniaus sąstatą.
miškų ūkis sudaro labai reikš-
mingą objektą.

Mūsų miškų' departamento 
patyrimu, 2—3000 ha plotas su
daro jau stamboką vienetą. 
Nuošalesnėse provincijos vieto-

*) Žiūr. „Žiburių“ NrNr. 47 (59) 
ir 3 (62)
laidomis sovietų pasotinti ir tai
kos sukurti negalima. 1946 m. 
Byrnes sovietų atžvilgiu buvo 
kietas. „Lietuvos nepriklausomy
bėje Byrnes rodydavo simpatijų 
jų ir pritarimo. Keliais atvejais 
jis yra pabrėžęs savo nusistatymą 
už visų tautų, didelių ir mažų, 
teisę 4 laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą“.

Apie gen. Marshall}, naująjį 
JAV užsienių reikalų ministeyį 
tos pačios dienos „Draugas“ taip 
atsiliepia: „Naujasis valstybės se
kretorius yra karo vyras pilna to 
žodžio prasme.“ Toliau nurodo
ma, kad jis suorganizavo Ameri
kos karinę jėgą ir ją išugdė į pa
saulinę galybę. Gen. Marshallis 
gerai nusimanąs ir politinėj sri
tyje. Kinijoje jis pamatęs tikruo
sius komunizmo siekimus. „Poli
tinių reikalų žinovai tvirtina, kad 
gen. Marshallis santykiuose su 
Rusija bus žymiai griežtesnis, ne
gu Byrnes. Sakoma, kad jis yra 
„appeasementinės politikos“ prie
šas. Kaip karo vyras, jisai esąs 
priešingas išduoti Rusijai ar kam 
kitam atominės bombos paslaptis.“

Šiuo būdu būtų pasiekta, kad bei medelynus sodinamosios me- 
miesto miškus — parkus nuola- džiagos išsiauginimui, nes esa- 
tos lankytų ir vadovautų specia- miems tuštiems plotams sodina- 
listo ranka. Tik tuo keliu galima mosios medžiagos bus reikalingi 
būtų pasiekti geresnės priežiūros nemaži kiekiai.
ir miškų tvarkymo. 5. Žemės ūkio plotai, lygiai

Per artimiausią dešimtmetį ši- kaip ir miškų plotai, sudaro ne- 
tokio sąstato Vilniaus miškų ad- organizuotą žalumynų 1 rezervą; 
ministracija galėtų ne tik ap- be to, jie sudaro miestui sta- 
tvarkyti esamus miškus, bet ir tybinių plotų atsargas ir duoda 
didžiumą naujų plotų apželdinti, galimybės ateiviai gyvenamie- 

Kadangi Vilniaus miesto tvar- siems plotams plėstis.
kymas ir jo želdymas turi la- Situose plotuose numatoma 
bai specialų charakteri, bendras komasacijos keliu įkurti mažus 
miškų tvarkymo bei želdymo ir vidutiniškus ūkio vienetus, 
šablonas čia netinka. dėl to Ūkio vienetų gyvenamieji ir 
•šiems visiems darbams reiktų, ūkiniai pastatai darbininkams 
nustatyti smulkesnį planą: čia bei tarnautojams bus talpinami 
galėtų bendradarbiauti Vilniaus atitinkamuose sklypuose tų ūkių 
Universitato ir Vilniaus miškų ribose.
mokyklos mokomojo personalo Kaimiško pobūdžio gyvenamos 
žmonės. vietovės administracinėse miesto

Atsižvelgianti į esamą Vilniaus ribose nenumatomos.
miškų dabartinį stovį, šių miškų Priimdami vidutinišką gyven- 
administracijos ir sargybos su- tojų tankumą 1 žm./ha. gausime 
stiprinimo reikalas būtų neatidė- ž. ūkio plotams 2315 gyventojų, 
liotinas. 2- ūkio sklypų užstatymas turi

Reikia skubiai užkirsti kelią būti tvarkomas atitinkamais po- 
miškų ir bendrai medžių naikini- tvarkiais, skirtingais statybi- 
mui, tai viena.. Antra, miesto niams plotams užstatyti.
miškų administracija artimiausį 6. Vieši žali plotai apima ne 
sezoną turėtų užvesti daigynus tik viešuosius parkus, skverus,

Kelionė Nemunu 1944 metų vasarą

bulvarus, bet taip pat paskirų 
sklypų sodus,' kapines, sporto 
rajonus, parodų rajonus, supro
jektuotus parko formoje, ir t t. 
Mažesni žalumynų paviršiai bus 
išskirti iš statybinės zonos vėliau 
detaliniame miesto plane.

Be to, zonoje, projekte pažy
mėtoj kaipo viešas žalias plotas, 
numatoma patalpinti kai ku
riuos viešojo pobūdžio pastatus 
mažu užstatymo procentu (15%), 
kaip mokyklas, mokyklų koloni
jas, vaikų darželius, ligonines ir 
t. p.

Vieši žali plotai turi būti mies
to nuosavybė.

7. Projekte vandenų paviršius 
yra sumažėjęs. Tai yra dėl to, 
kad upės paviršius skaičiuotas 
toks, koks jisai bus po krantų 
reguliacijos.

8. Aerodromai apima dabarti
nius aerodromus ir numatomus 
jiems praplėsti plotus. Šie rezer
viniai plotai, numatyti ateičiai, 
tuo tarpu gali būti panaudojami 
kaipo žemės ūkio plotai. Čia 
yra leistina statyba išimtinai su
rišta su aeroportų eksploataci
ja, išskyrus gyvenamų pastatų. 
Aerodromų plotuose kiekviena 
statyba turi atitikti nustatytom 
oro susisiekimo įstaigų taisyk
lėm.

9. Geležinkelių plotai, pana- 
našiai kaip ir aerodromai, nes 
liečia užstatymą, tvarkomi ypa
tingais geležinkelių potvarkiais, be 
to užstatymas apribojamas ob
jektais, surištais betarpiai su ge
ležinkelių eksploatacija. Gyve
namų namų statyba nenuma
toma.

Paskirų plotų ir statybos zonų 
ribos šiame projekte yra orienta
cinės ir sudarant detalų projektą 
gali būti kiek ir pertvarkytos. 
Tačiau nutolimas nuo nustatytų 
šiame projekte ribų turi būti 
gerai pagrįstas. Šioje formčje 
šios ribos nustatytos bendriems 
užstatymo ir apgyvendinimo pa
viršiams apskaičiuoti.

B. Funkcionaliniame miesto 
suskirstyme yra ypatingai išskir
tas vidurmiesčio rajonas jo evo
liuciniams išsivystyme nuo se
nojo per centrinę dalį iki Nau
jojo miesto, o taip pat paties 
miesto plotai į kurių ribas įeina 
be vidurmiesčio šeši gyvenamieji 
rajonai spindulių kyliais. Pramo
nės rajonas visiškai išskirtas nuo 
likusio miesto ir nukeltas pie
tvakarių kryptimi. Miesto sus
kirstymas į rajonus yra padary
tas projekte III: „viešo naudo
jimo pastatai“ (17 rajonų).

1. Senasis miestas numatomas: 
paliuosuoti nuo urminės preky-

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Bekišant ranka po pagalve 
— vaizdavau, kad ieškau ten no
sinės — pro vilkeli tai paste
bėjo Bergeris. Su baisiausiais 
keiksmais jis įsiveržė į celę, liepė 
man iškelti rankas ir pradėjo da
ryti krata. Pabandžiau aiškintis, 
bet gavau per ausi ir patarimą 
uždaryti ėdamąja (Fresse). Pir
miausia iškratė mane patį, nieko 
nerado (viena karta jau buvau 
truputį pamokytas!) ir pradėjo 
kratyti Tado lova. Mane apėmė 
gan nemalonus jausmas, nes lo
voje buvo ne tik raštelis, kuris 
būtų gražiai įkišęs mano tėvą, 
bet ir kelių mėnesių kalėjimo 
dienoraštis, surašytas ant mažų 
skiautelių popierio ir įkištas į 
pagalvę. Dienoraščio, ačiū Die
vui, nerado, o žinias paėmė (atro
dė kaip suglamžytas gabaliukas 
popierio), pačiupinėjo ir numetė 
ant grindų. Pajutau, kad manyje 
atslūgo staiga visas įtempimas ir 
užėjo pasiutęs noras juoktis. 
Bergeris dar kiek parėkavo, pa
sikeikė, paėmė po matracu atras
tus degtukus ir išsinešdino. Po 
to atsitikimo nutariau būti dar 
atsargesnis ir dienoraštį, nors ir 
labai gailėjausi, sudeginau.

Frontas jau greitais šuoliais 

artėjo prie mūsų ir mums daly
davosi kartais neramu dėl mū
sų likimo. Buvo kalbama anie 
evakuaciją, paleidimą ar paliki
mą kalinių artėjantiems bolše
vikams. bet visos tos kalbos te
buvo gandai, ir mes nieko kon
kretaus dėl savo padėties ne
žinojom.

Apie sausio vidurį į kalėjimą 
atkėlė ir paskyrė pas mus dirbti 
Stasį K. iš „Zinkės“ fabriko ka
linių komandos. Jis buvo gavęs 
džiovą ir turėjo būti išvežtas į 
Berlyną, bet dėl perkrauto trans
port'' buvo dar kuriam laikui iš
liktas kalėjime. Iš jo sužinojome 
šį tą daugiau apie Zinkę, kur 
dirbo (17) septyniolika lietuvių iš 
mūsų grupės. Maistas ten buvo 
labai blogas, darbas gan sun
kus. Padoriau buvo isitaisęs tik 
Jonelis M.. kuris taisydavo 
laikrodžius, rašomąsias mašinė
les ir pan. ir Povilas Z., kuris 
kūrendavo krosnis. Paskutiniu 
laiku jie visi buvo pradėję gau
ti iš laisvės per vieną meistrą 
maisto. Landsberg W. visą laiką 
gyveno mano tėvas ir Juozas D. 
(su mumis sėdėjusio prof. D. bro
lis), kurie ir rūpindavosi ryšio 
palaikymu su kaliniais ir jiems 
paramos tiekimu. Ryšį su Zinke 
jie sužinojo per prof. D. ir apie 
tris savaites tiekė Zinkei para
mą maistu, kol meistras, per ku
rį ėjo parama, susirgo ir ryšys 
nutrūko. Ryšiui nutrūkus, už sa
vaitės visi politiniai kaliniai bu
vo iš Landsberg W. evakuotu

Mus evakuavo sausio 27 die

ną. Iš ryto per celes perėjo vy
riausias prižiūrėtojas su sąrašu 
ir liepė visiems evakuojamiem- 
siems į darbą nebeeiti. Tuoj po 
pusryčių visus nuvedė i rusi pas 
Hausvaterį, atidavė nuosavus 
daiktus ir suvarė i vieną dide
lę celę. Pradėjome klausinėti vie
nas kito, ar nežinome, į kur mus 
veš. Konkrečiai niekas nieko ne
žinojome, bet gandai buvo, kad 
veš i Berlyną. Toje celėje prasi- 
trynėme gan ilgai, kol prižiūrė
tojai vėl išleido mus. i savąsias. 
Visus perspėjo, kad savų rūbų 
nesirengtumėm. nes važiuoti tu
rėsime su kalėjimo rūbais. „Nėra 
kvailių“, galvojau ir apsirengiau 
po kalėjimo rūbais puikų meg- 
stinį ir kitus savo turėtus rūbus, 
išskyrus puspaltį ir batus. Su 
Tadu, kuris nebuvo vežamas at
sikelčiau fotografijomis, greitai 
išgėriau gautą vandenėlį, kuris 
vadinosi sriuba, ir nespėjau Ta
dui nei ant fotografijos ką nors 
užrašyti, kaip atsidarė durys ir 
liepė man išeiti i koridorių.

Koridoriuje jau buvo surikiuo
ti visi išvežamieji kaliniai, jų 
tarpe visi kalėjime buvę lietuviai. 
Tik Zinkės darbininku nebuvo. 
Mus patikrino, surakino no du 
grandinėmis ir perdavė nematy
tiems naujiems prižiūrėtojams, 
ginkluotiems šautuvais Ir pis
toletais. Aš buvau surakintas su 
teisininku Kurkliečiu. Procesija 
pasijudino iš kalėjimo. Korido
riuje pasipainiojo viena moteris 
prižiūrėtoja, kuri pamačiusi, kad 
nieko nėra šalia, man tyliai pa
sakė: 

— Tavo tėvas yra čia. Viso 
geriausio!

— Dėkui, — atsakiau. — su
diev!

Vartuose iš tikrųjų stovėjo ma
no tėvas, kurį iš ten norėjo išvyti 
kita moteris prižiūrėtoja, pri
žiūrėtojo Lenskio mylimoji^ kuri 
buvo kaliniams daug biauresnė, 
negu daugelis prižiūrėtojų vyrų. 
Tėvas mane pabučiavo ir pa
sakė:

— Jūsų nepalieku, važiuoju 
kartu.

Mus sulaipino į gatvėje sto
vėjusį sunkvežimį, o tuos, kurie 
nelipo, į prie jo prikabintą prie
kabą. Salia sėdėjo ginkluoti pri
žiūrėtojai. Mačiau, kaip tėvas su 
jais kalbėjosi, siūlė kaž-ką jiems 
(kaip vėliau sužinojau aukso 
penkrublį) ir prašė, kad leistų 
jam kartu važiuoti i Berlyną. Ne
leido. Tėvas stovėjo gatvėje su 
mažu lagaminu, ir aš nežinojau, 
kada jį vėl pamatysiu, nes fron
tas buvo visai netoli, ir trauki
niai, rods, nebėjo. Mašina paju
dėjo, ir aš tik išgirdau tėvą su
šunkant:

— Iki pasimatymo! ,
— Iki!...
Važiavome apsnigtu plentu. 

Šalo ir kai kurie, neturintieji šil
tesnių savų rūbų, jautėsi nekaip. 
Blogai buvo šu Jurgiu V., kuris, 
nors ir turėjo paltą, bet jautėsi 
labai blogai, nes turėjo tempera
tūros ir spiaudė kraujais. Atrodė, 
kad jis gavęs plaučių uždegimą. 

Turėdamas šiltą megstinį, atida
viau puspaltį šalia manęs dre
bančiam su vienu kalėjimo švar
keliu Stadei. Pradėjo šalti klum
pėse kojos, ir aš. turėdamas vie
ną ranką nesurankintą, apsiaviau 
batus. Nustebau, kad jie man ge
rokai spaudžia, bet paskui pa
aiškėjo, kad, apsiaudamas, aš juos 
buvau sukeites. Per pusę metų 
atpratau nuo batu ir aklai gra
baliodamas viena ranka, neatsky- 
riau dešiniojo nuo kairiojo.

Po poros valandų mums išduo
da po riekę duonos.) apteptos su 
margarinu. Kelionės davinys, 
kurio turi užtekti visai parai.

Kiistrin. Sedow. Tolumoje ma
tome į Berlyną einantį traukinį. 
Keliu traukia vežimas po veži
mo su pabėgėliais. Visi gelbėja 
savo kailį nuo artėjančio fronto, 
visi taip, kaip tik kas išmano: 
kas traukiniu, kas vežimu, kas 
pėsčias. Tik mes vieni esame to
kie privilegijuoti, kuriais rūpi
nasi valstybė, veža nuo gresian
čio pavojaus tolyn mašinomis ir 
stropriai „prižiūri“, kad tik mums 
nieko blogo neatsitiktų...

Po dvylikos valandų varginan
čios kelionės pasiekiame Berly
ną. Važiuojame tuščiomis gatvė
mis tarp apgriautų pastatų, ir. 
daugelis matome pirmą kartą Rei
cho sostinę — sausio 27 dienos 
naktį, surakinti, išbadėję ir su
šalę, pro dideles, tamsias ginkluo
tų prižiūrėtojų figūras.

Pro didelius vartus įvažiuojame 
į kalėjimo kiemą. „Berlin-Tegel".
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NAMU ILGESYS
Nuo karo gaisro prieglaudos ieškojęs.
Nuo bombų, dūmų ir liepsnps pašvaisčių — 
Ant Svabijos laukų pailso kojos 
Iš Baltijos sodybų išvarytam aisčiui.

Iškėlę galvas miesto bokštai žvelgė, *
Jų žvilgsnis — priešo išdidaus, ne draugo — 
Jautei, kad nesvetingą duoną valgei 
Ir ilgesys namų kas valandėlė augo.

Tikėjau dideliu, šventu stebuklu — 
Su plasdančia širdim žvelgiau rytojūn. 
Kaip miško vabalėlį, mažą, kuklų 
Regėdavau save plačiam kely ropojant.

Siaurų, kreivų gatvelių labirinte, 
Mažųjų skerstgatvių klaikiuos šešėliuos 
Man savą žingsnį lengva atpažinti, 
Atrast nudilintą ir kelio akmenėlį.

O ar ilgai likimas mus dar mėtys
Ir svetimas po kojom pinsis takas? — 
Mūsų veidai iš nuovargio žemėti, 
Seniai nostalgija aptrauktos blyksi akys . . .

V. Lapinsko nuotr.

kais suformuotas. Tačiau esa
mas išplanavimo racionalumai 
kelia eilę priekaištų ir todėl yri 
reikalingas pataisų. Tų pataisų 
įgyvendinimas neturės didelių 
kliūčių, kadangi didesnė esančios 
statybos dalis yra medinė; atei
ty galima bus pakeisti ugnia 
atsparia statyba ir tuo pačiu 
metu įvesti visas reikalingas, 
projekte numatytas, pataisas. 
Ploto atžvilgiu šio kvartalo išsi
vystymo galimumai yra riboti, 
tačiau iš kitos pusės padėtis ir 
geros statybinės ir gyvenime są
lygos predestinuoja Žvėryną kaip 
gyvenamą centrą Centrinės da
lies tarnautojams, o po sujungi
mo su Užvingiu ir Naujam mies
tui. Todėl projektas numato in
tensyvesnį Žvėryno užstatymą 
negu dabartinis.

5. Šnipiškės — apskritai, tai 
gyvenamas kvartalas. tačiau, 
esant čia centrinei turgavietei,
numatoma sukurti prekybos cen- ' 1931 m. potvynis Kaune, Jonavos gatvėje 
trą kaimo ir miesto prekėms pa
sikeisti, todėl projektuojamas 
didesnis statybos intensyvumas 
nuo Kalvarijų g-vės į vakarus K. Virbalas

bes balasto, didelių krautuvių ir 
sandėlių. Paminkliškai ir archi
tektoniškai beverčių statybų sąs- 
kaiton senajam miestui projek
tuojama duoti normalias gyve
namųjų rajonų sąlygas. Išvaly
tuose plotuose projektuojama 
tinkamai ir ganėtinai senamiestį 
apželdinti ir sudaryti tinkamus 
žalumynų plotus — ozonatorius. 
Meniškai paminklinio pobūdžio 
pastatai turi būti dar daugiau 
paryškinti ir panaudoti kaipo 
atrakcija turizmo reikalams.

Senasis miestas — Lietuvos 
akademino gyvenimo centras ir 
Mokslo Akademija numatoma 
betarpiškai surišti tiltu su ski
riamais Šnipiškėse plotais nau
jam universitetui statyti bei 
plėsti. Naujasis universitetas nu
matomas statyti Gedimino kalno 
papėdėje, dešiniajame Neries 
krante. Senajam mieste liktų 
Senasis Universitetas, bibliote
kos, muziejai, knygynai, archy
vai, antikvariatai, parodos, meno 
Akademija, Konservatorija, aka
deminiai namai, profesoriumai 
ir kt.

Prekyba senajame mieste — 
knygynai, meno išdirbinių prek., 
muzikos instrumentų, mediciniš
kos krautuvės, laikrodžių, gėlių, 
bižuterijos ir pan. Be to — ka
vinės, barai, kinai, studijos ir 
maž. koncertų salės.

2. Centrinė dalis yra naujojo 
miesto žemutinė dalis su projek
tuojamu naujojo miesto adminis
traciniu ir finansiniu centru — 
Lukiškių a. — Šventaragio a. 
(Katedros aikštė.)

Rajonas tarp Lukiškių aikštės, 
Gedimino g. ir Neries skiria
mas diplomatiniam bei konsulia- 
riniam korpui. Iš viso šioj daly 
yra geros galimybės administra
cinio ir bendrai Kancel arinio 
personalo butų klausimui iš
spręsti, žinoma, atitinkamai per
tvarkant sklypus.

Šioj daly tarp Ožeškienės 
skvero ir Tilto g. numatytas 
Operos — baleto teatras. Rytų 
pusėj šioji dalis uždaroma ka
tedra, katedros aikšte ir naujai 
projektuojama rotuše.

1931 m. potvynis Kaune, apsėmęs ’ Maironio gatvę V. Lapinsko nuotr.

3. Naujasis miestas su gele
žinkelio stoties kvartalu turės 
būti prekybos — pramonės cen
tru (išskiriant kenksmingą gy
ventojų sveikatai pramonę) ir 
kaip didmiesčio gyvenimo cen
tras suburs įmonės, kuriose dirbs 
didelis gyventojų skaičius.

Vakarinė naujojo miesto da
lis intensyviai užsistatys, kadan
gi joje, t. y. tarp centro ir pra
monės rajono, projektuojamas 
gyvenamasis rajonas. Šiuo me
tu naujasis miestas beveik visai 
neturi vertingų pastatų ir, par- 
celiacijos atžvilgių, sudaro chao
są, kurį reikia ko greičiausiai 
pašalinti.

Suskirstymas statybos blokais 
ne tiek racionalus, kaip sugeome- 
trintas, pagal projektą reikalin
gas žymių pataisymų. Šis kvar
talas sudaro labai geras sąlygas 
naujai statybai, kuri turi būti 
energingai pagreitinta, ypatin
gai viešosios statybos srityje.

4. Žvėrynas gyvenamasis 
kvartalas geriau kaip kituj- iš
parceliuotas -ir statybiniais blo-

Ateities žmogus su „atominiu 
paveldėjimu“

Beskaitydami pranešimus apie 
politinę atomo problemą, vargiai 
ar įsivaizduojame, kad atominė 
energija yra pasidariusi didžiulė 
realybė, liečianti ne tik dabar gy
venančių žmonių gyvybę, bet jau 
dabar galinti apspręsti busimųjų 
kartų žmonių asmeninę buitį.

Britų genetikas prof. J. B. S. 
Haldane, su paskaitomis važinėjąs 
po JAV universitetus, nupiešė 
klaikų paveikslą žmonių, kurių 
tėvus dabar yra palietę arba even
tualiame kare palies atominiai 
spinduliai. Prof. Haldane Prince- 
tono universitete pareiškė, jog 
Hirošimos ir Nagasakio gyventojų 
„atominis paveldėjimas“ persi
duos tūkstančiams kartų, ir „pir
mapradės Adomo nuodėmės*4 vai
sius kelintoj ar keliasdešimtoj 
kartoj atrodysiąs šiaip:

(Ivgiagrečiai Kalvarijos gatvei). 
Šis rajonas betarpiai bus sujung
tas naujuoju tiltu su centrine 
miesto dalimi. Rytinėj daly, Ge
dimino kalno papėdėj, kaip jau 
paminėta senojo miesto aprašy
me, numatyti plotai universite
tui. Specialus kvartalo charak
teris išnaudotas centriniam 
sporto parkui įrengti. Parceliaci- 
jos ir šiuo metu statybos stovis 
yra kraštutinai chaotiškas; dau
gely vietų sklypai dar turi „kai
mo šniūrų“ formą: keliolikos me
trų pločio ir kelių šimtų metrų 
ilgio. Statybos blokų kaip ir nė
ra. Šiokį tokį pagerėjimą galima 
pastebėti rytinėje dalyje, tačiau 
ir čia parceliacija pravesta frag- 
mentariškai; sudaro neracionalų 
chaotingą susisiekimo tinklą. Re- 
parceliacijos realizavimas, o taip 
pat naujoji statyba nebus truk
domi, nes dabartiniai pastatai 
daugumoj mediniai, dalinai pro
vizoriniai. Šis rajonas, neribotas 
savo plotu, sudaro vėlyvesniais 
laikais išsivystymo galimumus.

6, 7, 8. Antakalnis, Užupis — 
Belmontas ir Markučiai — Pau
pys — gyvenamieji kvartalai se
nuoju miestu izoliuoti.

„Jeigu aš neklystu, tasai atei
ties žmogus, greičiausia, bus lai
kytinas fiziniu, protiniu ir mora
liniu išsigimėliu. Suaugęs jis tu
rės didelį raumeninį miklumą, bet 
maža jėgos, jo galva bus didelė, 
dantų jis turės mažiau kaip mes 
ir t. t. Jo augimas bus lėtas, pen- 
kerių metų jis gal dar nekalbės, 
mokysis ligi 40 metų amžiaus ir 
gyvens kelis šimtus metų. Jis 
bus daugiau proto ir mažiau in
stinkto tipas, mažiau juslinis sek- 
suališkai, ne toks aršus ir piktas, 
bet ir ne toks bendruomeniškas. 
Tų laikų visuomenėj jis gal ir bus 
geras pilietis, bet mūsiškėj jis 
būtų laikomas nusikaltėliu bei 
lunatiku. Mūsų lygiu jis bus aukš
tų inteligentinių sugebėjimų, ir 
daugumas individų bus savo su
gebėjimus išvystę ligi genijalu- 
mo“.

Atominiai tyrinėjimai varomi 
labai intensyviai, ir esama naujų 
sepsacingų laimėjimų, apie ku
riuos tačiau težinomos tik nuo
trupos. JAV karo ministerija pra
nešė, jog susektas naujas uraniu- 
mo apdorojimo būdas, „leidžiąs 
žymiai sumažinti gamybos kraštus 
ir personalą“. Iš 43.000 žmonių, 
dirbančių Oakridge, Tennessee, 
galima busią atleisti 5.000.

Edwin Putzell, amerikiečių 
cheminė gamybos bendrovės 
„Chemical“ sekretorius, pranešė, 
jog amerikiečių mokslininkai su- 
konstruavę atominę bombą, tūks
tantį kartų galingesnę kaip Hiro
šimos bomba. Jos sprogimo jėga 
esanti lygi 2.000.000 tonų dinamito 
sprogstamajai jėgai.

POLIARINE STRATEGIJA IR 
SPITZBERGENAS

Kad šiuo metu pasitikima Jung
tinių Tautų Organizacija bei josios 
pastangomis taikai išlaikyti, ma
tyti iš didžiųjų valstybių lenkty
niavimo svarbioms strateginiu 
požiūriu bazėms užimti, kad pati
krintų savo saugumą. Tasai lenk
tyniavimas, turint galvoj moder
naus susisiekimo galimumus, ne
siriboja įsitvirtinimu geografijai 
žinomose vietovėse, bet krypsta į 
mažai ištirtas ar net žmogaus pė
dos nepaliestas žemės rutulio pie
tų ir šiaurės polių sritis. Šiuo me
tu didžiosios valstybės siunčia 
ekspedicijas į pietų poliaus erd
ves urano ieškoti ir nepasidalina 
plačiomis Antarktikos erdvėmis 
(plg. „Lobių ieškotojai Antarkti- 
koję“, ŽIBURIAI Nr 3, 1947. I. 1? 
d.>. Panašūs dalykai darosi ir 
šiaurės poliaus srityse: didžiosios 
valstybės interesuojasi Arktika, 
nes per šiaurės polių eina trum
piausias tarpkontinentinio susie
kimo kelias ir dėl tos aplinkybės 
išryškėja šiaurės poliaus bei jo 
erdvės reikšmė, ypatingai strate
ginė, eventualaus ginkluoto kon
flikto atveju.

Pr. metų rugsėjo mėnesį JAV 
senatorius Connally pareiškė, kad 
du klausimai — atominės bombos 
kontrolė ir karinių bazių reikalas 
— nustatą santykius tarp Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Sovie
tų Sąjungos. Bazės (tiekimas), 
ypatingai pažengus karinei tech
nikai, turi didelės reikšmės, ką 
yra patvirtinusi pastarojo karo 
eiga. Sakoma, kad vokiečiai Vi
duržemio jūroj pralaimėjo todėl, 
kad nesugebėjo užimti Gibraltaro 
ir Maltos bazių. Alijantai, praras
dami Hongkongą ir Singapūrą, 
pralaimėjo kovą Ramiajame van
denyne, tačiau, suorganizavę ba
zes Islandijoj ir Grenlandijoj, lai
mėjo ją Atlante.

Nors atstumas aviacijos amžiuje 
nebelaikomas kliūtimi, tačiau erd
vei apvaldyti ieškoma trumpesnių 
kelių. Antai, šiaurinio pusriitulio 
dviejų taškų, esančių toje pat geo
grafinėje platumoje, atstumas pa
gal lygiagretę yra didesnis, negu 
per šiaurės polių. Patirta, kad, 
pavyzdžiui, tarp New Yorko ir 
Paryžiaus per Azorų salas esama 
7.500 km, gi per Naująją Žemę, Is
landiją vos 5.850 km. Nuo Chica- 
gos per Aliaską ir Sibirą ligi 
Maskvos yra 15.600 km, o per 
Naująją Žemę ir Londoną 9.000 
km, gi per Labradorą, Grenlandi
ją, Skandinaviją ir Baltiją vos 
8.000 km. Iš Aliaskos į Leningradą 
yra pagal lygiagretę 8.276 km, o 
per šiaurės polių — 4.856 km. Iš 
tų kelių palyginamųjų skaičių 
aiški šiaurės poliaus sričių ir ypač 
jose esamų bazių pirmarūšė reikš
mė.

Įsisąmonijimas, kad per šiaurės 
polių esama trumpiausio tarpkon
tinentinio kelio, praeitų amžių 
pavyzdžiu reiškia naujos eros pra

džią. Antai, XV a. įprastinis to 
laiko civilizuotojo pasaulio kelias 
į Rytus, ėjęs Viduržemio jūra, pa
krypo per Atlantą, kai Vasco de 
Gama atrado naują kelią, api
plaukdamas pietų Afriką. To iš
davoje pasaulio arenoje pradėjo 
reikštis nauji kraštai, esą prie At
lanto, nušalindami Viduržemio 
jūros srities kraštus.

Gal per artimiausius dešimtme
čius pasaulinių interesų bendras 
vaizdas pakis, besivaržant dėl 
viešpatavimo oro erdvėje, kaip 
kad pirmiau varžytasi dėl domi
navimo jūroje. Jau dabar žymu 
dviejų galybių rungimasis dėl 
Arktikos sričių apvaldymo — 
reiškiasi, kaip sakoma, „Ice-Wa
ter-Imperialism“. Sovietų Sąjun
ga, savo Sibiro 6.500 km krantu 
prieinanti prie Ledinuotojo van
denyno, ir Kanada (skaityk: JAV> 
stoja viena prieš antrą, laikyda
mos Arktiką „keliu ateities inva
zijai“ ir dėl to imasi atitinkamų 
apsaugos priemonių. Sovietų Ru
sija jau nuo seniau tiria Arktikos 
sritis, ieško kelio tarp Atlanto ir 
Pacifiko (Papanino, Smidto ekspe
dicijos 1932 m., Lidtke 1934 m.), 
deda visas pastangas ūkiškai iš
naudoti savo valstybės šiaurinės 
dalies turtus ir surišti juos susi
siekimo keliais su užnugariu, pa
naudodama deportuotųjų gyven
tojų pigiąją darbo jėgą. Kanalas, 
jungiąs Baltijos ir Baltąją jūras, 
iškastas tokiomis pat priemonė
mis, reiškia ne ką kitą, kaip Ark
tikos srities — Ledinuotojo van
denyno priartinimą prie konti
nento.

Iš viso, susisiekimo priemonės 
sąlygoja valstybės galią kontro
liuoti savo valdomas žemes bei jo
sios ekspansijos sėkmingumą. 
Lėktuvinis susisiekimas atvėrė 
plačias perspektyvas valstybių 
ekspansijai, ir suprantama, kodėl 
didžiosios valstybės, norėdamos 
patikrinti savo padėtį, siekia tin
kamų bazių ir nori vyrauti svar
besniuose oro keliuose. Be to, sa
vo ruožtu imamasi, kaip minėta, 
priemonių apsisaugoti nuo even
tualios invazijos, tyrinėjant sąly
gas bei galimybes kariauti Arkti
kos srityse. Tiek viena tiek antra 
pusė eina rungtynių: amerikiečiai 
savo tautiečiams yra metę šūkį 
„Go North", patobulino ryšius su 
šiaure, atsisako evakuoti karo me
tui užimtą Grenlandiją ir rytų Is
landiją, o rusai stiprinasi šiaurėje 
ir po karo gautose Kurilų salose 
bei dairosi naujų pozicijų savo pa
dėčiai sustiprinti. Sovietų Rusija 
dėl modernios strategijos reikala
vimų, iškėlusių Arktikos reikšmę, 
ir dėl „įtakos sferų“ persitvarky
mo karo pasėkoje, pradėjo ypa
tingai interesuotis Norvegijai pri
klausančiu Spitzbergeno salynu, 
esančiu maždaug pusiaukelėje 
tarp Norvegijos ir šiaurės poliaus 
bei tarp Grenlandijos ir Pranciš-
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kaus Juozapo žemės. Tasai saly
nas — jis atveria priėjimą prie 
Rusijos šiaurės — savo geografine 
padėtimi įgavo didelę reikšmę. 
Esą, jei vokiečiai būtų tinkamai 
įsikūrę jų savo laiku okupuotame 
Spitzbergene, tai laivų vilkstinės 
nebūtų galėjusios pasiekti nei 
Murmansko, nei Archangelsko 
uostų. Rusijos kova del Spitzber- 
geno iškilo aikštėn tik pastaruoju 
laiku (1947 m. sausio vidury), kai 
galutinai paaiškėjo, kad JAV ne
ketina apleisti Islandijos ir Gren
landijos bazių, atseit, .neduoda ru- 
sarris galimybės Jiktis vieniems 
Arktikos srityse.

Spitzbergeno padėtis nustatyta 
penkiolikos valstybių, jų tarpe 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Britanijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Norvegijos ir kt. 1920 metais pasi
rašyta sutartimi, prie kurios So
vietų Sąjunga prisidėjo 1925 me
tais ir 1935 metais ją ratifikavo. 
Tąja Spitzbergeno sutartimi buvo 
pripažintas Norvegijos suverenu-, 
mas Spitzbergeno salyne ir vi
siems sutartį pasirašiusiems su
teikta teisė eksploatuoti salyno 
turtus (anglis, žvejyba). Ta pat su
tartimi įsakmiai buvo nustatyta, 
kad salynas neturi būti militari
zuojamas, t. y., niekam neleidžia
ma jame turėti ar steigti karinių 
bazių.

Rusų noras įsteigti bazes Spitz
bergene- reiškia iš pagrindų revi
duoti dabartinį to salyno statusą, 
tarptautine sutartimi fiksuotą.

Rusai, užuot kreipęsi į tos sutar
ties ' signatarus, dar 1944 metais 
pradėjo tiesiogines derybas su 
Norvegija, kurios suverenume yra 
Spitzbergenas, ir sutarė dėl reika
lo bendrai ginti Spitzbergeną, ta
čiau susitarimo nebuvo pasirašyta. 
Sovietų Sąjunga š. m. sausio 14 d. 
per savo spaudos agentūrą pareišr- 
kė, kad Spitzbergeno sutartis 
neatsižvelgianti SS-gos saugumo 
ir ūkinių interesų ir kad Spitzber
geno salynas, kaip buvę įsitikinta 
karo metu, esąs išimtinos reikš
mės SS-gos saugumui. Esą su nor
vegais iš principo buvo sutartas 
bendras tų salų gynimas.

Derybos dėl Spitzbergeno sumi- 
litarinimo ankstesne pasitarimų 
baze rusų norėta atnaujinti 1946 
metais, bet šį kartą norvegai jau 
nebuvo taip palankūs, kaip karo 
metu Didieji 1920 m. sutarties 
signatarai — Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Britanija lc.Jco, kad 
toji sutartis tebegalioja ir privali 
taip pat Sovietų Sąjungai ir todėl 
Spitzbergene nevalia steigti jokių 
karinių bazių ir, iš viso, bazių 
klausimas, atseit, padėties keiti

L. T. B. Muntheno apygardos apylinkių 
pirmininku suvažiavimas Augsburge

Š. m. vasario mėn. 7 ir 8 dieno
mis Augsburge įvyko informaci
nio pobūdžio Mūncheno apygar
dos apylinkių pirmininkų suva
žiavimas. Jame dalyvavo be 
išimties visų apylinkių pirminin
kai ir visų mūsų vyriausių organų 
atstovai, kurie, nepabijoję vargo 
ir nepagailėję laiko bei darbo, 
plačiai painformavo susirinkusius 
apie tai, kas veikiama ir kokioje 

Gr. Hesepe lietuvių stovyklos krepšinio komanda. Iš kairės {dešinę: 
D. Turyla, L. Venslovas, K. Kazlauskas, H. Petkus, P. Puškorius 

(kom. kapitonas) ir V. Vaškelis

mas salyne, priklauso spręsti vi
siems 1920 m. sutarties signata
rams. Dabar ir Norvegija, atrodo, 
yra linkusi dėtis prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Britanijos 
nuomonės. Spitzbergeno problema 
komplikuojasi ir ji, greičiausia, 
teks spręsti Jungtinių Tautų Or
ganizacijai.

Arherikiečiai bei britai savo pu
sėje turi teisę ir vargu ar panorės 
drauge su kitais signatarais tartis, 
kad užleistų rusams labai svarbią 
strateginiu atžvilgiu poziciją Ark
tikoje, kuriai atsverti nėra būdų, 
ir, antra, dėl intereso turėti tiesų 
kelią per šiaurės polių (Spitzber
geno šiaurinė sala tėra 640 mylių 
nuo poliaus). Vakariečiams aiškiai 
nepatinka Sovietų Sąjungos meto
das Spitzbergeno sutarčiai revi
duoti, labai primenąs rusų pastan
gas gauti iš turkų bendrą su jais 
Dardanelų kontrolę, neatsiklau- 
siant Montreux konvencijos sig
natarų.

Iš savo pusės Maskva kaltina 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
kad amerikiečiai nenori apleisti 
karo metui užimtų Islandijos ir 
Grenlandijos, ir tas bazes dar sti
prina, vykindamos bendrą karinių 
priemonių programą Arktikoje. 
Amerikiečių lėktuvnešio ekspedi
cija, kariniai pratimai, super-bom- 
bonešių transarktinis skridimas, 
povandeninių laivų manevrai Ark
tikoje taip pat skridimas Honolu- 
lu-Kairas, ir kt. iškalbingai paro
do, kokią reikšmę amerikiečiai 
teikia bazėms. Ką gi rusas daro 
šiaurėje, kam jis ruošiasi — kaip 
paprastai, nežinoma: tat dengia 
keįios uždangos,’ esančios už tos, 
kuri skiria rytus nuo vakarų.

Kuo baigsis dviejų galybių var
žybos del šiaurės poliaus, šiandien 
nenumanu. Matome, kad didžiųjų 
valstybių interesai koncentruojasi 
apie šiaurės polių, paversdami jį 
mūsų planetos centru. Interesų 
susidūrimams grafiškai pailius
truoti tektų piešti žemėlapį, kur 
šiaurės polius būtų žemėlapio pa
čiame vidury, tuo vaizdžiai paro
dydamas valstybių ekspansijos da
bartinį susikirtimo tašką. Dabarti
nės rungtynės Arktikai užvaldyti 
tėra mažas sektorius tos kovos, 
kuri vedama dėl hegemonijos že
mės rutuly ir kuriai plačius gali
mumus atvėrė naujas raktas — 
modernus susisiekimas oru. Eks
pansyvių (imperialistinių) valsty
bių interesų priešingumams»derin- 
ti yra pašaukta JTO, ant kurios 
gležnų pečių gula sunki problema 
— pastovios taigos ir tarptautinio 
saugumo išlaikymas.

iš viso situacijoje mes šiuo mo
mentu esame. Iš tremtiniškojo 
gyvenimo praktikos žinome, kad 
susirinkimas, išsikalbėjimas bei 
greita informacija skaidrina nuo
taikas šiame netikrame lūkesčių, 
bei spėliojimų pilname gyvenime.

Mūncheno apygardos pirminin
kas savo pranešime nurodė mums 
malonių ir liūdnų reiškinių. Mes 
randame dažnai šiltų atsiliepimų

apie mus užsienio spaudoje. Ry
tų idėjomis neužkrėstas pasaulis 
mus supranta ir atjaučia. Tačiau 
gyvenimo praktikoje nėra viskas 
gerai. Negalima nieko pramatyti, 
kas su mumis įvyks, nes nieko 
aiškaus šiandien nėra. Baigdamas 
jis palinkėjo nepamesti vilties, 
nes mūsų vargas kartą baigsis.

L.T.B. Vyriausios Valdybos pir
mininkas davė išsamią valdybos 
darbų apžvalgą. Dėl įvairių kliū
čių jos darbas negalėjęs eiti kaip 
reikiant. Tačiau yra suorganizuo
tas vyriausias ir žemesnieji teis
mai, suorganizuota švietimo va
dyba, suderintas švietimo darbas, 
nustatytos programos, perkilnoti 
mokytojai. Užvesta ir jau susidarė 
labai didelė kartoteka, bet turi ir
nemaža trūkumų, nes gyventojų 
išvykimai ar bendrai adresų pa
keitimai labai retai pranešami. 
Toliau jis patiekė šiek tiek sta
tistikos iš mūsų kultūrinio gyve
nimo. Turime 25 gimnazijas, 15 
progimnazijų. Gimnazijose mo
kosi 3234 mokiniai. Pradžios mo
kyklų turime 1<M; jose dirba 343 
mokytojai ir mokosi 4151 moki
nys. Turime 76 vaikų darželius, ir 
juose 2513 vaiky. Turime įvairių 
specialių mokyklų-amatų, preky
bos, technikos, ir net jūrininkų. 
Hamburge turime Baltijos Uni
versitetą. Visuose Vokietijos uni
versitetuose studijuoja per 2000 
lietuvių studentų. Iš viso, įskai
tant visas specialios mokyklas, 
mokosi 24—26% visų pabėgėlių. 
Visa tai turėdami prieš akis mes 
galime geromis viltimis žiūrėti į 
mūsų ateitį. Mūsų gimnazijų ir 
kitų mokyklų baigimo pažymė
jimai bei atestatai Vokietijos uni
versitetuose lygiai traktuojami 
bei pripažįstami.

Apygardos švietimo skyrius sa
vo pranešime konstatavo, kad 
reiktų ieškoti būdų pereiti prie 
intensyvesnio amatų mokymosi. 
Gal reiktų steigti, kur tik galima, 
įvairius amato kursus, kurie su 
laiku galėtu išvirsti į amatų mo
kyklas.

„NEW YORK HERALD TRIBŪNE“:

JAV ballieciu nelaiko sovietu piliečiais
KARO NUSIKALTĖLIŲ IŠDAVIMO KLAUSIMAS AUSTRIJOS 

TAIKOS SUTARTY
Keturių didžiųjų valstybių užš. 

reik, ministerių pavaduotojų kon
ferencijoj Londone, svarstant tai
kos sutartį su Austrija, iškilo ir 
karo nusikaltėlių, esančių Austri
joj, išdavimo klausimas. JAV ir 
D. Britanija karštai dėlto buvo 
susirėmusios su Sov. Rusija, kuri
norėjo, kad Austrija būtų įparei
gota repatrijuoti įtariamus karo 
nusikaltėlius, pareikalavus vie
nai kuriai valstybei. Debatai tru
ko visą užs. reik. min. pavaduoto
jų posėdį ir savo kulminaciją pa
siekė, kai JAV atstovas gen. 
Mark Clark netiesioginiai apkal
tino Sov. Rusijos atstovą Gusevą, 
jog jis šias diskusijas bando pa
naudoti Rusijos propagandai prieš 
Austrijos laikyseną išvietintų as
menų bei karo nusikaltėlių at
žvilgiu.

Keturių didžiųjų valstybių nu
sistatymas šiuo klausimu buvo 
toks:

JAV norinčios, kad įtariamiems 
karo nuskaltėliams būtų numa
tyta apsauga ta prasme, jog jų 
reikalaujanti šalis būtų įpareigo
ta patiekti jų tapatybės bei pilie
tybės įrodymus ir pakankamai 
davinių įrodančių, kad jie gali bū
ti teisiami. Reikalavimai išduoti 
karo nusikaltėlius turi būti pada
ryti devyniasdešimt dienų laiko
tarpy po taikos sutarties pasira
šymo.

D. Britanija iš karto buvo nu
sistatymo, kad Taikos sutarty su 
Austrija nereikia jokios klauzu
lės dėl karo nusikaltėlių, nes ši 
visa problema gali būti išspręsta 
pasibaigus sąjungininkų okupa
cijai Austrijoj. Paskui britų dele
gatas visiškai prisidėjo prie ame
rikiečių nuomonės.

Rusija laikėsi nusistatymo, jog 
sutarty su Austrija turi būti toks 
pat nuostatas, koks buvo įtrauk
tas sutarty su Italija ir kitomis 
satelitinėmis valstybėmis, kuris 
numato, kad kiekvienas kraštas

Uchtės lietuvių kolonijos vaikučiai po pirmosios komunijos
Mūncheno apygarda, padedant 

UNRR-ai atspausdino šešis vado
vėlius. Kai kurių dar yra ir ga
lima apygardos vadyboje gauti.

Išsamų pranešimą padarė ame
rikiečių zonos Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinis prof. Dr. Ra
žaitis. Jis kartu narys ir vyriau
sios Liet. R.Kr. valdybos, tat pain
formavo apie viso R.Kr. veiklą. 
Santykiai nuoširdūs su Amerikos 
R. Kryžiumi ir su tarptautinių 
R.Kr. Dabartiniu metu mus smar
kiai remią National Catholic Wel
fare Office. Palaikomi glaudūs 
ryšiai su YMCA ir Pax Romana 
studentų organizacija. Turime 
viso 530 studentų, kuriuos šelpia
me, rūpinamės kaliniais ir ypač 
džiovininkais, kurių iš 17.000 apy
gardos gyventojų yra per ,500.

Lig šiol gauta vaistų nemaži 
kiekiai, rūbų ir pinigų iš užjūrio 
brolių. Mūsų BALFas su Dr. Kon
čium priekyje dirba daug ir ypač 
po lankymosi po Europą daug 
mūsų reikalais padarė.

Prieš baigiant suvažiavimą gan 
ilgą ir įdomų pranešimą padarė 
įkurdinimo, kolonizacijos bei 
darbų aprūpinimo įstaigos šefas.

Suvažiavimo pabaigoj buvo pri
imtos aktualiais klausimais re
zoliucijos. C. D.

gali pareikalauti savo piliečių, ku
rie yra „įtariami“ dėl karo nusi
kaltimų. Jis pacitavo keturių 
valstybių deklaraciją, kuria pas
kelbta kautynių su Vokietija ir 
Austrija pabaiga ir kurioj buvo 
įtraukti tokie pat nuostatai.

GEN. MCNARNEY DĖL PRI
VERSTINO DP GRĄŽINIMO
Atsižvelgdamas į išvietintų as

menų tarpe kilusią baimę dėl pri
verstino repatrijavimo, amerikie
čių kariuomenės Europoj vyr va
das gen. McNamey, paskelbė pa
reiškimą, kad pagal amerikiečių 
politiką principe nė vienas išvie- 
tintas asmuo prieš jo valią nebus 
verčiamas grįžti į tėvynę, jei nėra 
kokių specialių priežasčių. Pasta
rasis atvejis taikomas asmenims, 
kurie aktyviai bendradarbiavo su 
nacių režimu, karo nusikaltėliams, 
kvislingams, paskui asmenims, 
kurie kompetentingų teismų už 
tam tikrus nusikaltimus buvo 
atgabenti, arba tarnavo Wehr- 
machte arba nebuvo atleisti iš so
vietų kariuomenės. Vienas darbas 
vokiečių pramonėj ar žemės ūky 
laike karo nelaikomas bendra
darbiavimu su priešu (NZ, 2. 10)

GEN. MCNARNEY NETIKI, KAD 
IRO PERIMS DP

Spaudos konferencijoj gen. Mc
Namey, amerikiečių kariuomenės 
Europoj vyr. vadas, pareiškė, jog 
jis nelaukia, kad „Tarptautinė 
Pagalbos Organizacija“ perimtų 
apie 450.000 išvietintų asmenų 
globą liepos dėn. 1 d.^kai UNRRA 
nustos veikusi. Tačiau „kariuo- 

Prancūzijos delegatas pareiškė^ 
jog jis nieko neturi prieš ameri
kiečių pasiūlymą, bet šiuo metu 
jis studijuojąs klausu!es, kurios 
buvo įtrauktos į sutartis su kito
mis penkiomis Europos valsty
bėmis.

Šiuose debatuose, kurie tikru
moj buvo'Sąjungininkų Kontro
linės Komisijoj Vienoje ginču tę
sinys, Gusevas smarkiai priešino
si gen. Clark pastangoms modifi
kuoti klauzules, įtrauktas į sutar
tis su kitomis valstybėmis ir ke
turių valstybių deklaracijoj. Gen. 
Clark atsikirto, jog Austrija su
daro specialų atvejį ir užsitarnau
ja geresnio traktavimo kaip kiti 
nacių satelitai.

Toliau gen. Clark nurodė, jog 
Vienoj yra užregistruota per daug 
atsitikimų, kai įvairios valstybės 
(aišku, kad jis turėjo galvoj Ru
siją, Jugoslaviją ir Čekoslovakiją), 
be įrodymų pareikalavo didelės 
eilės sąjungininkų karo nusikal
tėlių. Daugeliu atveju, pareiškė 
gen. Clark, dauguma žmonių bu
vo piliečiai ne tos valstybės, kuri 
jų reikalavo. „New York Herald 
Tribūne“ pažymi, jog tuo gen. 
Clark norėjo pasakyti, kad „daug 
kartų sovietų reikalaujami as
mens buvę baltiečiai, kurių Jung
tinės Amerikos Valstybės nelaiko 
sovietų piliečiais“.

Be to, Austrijoje yra apie 1.500 
jugoslavų, kurie yra lojalūs buv. 
karaliui Petrui, kurio nori Jugo
slavija. Taip pat čia’yfa keli tūk
stančiai lenkų, kurių reikalauja 
Lenkija, bet kurių, anot „NYHT“, 
vienintelis nusikaltimas yra, jie 
nemėgsta dabartinės Lenkijos vy
riausybės.

Debatai buvo baigti nutarimu 
prašyti Sąjungininkų Kontrolinę 
Komisiją Vienoje patiekti prane
šimą apie karo nusikaltėlių pro
blemą (New York Herald Tribune, 
2. 6.) 

menė bus pasiruošus šį darbą at
likti“, pridūrė jis. Toliau gen. Mc
Namey pažymėjo, kad karo de
partamentas šioms išlaidoms pa
dengti nėra numatęs pinigų 1948 
metų biudžete. Valstybės Depar
tamentas turės prašyti Kongreso 
fondų įvykdyti Amerikos pasiža
dėjimus IRO. Paliesdamas Karo 
Departamento svarstymą panau
doti išvietintus asmenis okupa
cinėj kariuomenėj gen. McNar- 
ney pareiškė: „Aš neturiu šiuo 
reikalu paaiškinimų. Tai gali 
įvykti, bet gali ir neįvykti Mes 
dabar kaip tiktai šią galimybę 
studijuojam“ (NWHT, 2. 8).
MARSHALLIS UŽ GREITĄ DP 

ĮKURDINIMĄ
JAV užs. reik. min. Marshallis 

pareiškė, jog JAV yra nusistačiu- 
sios bendrai su kitomis valstybė
mis už greitą* išvietintų asmenų, 
esančių Europoje, įkurdinimą. Jis 
pridūrė: „Mes raginome ir ragin
sime visas tautas sujungti rankas 
bendroms pastangoms, kad pa
siektume šio klausimo greitą 
sprendimą“ (CDM, 2. 5).

1.000.000.000 PER METUS Į JAV
JAV Kongreso atstovas A. L. 

Miller paprašė, kad Kongresas 
ištirtų imigraciją į JAV. Jis užti
krino, kad kasmet į JAV įvažiuoja
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„legaliai ar nelegaliai“ milijonas 
žmonių (NYHT, 2. 5). '

KANADA DAR LABIAU SUMA
ŽINO IMIGRACIJOS SUVAR

ŽYMUS
Kanadas finansų ministeris J. 

Glen pranešė Kanados parlamen
te, jog Taryboj yra priimtas nu
tarimas, pagal kurį į Kanadą įsi
leidžiamos kitos imigrantų kla
ses, būtent, farmų darbininkai, 
prityrę angliakasiai ir medžių kir
tėjai, turį tvirtas darbo sutartis, 
Kanados farmerių giminės, kurie 
sutinka juos apgyvendinti savo 
farmose, ir teisėtų Kanados gy
ventojų našlės dukterys ar sese
rys, jei jais apsiima pasirūpinti.

Sis nutarimas yra trečias didelis 
žiingsnis po karo pabaigos paša
linti imigracijos suvaržymanis. 
Stebėtojai mano, kad tai gali bū
ti ženklas platesnės numatytos 
programos.

Ministeris priminė, kad vyriau
sybė pabaigė pasirengimus del 
kai kurių pabėgėlių okupuotose 
Europos "zonose, kurių giminės 
prašo juos įsileisti į Kanadą. Jis 
pareiškė: „Prityrusi imigracinė 
inspekcija ir medicinos persona
las netrukus vyks į šiuos kraštus 
tų asmenų ištirti“. Dabar Kanada 
turi medicininio tyrimo įstaigas 
būsimiems imigrantams Briusely, 
Paryžiuj ir Hagoj. Eina derybos 
su Norvegija, Švedija, Graikija ir 
Portugalija, ir tikimasi, kad bus 
pasiekta patenkinamų rezultatų. 
(CDM, 2. 7.)

sios“. Toliau" jis paklausė: ,Kodėl 
Londonas negali'daugiau padary
ti, kaip tik svarstyti ateities gali
mybes? Kodėl Vašingtonas neda
ro daugiau už Pietų Amerikos 
svetingumo svarstymą?“ Pagaliau 
jis nurodė, kad žmonės be skru
pulų gali išvietintus asmenis ban
dyti išnaudoti savo nacionalisti
niams tikslams, ir todėl tik del to 
ši problema yra greit spręstina 
(CDM, 2. 8.)‘

Kas bus UNRRA-i
baigus savo veikla

nimo, maisto ir mokėjimo sąlygas. 
Taip pat tarpvyriausybinis pabė
gėlių komitetas kartu su G 5 sky
rium yra įkūręs keletą Pietų Ame
rikoje misijų, kurios tiria įkurdi
nimo galimybes.

Antras planas — yra perimti kai 
kurį UNRRA-bs personalą, kuris 
savo pareigas stovyklose yra pui
kiai atlikęs. Ir trečiasis planas, ku
ris laikomas kaip „paskutinė bė
dos išeitis”, yra įlieti DP į vokie
čių ūkį, kuris ir pats turi savo 
bėdų.

Bet kaip dabar prieiti prie šių 
problemų, yra G 5 skyriui didelis 
uždavinys, nes UNRRA labai sku
biai baigia likviduoti savo apmoky
tąjį personalą. Personalo trūkumo iš
davoje pradėta bandyti skirti pa
čius DP jų pačių stovykloms ad
ministruoti.

DP BUS PARUOSTI STOVYK
LOSE PATIEMS TVARKYTIS
UNRRA direktorius amerikie

čių zonai Paul Edwards pareiškė, 
kad DP bus paruošti stovyklas 
patiems administruoti, jei po bir
želio mėn. *30 d., kai UNRRA 
veikla pasibaigs, nei tarptautinė 
pabėgėlių organizacija, nei ame
rikiečių kariuomenė šio darbo ne
siimtų. Artimiausiu laiku šis 
klausimas turės būti pradedamas 
spręsti, nes dauguma sąjunginin
kų UNRRA tarnautojų iš stovyklų 
yra atšaukta (NZ, 2. 10)

DARBAMS Į PRANCŪZIJA
Iš Paryžiaus pranešama, kad 

Prancūzijos darbo ministerija ke
tina italų darbininkus ir išvietin- 
tus asmenis Vokietijoj verbuoti 
kaip darbo jėgos pakaitalų vietoj 
atleidžiamų vokiečių karo be
laisvių. (NZ, 2. 10.)

DP“

Vienas didelis klausimas, ypa
tingai varginąs Europą ir ameri
kiečių armiją Vokietijoje yra: „Kas 
bus UNRRA-i baigus savo veiklą".

Ši tarptautinė grupė, kuri veikė 
kaip išvadavimo, armijos atstovas, 
milijonus asmenų sugrąžino į jų 
tėvynes ir šiuo metu neša vieno 
milijono išvietintųj’ų asmenų, gy-' 
venančių stovyklose, buvusiuose 
SS- kareivinėse ir kaimuose Vo
kietijoje, Austrijoje, Italijoje ir 
Prancūzijoje „sunkią naštą”. Ji 

ano, kad kovo mėn. bus išsiųstos 
paskutinės maisto tonos Europos 
kraštams ’ir birželio mėnesį ji vi
siškai baigs DP asmenų rūpinimusi.

Į šiuos visus reporterio per pas
kutines kelias savaites darytus pa
siteiravimus, atrodo, kad niekas 
negali iš karto į šį rėkiantį klausi
mą atsakyti.

Dar prieš kovo mėn. UNRRA 
pasiųs paskutines 6 mil. tonų mai
sto, žemės ūkio ir pramonės įren
gimo siuntas tuzinui kraštų kaip 
Albanijai, Austrijai, Čekoslovaki
jai, Lenkijai, Jugoslavijai, Graiki
jai, Vengrijai, Italijai, Ukrainai ir 
Baltgudijai.

Vykdant dabartinį maisto ir ap
rūpinimo programą, užpirktasis 
maistas JAV .ir Kanadoje, Londo
no įstaigos apskaičiavimu, turės 
pasiekti maždaug dar prieš tris 
mėnesius prieš naująjį derlių. Ir 
kas po to atsitiks šiuose „mažiau- iiu „---- --------------------------
šio kaloringumo kraštuose? Kai To vardo novelė tilpo „Žiburių' 
kuriems kraštams, kaip Italijai, *• *•
Graikijai ir Austrijai Amerika yra 
pažadėjusi paramos, jei ji būtų 
būtinat jos reikalinga. Kraštai, su 
kuriais mūsų (amerikiečių) santy
kiai nėra per geriausi, atsidurtų 
elgetaujančių padėtyję.

Antra vertus, kaip pasielgti su 
DP ir asmenimis, kurie atbėga į 
amerikiečių zoną paskutinam ka
rui pasibaigus, armijos, UNRRA-os 
ir įvairių bendradarbiaujančių pri
vačių organizicijų nuomonės dėl 
jų traktavimo ir jų ateities išsi
skiria.

Tarptautinė pabėgėlių organiza
cija, kuri turės pakeisti UNRRĄ, 
gali dar kelis mėnesius nepradėti 
veikti. Ji laukia Jungtinių Tautų 
narių jos konstitucijos patvirtini
mo ir pinigų paskyrimo jos opera
cijoms. UNRRA-os pabėgėlių rei
kalams operacijos baigsis birželio 
mėn. 30 d. Labiausiai bijomasi, ka
rinių ir civilinių ekspertų nuomo
ne, to netikrumo, kas būtent ap
rūpins šią organizaciją finansiniai.

Visi mėginimai nugalėti šioms 
kliūtims priklauso armijos išvie- 
tintiįjų asmenų* skyriui G 5, kuriam 
vadavauja pulk. Dayton Frost iš 

.OhiOt senas DP veteranas Europoje.
8 milijonai dolerių mėnesi - ■ 

nėmis išlaidomis, kurios sudaro

Amerikos galutinė atsakomybė, 
guli ant kongreso pečių. G 5 .sky
riaus apskaičiavimais sekantiesiems 
biudžetiniems metams, prasidedan- 
tiems liepos mėnesį reikalinga 
apie 100 mil. dolerių stovykloms 
administruoti. Į Kongresą, kuris 
šiuo metu svarsto biudžetą, ir į 
tarptautinę pabėgėlių organizaciją 
armija savo pranešime apie išvie- 
tintus asmenis kreipėsi su netie
sioginiu prašymu: „Kaip laikini 

-šios nelaimingo grupės globėjai, 
jaučiame pareigą nurodyti, kad 
šios problemos išsprendimas ne - 
priklauso vien nuo karinės organi
zacijos tinkamumo bet kokioj oku
pacinėje Vokietijos zonoje. Tarp
tautinė viešoji opinija turi būti 
parengta tarptautinei veiklai." 
(„The New York Times, Overseas 
Weekly“, 2. 2, 1947)

BRITAI NORI DP
Britų misija išvyksta į Austriją 

ir Italiją 10 dienų laikui ištirti, ar 
nebūtų galima išvietintus asmenis 
paimti darbams į Lancashire 
medvilnės fabrikus. Misijos pir
masis uždavinys yra nustatyti, 
kiek būtų galima gauti darbininkų 
ir koks jų procentas turi prakti
kos tekstilės pramonėj. Misija sa
vo pranešimą patieks vyriausybei. 
(NYHT, 2. 9.)

2.000 PABĖGĖLIŲ Į ČILĘ
Čilė pasirašė su Tarpvyriausy

biniu komitetu Pabėgėliams su- 
sitarirpą, kad ji 1947 metais pri
ims 2.000 europiečių pabėgėlių su 
šeimomis.»(CDM, 2. 8.) 

„GELEŽINĖ
UŽDANGA GRASO 500.000

Tokia antrašte „C. Daily Mail“ 
(2. 8) įsidėjo savo korespondento 
pranešimą apie buv. UNRRA šefo 11C1U1S auua>u
Europoj^ gem o'ua ’Dp asmen’ms pagrindą , Jung -

o o, , » „e nocn o įjnįų Valstybių vyriausybė per 
savo G .5 skyrių vykdo savo 
pagalbos programą, aprūpindama 
apie 425.000 baltų, lenkų,-ukrainie
čių ir žydų, gyvenančių 450 DP 
centruose, patalpomis, maistu ir 
rūbais. „Skryningai repatrijacijai 
ir tinkamumo nustatymas ameri - 
kiečių pagalbos reikalui yra jau 
pasibaigę", sako pulk. Frost.

Šiandien G 5 skyriaus planuoto
jams yra trys sunkiai išprendžiami 
uždaviniai. Pirmiausia, tęsti visas 
įkurdinimo galimybių pąstangas, 

• kurios atsimuša į daugumos kraš- 
. tų nenorą pabėgėlius priimti.

Dabar, atsakydami į Belgijos pa- 
, siūlymą dėl 20.000 angliakasių, G 5 

skyrius sudarė iš įvairių stovyklų 
15 DP asmenų grupę, kuri lankėsi 
kasyklų srityje ir sugrįžusi pain
formavo sąvo draugus apie gyve-

Morgano kalbą, kurią jis pasakė 
britų laikraščio News Week su
organizuotame susirinkime, ku
riame dalyvavo eilė vyriausybės 
pareigūnų, ambasadorių, perų ir 
sienio korespondentų.

Gen. Morganas ypatingai iškėlė 
išvietintų asmenų padėtį britų 
zonoj, kur jų yra apie ketvirtį mi
lijono, ir reikalavo tuojau juos 
paimti į D. Britaniją, kad išgelbė
jus juos nuo „geležinės uždangos 
šešėlio“. Jis pasakė, kad „tai taip 
pat palengvintų baisiai užterštą 
įtempimą, susidariusį po Vokieti
jos pralaimėjimo“.

„Daugelį DP baltiečių, ukrai
niečių, jugoslavų ir lenkų čia sle
gia geležinės uždangos šešėlis“, 
kalbėjo jis. „Aš esu įsitikinęs, jog 
reikalinga esminio pakeitimo, kad 
būtų galima (ir privaloma) šį še
šėlį pašalinti iš šių benamių dva-

Žinomas rašytojas Stepas Zobars- 
kas išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Su Stepo Zobarsko iš
vykimu Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugija atsisveikino su vie
nu iš geriausių savo narių ir kū
rėjų. Šią žiemą knygų leidykla 
„Patria" išleido Stepo Zobarsko 
novelių rinkinį „Savame Krašte". 
Stepas Zobarskas savo novelėse 
gražiai vaizduoja lietuviško kaimo 
gyvenimą.

Nepriklausomoj Lietuvoj Stepas 
Zobarskas buvo žinomas kaip jau
nimo rašytojas. Jis ilgą laiką re
dagavo Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus leistą jaunuomenei skirtą 
„Žiburėlį".

Rašytojas A. Vaičiulaitis ruošia 
naują novelių rinkinį. Amerikoje 
gyvenąs „Žiburių" bendradarbis 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis bai
gia ruošti spaudai naujausių nove
lių rinkinį „Kur bakūžė Samanota”.

kalėdiniame numeryje. Šiuose „Ži
burių" puslapiuose pasirodo taip 
pat viena iš naujausių Antano 
Vaičiulaičio novelių „Akmenų Lau
kas".

Antanas Vaičiulaitis yra vienas 
iš stipriausių Lietuvos beletristų. 
„Vakaras sargo namely“, „Vidu
dienis kaimo smuklėj” ir kitos An
tano Vaičiulaičio knygos persunk
tos švelnia estetika ir humanizmu. 
Su pasigėrėjimu skaitėme jo ke
lionės įspūdžius „Nuo Sirakūzų lig 
šiaurės elnio". Neseniai suėjo de
šimt metų, kai iš spaudos išėjo jo 
populiarioji „Valentina".

Amerikoj gyvendamas, Antanas 
Vaičiulaitis redaguoja Amerikos 
lietuvių savaitraštį „Ameriką". A. 
Vaičiulaičio rankose „Amerika" 
>asidarė gražiausiu Amerikoj iš
einančiu lietuvių laikraščiu.

Literatūros premijų įteikimas. 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Švietimo Valdybos, Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo, Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus ir Kny
gų leidyklos „Patria" paskyrė lie
tuviams rašytojams tremtiniams 
už pripažintas tremtyje išleistas 
geriausias knygas iškilmingą pre
mijų įteikimą. Jis įvyks Tūbingene 

” vasario 15 d. Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės išvakarėse. Premi
jų įteikimo proga „Ciurlionies" 
vardo lietuvių tautinis ansamblis 
duos lietuviškų dainų ir tautinių 
šokių koncertą.

Literatūros premijas laimėjo: 
Bernardas Brazdžionis — Švietimo 
Valdybos, Alfonsas Nyka-Niliūnas
— BALFo, Kazys Bradūnas — L. 
Raud. Kryžiaus ir Henrikas Nagys
— „Patrijos“ leidyklos.

Prof. E. Galvanauskas išvyko į 
Madagaskarą. Nepriklausomos Lie
tuvos buvęs ministeris pirmininkas 
ir Klaipėdos Prekybos Instituto or- — Boikoto ženklan britų ir 
ganizatorius ir rektorius prof. inž. amerikiečių ambasadoriai Varšu- 
Emestas Galvanauskas sausio mėn. voj nedalyvavo naujojo Lenkijos 
pabaigoje iš Prancūzijos išplaukė parlamento atidaryme. (CDM, 2.5) 
į Madagaskarą, kur mano įsikurti — JAV Atstovų Rūmų komite- 
pastoviam gyvenimui tas neamerikiečių veiklai sekti
Kompozitoriaus Fr. Schubert 150- paprašė teisingumo ministeriją 

tai gimimo dienai paminėti (š. m. suimti Gerhardą Eisler, tariamą 
1.31) Vokietijoje ir užsieniuose Maskvos pasiuntinį vadovauti 
rengiami minėjimai. Amerikos komunistams ir nu-

Dr. Kurt Schuschnigg, buvęs Austri- versti JAV vyriausybę. Apie pus-

tuzinį liudininkų pareiškė, jog 
Eisler eilė metų buvo Amerikoj 
vyriausias Maskvos agentas. Bu
vęs Amerikos komunistų laikraš
čio redaktorius L. A. Budenz pa
liudijo, jog Eisler buvo susirišęs 
su Kanados komunistų partijos 
direktorių Samuel Carr, dabar 
pabėgusiu sąryšy su Kanados ato
mo šnipų byla. Jis taip pat pa
reiškė, kad Eisler turėjo ryšių su 
Ferd Rose, kuris buvo minėto j 
byloj areštuotas. (NYHT, 2. 8)

— Suomija sutiko perleisti Ru
sijai nedidelę dalį teritorijos šiau
rės Suomijoj kaip dalį atlygipimo 
už Vokietijos turtus, įvertintus 
6 milijardais suoihių markių. 
(NYHT, 2. 7).

— Atomo specialistas dr. J. H. 
Rush pareiškė, jog atominės bom
bos dabar gali būti žymiai pigiai 
pagamintos, palyginus su išlaido
mis, padarytomis pirmajai bom
bai. Reikalingų medžiagų bombai 
pagaminimas Hanfordo fabrike, 
JAV, arba Chalk River fabrike, 
Kanadoj, kaštuoja 326.000.000 dol. 
Toliau dr. Rush pastebėjo, kad 
būtų pražūtinga manyti, jog kitos 
tautos negali atominių bombų pa
sigaminti, kadangi joms trūksta 
medžiagų ar techniškų žinių pa
sistatyti fabrikams. Pagaliau jis 
pažymėjo, kad JAV išleido per 
2.000.000.000 dol. išvystyti ketu
riems metodams uranijui panau
doti. (NYHT, 2. 7.)

— Kanados Atstatymo ministe
ris C. D. Howe Kanados parla
mente pareiškė, jog turi būti pa
naudotos visos galimos priemonės 
atominio tyrimo paslaptims ap
saugoti. (NYHT, 2. 7.)

— Vieno JAV universiteto che
mijos profesorius dr. Donald H. 
Andrews pareiškė, kad sekančių 
20—30 metų laikotarpy bus gali
ma paleisti požeminį traukinį nuo 

„Don Juan” ir vieno Amerikos krašto ligi kito, 
ir ši kelionė truks mažiau valan
dos. Tuneliui (3.000 km) iškasti ir 
traukiniui varyti bus panaudota 
atominė energija. Traukinys va
žiuotų 3.000 km. per valandą grei
čiu. (CDM, 2. 7.)

— Admirolas Byrd pareiškė, jog 
JAV antarktinė ekspedicija ati- 
tengė naują poliarinį kontinen
tą. 125 kv. mylių ploto. Šis atiden
gimas turėsiąs didelės ' geografi
nės reikšmės. (CDM, 2. 7.)

— JAV vidaus reikalų ministe
ris Krug įspėjo, kad JAV jaučia 
trūkumą būtinų metalų ir mine
ralų, Jis siūlė surasti naujus jų 
rezervus. (NYHT, 2. 6.)

— Viešoj paskaitoj Maskvoj 
Monin pareiškė, kad Potsdamo 
susitarimas yra „vienašališkai 
pažeistas“ kur tai Vokietijoj už 
sovietų zonos. Jis tvirtino, kad va
karinėj Vokietijoj karinis ir eko
nominis jos potencialas nėra lik
viduotas, kad reparacijų planas 
neišpildytas, kad britai ir ameri
kiečiai nesunaikino vokiečių mo
nopolių, kad federalistinės ir se
paratistinės tendencijos skatina
mos vakarinėse zonose, ypač Ba
varijoj. (NYHT, 2. 3.)

— JAV užs. reik. min. Marshal- 
lis savo pirmoj spaudos konferen
cijoj pareiškė, kad kol JAV ne
turi įsivedusios visuotinio karinio 
apmokymo, neturi jokios realios 
ir pozityvios karinės jėgos, kuri 
paremtų jos užsienio politiką. Da-

jos kancleris, yra pakviestas lai
kyti paskaitų į New Yorką — 
praneša amerikiečių laikraštis 
„PM". Nesenai spaudoje pasiro
dė jo įdomių atsiminimų ištraukos.

Tarptautinės šokių varžybos, kaip 
praneša DENA, įvyks š. m. bir
želio mėn. pradžioje. Rengėjas — 
Paryžiaus „Archives Internatio
nales de la Danse". Pačios įvai
rių rūšių scenos šokių varžybos 

' įvyks Kopenhagoje. 
Vienos Operos sąstatas nuo š.* m. 

vasario mėn. 12 — 19 dienos svez 
čiuosis Paryžiuje, kurio teatre 
„Theatre Champs Elysees" atliks 
Mozarto operas: ~ 
„Cosi fan tutte”

Atleisti iš Erlangeno universiteto 
76tamautqjai ir dėstytojai, rašo 
Vokiečių spauda. Jie kaltinami 
nacizmu.

Atrasti Vokietijoje menininkų kū
riniai: aptikta iš 15 —16 am
žiaus medžio raižinių, taipogi 
įvairių gamtovaizdžių ir portre
tų iš 17 a. olandų meisterių, o 
vienas paveikslas Rembrandto 
mokyklos. Tarp atrastųjų yra ir 
Lucas Cranach „Judith”.

Venecijos meno paminklai yra pa
tekę į rimtą pavojų, nes mieste 
potvynis: wanduo pakilo vieną 
metrą virš normalaus lygio.

Rehabilitavęsis vokiečių dirigentas 
Hans Knappertsbusch jau prave
dė porą simfoninių koncertų: 
vieną Bamberge su vietiniu fil
harmonijos orkestru, kitą Ber
lyne, miesto operoje (Admiral- 
palast).

Įkurta vokiečių evangelikų—žurna
listų ir rašyto*-- sąjunga, pra
nešama iš Gottingeno.

Elizabeth Duncan, garsiosios meno 
(išraiškos) šokio atstovės Isado- 
ros Duncan sesuo, kuria vis nau
jas Duncan mokyklas. Pernai me
tais dvi jų buvo įkurtos: viena 
pačiam Stuttgarte, antra prie jo. 
Greta išraiškos šokio tokio po
būdžio E. Duncan mokyklos pro
grama apima gimnastiką, kūno 
kultūrą. E. Duncan išraiškos šo
kio mokyklų jau yra įkurtų ne 
tik Vokietijoje, bet ir Amerikoje,. baltinius karinės žmogaus jėgos 
Anglijoje, Prancūzijoje, Čekoslo
vakijoje, Austrijoje.

organizavimo metodus jis pava
dino nepraktiškais ir neefekty
viais. Taip pat jis pareiškė, kad 
negali būti nusiginklavimo, kol 
tarptautinės taikos problemos 
nėra išspręstos. Toliau jis pažy
mėjo, kad -jis laikysis Bymes- 
Trumano užsienio politikos gairių, 
būtent, jis panaudos visą galimą 
amerikiečių įtaką patobulinti 
Jungtinių Tautų Organizaciją, 
kaip įrankį svarstyti tarptauti
nėms • problemoms ir palaikyti 
taiką. Tarp kitko taip pat jis pa
reiškė, kad jis nėra pasiruošęs da
bar diskutuoti išvietintų asmenų 
skaičiaus, kurį JAV . galėtų pri
imti. Jis pasakė, kad šis klausimas 
bus diskutuojamas Kongreso ko
misijoj. (NYHT, 2. 9.)

Lėktuvų konstruktorius ir rašy
tojas Al. de Seversky pareiškė, 
kad yra išrandami galingi ginklai 
apsiginti nuo atominės bombos. 
Jis pridūrė, kad atominė bomba 
nepakeitė pagrindinės karo stra
tegijos. (NYHT, 2. 9.)
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Apie futbolą
ir jo prieaugli

žaidimų, jų tarpe futbolo. O su
sirūpinti futbolo prieaugliu pats 
laikas. Artėja pavasaris, ir jau 
dabar tenka pramatyti apdairią 
ir sistematingą programą. Žodis 
čia priklauso mūsų vyriausiajai 
sporto vadovybei, kuri šį klausi
mą turėtų spręsti iš esrųės. Daug 
laiko išbluko nežinioje, ir toliau 
delsti būtų nedovanotina klaida. 
Futbolo prieauglio problemos ne
išspręsime per vieną dieną, bet 
pradėti ir energingai pradėti rei
kia tuojau pat, dar šiandien. Juo 
labiau, kad galima išnaudoti 
daug kur itin palankias sąly
gas. Aprangos klausimą taip pat 
tektų patvarkyti visuotine pras
me. Improvizuoti jau gerokai 
priimprovizavom, bet aišku, jog, 
tinkamai ir ryžtingai padirbėjus, 
iš YMCA-YMCA ar iš kitur ga- 
Jima išspausti, kas reikalinga. 
Tai įrodė praktika, įrodė kai ku
rie mūsų sporto klubai ar pavie
niai žaidikai, išsirūpinę Ipakan-

Futbolas yra vienas iš nedau
gelio pasaulinių žaidimų. Kamuo
lys skraido po visą žemę, visur 
jis mielas svečias, neišjungiamas 
savaitgalio palydovas. Iš kitų 
žaidimų tik tenisas yra taip pla
čiai išplitęs ir populiarus. Betgi 
tenisas dar nėra) tapęs masės 
sportu, jam reikalingos palygin
ti brangokos aikštelės, jam būti
na saulė. Futbolas stato kukles
nius reikalavimus. Jis yra tipiš
kas priemiesčių žaidimas, demo
kratinis žaidimas pilnąja to žo
džio prasme. Vienuolika žaidikų 
sudaro visumą, sudaro bendruo
menę. Šioj bendruomenėj lemia 
ne kieno nors primestinis įsaky
mas, bet savitarpiškumo dvasia, 
šūkis: visi už vieną, vienas už 
visus! Bendruomeniškumo rė- . . _
muose kiekvienas iš vienuolikos karnai aprangos ir kamuolių, 
turi savai iniciatyvai pavestą 
veikimo apimtį. Apinmti, kuria jis 
savo noru derina prie bendrosios, 
Vedamosios minties. Anglijoje šį 
savanorišką susižaidimą ' vadina 
team-work. Perkeltine prasme šį 
žodį dažnai girdime politikų kal
bose, ir jis reiškia sklandų de
mokratinį bendradarbiavimą. Kai 
ChurchiUis ar kitas kuris politi
kas kalba apie gerą team-spirit 
(komandos dvasią) arba ministe- 
trių kabineto žvilgantį team
work, kiekvienas anglas žino, kad 
vyriausybėj bendradarbiavimas 
taip puikiai funkcijonuoja, kaip 
Arsenalo ar Wolverhampton 
Wanderers vienuolikėj.

Demokratija stato nemažus rei
kalavimus. Žmogiškosios aistros, 
paklydimai ir silpnybės gali tu
rėti neigiamų pasekmių. Indivi
das turi auklėtis į visuomenę, ir 
tąsyk bus galima kalbėti apie 
sklandų darbą. Panašiai ir fut
bole. Ir čia žmogiškosios aistros 
ar netobulumai vienur kitur ne 
laiku, ne vietoje prasiveržia ir 
sudarko jėgų harmoniją. Ne pas
laptis, jog pavydas, nekorektiš
kumas ir neriteriška kova nėra 
išnykusi iš futbolininkų tarpo. 
Atsimename! skaudulius mūsų 
futbolo gyvenime. Dabar laikas 
susirūpinti, kad tie skauduliai, 
prie kurių tektų pridėti per di
delį alkoholio vartojimą, naujojoj 
futbolininkų kartoj būtų išrauti 
iš pat šaknų. Teigiama šioj srity 
linkme galėjom pasididžiuoti pa
skutiniaisiais nepriklausomaisiais 
metais, bet tai dar nebuvo vi
suotinis reiškinys. Teisybė, augo 
gražus būrys jaunųjų futbolinin
kų, daugiausia iš mokyklinės jau
nuomenės tarpo, kurie ir būtų ga
lėję įnešti naują stilių, galėtų pa
koreguoti kai kurių senųjų žai
dikų negeroves ir kai kur pa
taisyti futbolininkų vardą. Karo 
įvykiai išbarstė visus planus, 
tad dabar, tremtyje tvarkant fut
bolo judėjimą, neturėtų būti už
mirštas jaunųjų žaidikų tinkamas 
paruošimas ir išauklėjimas.

Laisvėje išlikti disciplinuotu 
yra nelengva. Nelengva kiekvie
noj gyvenimo srity, nelengva ir 
futbole. Ir dėl to futbolininkai, 
kaip ir visi kiti sportininkai, turi 
kreipti ypatingą dėmesį į išsiau
klėjimą. O tas išsiauklėjimas 
turi būti pradėtas iš pat mažu
mės. Būtų gera ir sveikintina, 
net reikalinga futbolą įvesti į 
mokyklas. Gerų pedagogų prie
žiūroje galėtumėm išsiauginti vi
sais atžvilgiais sveiką ir pajėgų 
futbolo prieauglių, nes — ko nei
šmoks Jonukas, to nesugebės nė 
Jonas. Tai taikintina ne tiktai 
fiziškam ar techniškam pasiruo
šimui, bet ir auklėjant jaunuolį 
riteriškom ir korektiškam žaidi
mui.

Dabar mūsų jaunuosius yra 
apėmęs krepšinio svaigulys. Per 
visas zonas krepšinis vyrauja ir : 
yra labai populiarus. Vis dėlto 
krepšinis dar nėra viskas, ir dėl i 

^krepšinio negalima užmiršti kitų :

Šiuo metu šioje didmeistęrių 
trupėje Vinča yra pirmaujantis 
(Frankfurte-II vieta, Mūnchene-I 
vieta). \

Šį kartą Vinča priešu turėjo Al
brechtą, tai hamburgietis, kuris 
visa galva praaugęs „kuklų“ Vin- 
čos ūgį, ir mažiausiai desėtka ki
logramų svaresnis. Net ir su šia 
persvara Albrechtas nepajėgė per 
ilgiausiai prieš Vinčą išsilaikyti. 
Žinoma, jauku buvo Vinčai kovo
ti, kada salėj girdėjosi šūkiai 
„Juozai, # lietuviškai“. Ir iš tikro, 
žiūrovų pageidavimams patenkin
ti nieko nedelsdamas paguldė sa
vo . milžiną priešą ant abiejų 
menčių labai nesudėtingo numerio 
pagalba, o tai ir pabrėžią, kad šio 
„litauerio“ kietas sprandas ir kie
ta ranka.

Baigdamas pasikąlbėjimą Vinča 
pastebėjo, jei jis čia gautų lietu
viškų lašinių tiek, kiek jo sulysęs 
kūnas (dabar sveria vos 100 kg) 
reikalauja, tai savo priešus leng
vai švaistytų, kaip arbatpinigiusiš 
vienos kišenės į kitą. G. V.

Prancūzu
krepšininkai laimi
Sausio mėn. Nicoje buvo su-

Laukiame, kad LT sporto ir fi
zinio auklėjimo organizacinis ko
mitetas ir futbolos srity įblokš __  ___ _ „
naujo, gaivaus vėjo ir prablai- važiavęs Europos krepšinio eli- 
vins statišką padėtį. Prie to pri- tas. Buvo surengtas didesnio 
dėjus atskirų klubų, gimnazijų ir masto turnyras, kažkas panašaus 
pavienių žaidikų ryžtingumą bei į miniatiūrinęs Europos pirmeny- 
energiją, bus galima pasidžiaugti bes. Dalyvavo Čekoslovakijos, 
pozityvią veiklą. Tenebūnie v šie Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, 
žodžiai pasmerkti likti popieriuj, Belgijos, Olandijos, Monako ir 
tenebūnie jie tik šauksmas į ne- Anglijos meisteriai. Dalyviai bu- 
žinią, — šauksmas turi konkre- vo suskirstyti į dvi grupes. A. 
tų pagrindą, jis turi teisę ir į kon- grupėj pirmą vietą užėmė Pran- 
kretų darbą. cūzijos meisteris Sainte-Marie-la-

K. Cerkeliūnas Guillotiere, antfroj vietoj liko Se- 
mailes de Bruxelles, 3. As Mona
co, 4. De Eerste Driesarige d’Am
sterdam. B grupėj: Į. Virtus Bo
logna, 2. Sparta (Praha), 3. CA 
Genėve, 4. Dolobran (Londonas). 
Baigminiuose žaidimuose prancū
zai iškopė į pirmą vietą, baigmė
je įtikinančiai laimėję prieš ita
lus 32—11. Trečią vietą užėmė 
čekai, 4. belgai, 5. monakiečiai, 
6. šveicarai, 7. olandai, 8. anglai. 

Prancūzai Ihimėjo pelnytai. Jų 
pranašumas ypač išryškėjo baig
minėse rungtynėse prieš italus. 
Pirmą kėlinį prancūzai be prie
kaišto baigė 16-o. Po pertraukos 
prancūzai užsiplėšė iki 22-o, ir 
tik tada italai įmetė baudą. I 
pabaigą italai truputį spustelėjo, 
bet pergalei perdaug nepagrasi
no, ir ji liko tvirtose prancūzų 
rankose. Dvikovėj dėl trečios 
vietos čekai įveikę belgus 20-17., 
Penktą . vietą užėmę monakiečiai 
nugalėjo šveicarus 38-31, nors pir
mojo kėlinio pasekmė buvo apy
lygė (15-14). Anglai, kaip ir Ze- 
rifevbj turėjo pasitenkinti pasku
tiniąja vieta ir prapylė prieš 
olandus 19—25. Pažymėtina, kad 
anglai yra padarę pastebimą pa
žangą. Čekai, nors atstovavo nau
jąjį Europos meisterį, neparodė 
ypatingai aukštos klasės ir, nu
galėję šveicarus bei anglus, su
klupo prieš italus ir turėjo pa
sitenkinti trečiąja vieta. Čekai 
buvo atsiimtą jaunuosius žaidi- 
kus, visi jie geri individualiai, 
bet dar praeis pora metų, kol jie 
susicementuos j žvilgančią ekip’ą. 
Be to, jų rinktinės žaidikas Be- 
nacek negalavo, ir jie nesitikėjo 
turnyrą laimėti. Italai gerokai 
nervinosi, ir tai atsiliepė į žai
dimą;
** Apskritai, specialistų sluogs- 
niuose nevengiama pažymėti, 
kad, nežiūrint rinktinių pajėgų, 
turnyras nebuvo labai vykęs. Dau
gis komandų sužaidė žemiau savo 
įprastinės formos. Net ir laimė
tojai prancūzai, puikiai pasirodę 
baigminiam žaidime, prieš belgus 
turėjo gerokai padirbėti.

Gaila, kad dėl žinomų aplinky
bių panašiuose turnyruose negali 
dalyvauti pabaltiečiai. Atrodo, 
mūsų krepšinio elitas galėtų duo
ti tinkamą atsakymą į daugį ne
aiškumų ir pademonstruoti tikrai 
aukšto lygio žaidimą. Tikime, kad 
laikas dirba mūsų naudai. O kol 
kas galima pareikšti: Vakarų 
Europos krepšinio fronte nieko 
naujo. Ck.

Pabaltes bokso ir im
tynių meisteris Juozas 

Vinca Augsburge
Nors ir iškraipyta pavarde 

„Winzow“ prisidengęs (korektūros 
klaida) šiauliškis bokso ir imty
nių meisteris Vinča,nepajėgė už
gniaužti Augsburgo lietuvių su
sidomėjimo tik pirmiesiems pla
katams pasirodžius, grūdosi bū
riai smalsuolių linksniuodami da
lyvaujančių pavardes. Tai buvo 
labai įvairios išvaizdos ir. spalvos 
žmonės. Daugiausia, žinoma, bal
tiečiai.

Dėl per daug rusiško pavardės 
„atlietuvinimo“ kilo didelis ne
pasitenkinimas. Ir jau buvo norė
ta vietoj reaguoti. Būtent, tuos 
plakatus nukabinti nuo skelbimų 
lentų ir „pernešti kiton vieton“, 
tik dėl nuomonių skirtumo buvo 
prieita išvados, kad j šį klausimą 
turi atsakyti pats Juozas Vinča.

Jau, 18 m. būdamas Lietuvoje 
Vinča neturėjo sau lygaus priešo. 
Tai gdl ir buvo vienintelė kliūtis, 
kuri neleido jam susitikti sū prie
šais, kaip Sarkis, Schmelingas, 
Camera ir kt. Kad ir blogose są
lygose dirbdamas, Amsterdamo 
olimpiadoje (1928 m) laimėjo ant
rą vietą. Tuoj po to susidarė sąly
gos išvykti Amerikon, kur buvo 
sudaręs dviejų metų sutartį su 
Šarkio menedžeriu kaip boksinin
kas profesionalas. Čia jis turėjo 
28 susitikimus, iš kurių pralaimė
jo tik tris ir tai tik dėl rankos su
žeidimo. *

Atrodė, kad Vinča ne tik pavys, 
bet ir pralenks tuometinį pasaulio 
meisterį Šarkį-Žukauską. Tačiau 
nelauktas rankąs sužeidimas (lū
žimas) iš po akių išplėšė pasaulio 
meisterio titulą. Tačiau ir sulužusi 
Vinčos ranka leido dar visą eilę 
rungtynių Europoje laimėti. Iš jų 
paminėtini laimėjimai prieš Pran
cūzijos meisterį Grizel ir Anglijos 
meisterį Strongar. Bet po eilės 
rungtynių rankos sužeidimas dar 
kartą pasikartojo ir tai galutinai 
pasipriešino jo, kaip boksininko, 
siekimams. Ir nuo tada jis perėjo 
į imtininkų eiles. 1944 m. jis su
sitiko su Karoliu Požėla Paryžiu
je. Tai vienas iš geriausių Ameri
kos imtininkų, kuris ir davė tvirtą 
imtynių pagrindą Vinčai.

Iš Haagos (Obb.) 
sportinio gyvenimo

Neseniai įsisteigęs sporto klu - 
bas „Lituanica", nors ir labai sun
kiose sąlygose dirbdamas, suspėjo 
sucementuoti gausų būrį sporti
ninkų. Šiuo metu veikia šios spor
to sekcijos: krepšinis, tinklinis, 
stalo tenisas ir šachmatai.
• 1947. I. 5 stalo tenisininkai su
sitiko su vietos latvių k-da. 
Neaukšta pasekme, bet pelnytai 
laimėjo „Lituanica". Nieko nepa
dėjo latviams ir iš Mūncheno at
sikviestas Iliukovič (buv. Latvijos 
meisteris).

1947. I. 19 tie patys stalo tenisi
ninkai susitiko su pajėgiausia vo
kiečių komanda iš Dorfeno. Šį kar
tą „Lituanica" laimėjimą iškovojo 
daug aukštesne pasekme.

Turintieji aviacinės spaudos 
lietuvių kalba („Mūsų Sparnai“, 
„Paukščių Keliais“, žurnalo „Lie
tuvos Sparnai“ numerius ir t. t.) 
prašomi pranešti L. S. B. Oro 
Skautų Skyriui (24) Geestacht/b. 
Hamburg, Spakenberg I, nuro
dant ar sutinka paskolinti, ar tik 
leidžia vietoje pasinaudoti.

Paieškomas GYSAJj Alfre
das. Žinantieji prašomi pranešti 
L. S. B. Oro Skautų Skyriui (24) 
Geestacht/b. Harfiburg, Spaken
berg I.

Sudaryta baltiečių 
ledo rutulio komanda

Ilgesnį laiką rėmę įvairias 
kiečių komandas, Augsburgo 
baltiečiai susijungė į vieną’ko
mandą — DP Baltic, kuri netrukus 
pasirodys ir viešai. Iš žinomesnių 
žaidėjų matysime Latvijos rinkti
nės žaidėjus Blukį, Vedėją, Au- 
soną ir kt., estų — brolius Savo, 
lietuvių — Grigalauską ir kt.

Naujai komandai linkime sėk
mės!

vo- 
pa-

Padėka
„Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Mūncheno Skyriui ir Mūncheno 
lietuviškajai visuomenei, parėmu- 
siems maistu ir pinigais sunkioje 
būklėje atsiradusius buvusio 
UNRRA-os universiteto Mūnche- 
ne

Scheinfeldo Lietuvių Policija ieš
ko dingusios be žinios šios stovyk
los gyventojos ALKEVlClOTĖS 
Birutės, Ident. card 419898 Nr. Žy
mės: 32 m. amžiaus, ūgis 157 cm, 
plaukai tamsūs, akys rudos. Lais
vai kalba vokiškai ir angliškai.

Ieškomoji, 1945 m. birželio — lie
pos mėn. laikotarpy, buvo patal
pinta Mūncheno nervų ligoninėn 
(Direktion der Heil- und Pflegean- 
stalt dės Bezirksverbandes Ober» 
bayem, Eglfing-Haar, Mūnchen) ir 
1946 m. lapkričio mėn. iš jos pa
bėgo.

Visų Lietuvių Kolonijų Policijos 
prašomos patikrinti savo stovyk
lose, be to, pasiteirauti’ vietos vo
kiečių ir amerikiečių policijose, ar 
nėra sulaikyta, nes išbėgdama iš 
ligoninės jokių dokumentų su sa
vim neturėjo. Nepatikrintomis ži
niomis, paskutiniu laiku buvo pa
stebėta Regensburgo apylinkėse.

Suradus pranešti UNRRA Police 
Area Team 1042 Scheinfeld.

studentus, nuoširdžiai dėkoja Norintieji gauti Ateitininkų Sen- 
Lietuvių Studentų Zoninė draugių suvažiavimo Augsburge 

Atstovybė Munchene nuotraukų, kreiptil į Spaudos Kios
ką, Augsburg-Hochfeld, DP Baltic 
Camp Kiekviena nuotrauka (ne
didelio formato) kaštuoja RM 2,— 
Viso yra 10 atskirų pozų. Užsa
kant prašome siųsti ir pinigus.

Spaudos Kioskas

Collegai Adomui Macijaus* 
kui su žmona, liūdintiems 
dėl sūnelio ' mirties, reiškia 
nuoširdžią užuojautą.

Braunschweigo lietuviai 
studentai.

Pranešimai

Reikalingi Bad Mergentheimo 
gimnazijai anglų ir vokiečių kalbų 
mokytojai. Kreiptis Litauisches 
Gymnasium, 14a, Bad Mergentheim.

Filatelistams
Parduodami ir perkami pašto 

ženklai. Siūlomi vokiški, buv. ge- 
Pranešama, kad vykstant į su- neralinės gubernijos ir Bohemijos- 

važiavimą iš Nūmbergo • arba Moravijos ženklai, taipogi ž e n k - 
Wurzburgo važiuoti keleiviniais lų albumai. Preiptis: Aug. 
(negreitaisiais) traukiniais iki Pensą, Augsburg-Hochfeld, Camp 
Mhrkt-Bibart stoties. Laikytis šios Post Office.
tvarkos: -------

L. T. Mokytojų Sąjungos suva
žiavimo Scheinfeldo dalyviams:

iš

iš
Išeina Ateina

Wurzburgo į Markt-Bibarf
6.20 7.55

19 20.36
Išeina Ateina

Nūmbergo į Markt-Bibart
6.18 8.11

12.30 14.20
17.35 19.19
19.15 21.06

Markt-Bibart stotyje bus lau-

Paieškojimai
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ IŠTAI
GA, AROLSEN prie KASSEL’lo, 

IEŠKO SEKANČIŲ ASMENŲ:
GUOBAITIENĖ Juzefą, 59 metų, 

gyv. Kybartai;
GUOBAITIS Vincas, 61 metų, gyv. 

Kybartai*
GUOBAITYTfi Genovaitė, 20 metų, 

gyv. Kybartai;
GURSKYTE Antosė;

kiama atvažiuojančiųjų II. 21 d.
vakare 20.36 ir 21.06 ir II. 22 d. 
ryte 7.55 ir 8.11 ------------------------

Technikinis Suvažiavimo GUTZEITS Marti*, 58 metų, gyv. 
Komitetas Klaipeda;

_____ GUTZEITS Walter, - 18 metų, iš 
. Mecklenburg;

L. S. B. Oro Skautų Skyrius igaRIENĖ Konstancija, 45 metų, 
š. m. balandžio mėn. 12 ir 13 d. gyv Mažeikiai;
d. Buxtehude’je (prie Stade’s) Bal- igaRYTE Adelija, 15 metų, gyv. 
tijos Amatų Mokykloje, Harbur- Mažeikiai-
gerstr. 14 šaukia oro skautų va- izoKAITIS ' Richardas, 26 metų, 
dų, instruktorių ir skautų, besi- „yV_ Viešvilė;
dominčių oro skautų judėjimu, jacAVICIUS Stasys, 38 metų, gyv. 
suvažiavimą. Taip pat kviečiami Slavikai.
dalyvauti visi tremtyje esą lakū
nai, sklandytojai ir aeromodelis- VELYVIS Antanas, 41 metų;

-l • VELYVIS’ Kazys, 36 metų, iš
Linz;

VILIMAITIENE Anelė, 27 metų, 
iš Šakių;

VILIMAITIS Stasys, 23 metų, 
gyv. Šakiai;

VIZUJIENE Ona, 41 metų;
VOROBEJUS Olegas, 28 metų, iš 
■ Nordhausen;
VYŠNIAUSKAITE Anelė, 

Pommem;
VYSNAUSKAITE Ramutė, 
» Pommem;
VISNIAUSKAS Stasys, iš Pom- 

mern;
VYSNIAUSKAS Vladas, 45 me

tu, gyv. Panevėžys.

tai, nes šiuo suvažiavimu norima 
duoti progos bendrai apsvarstyti 
mūsų aviacinės veiklos galimybes 
išeivijoje. Visi norį dalyvauti su
važiavime prašomi iki š. m. va
sario mėn. 28 d. pranšti savo var
dą, pavardę, UNRRA’os Team’o 
Nr ir gyv. vietą Registruotis ir 
kreiptis klausimais, liečiančiais 
suvažiavimą pas V. Tamulaiti 
(24) Geestacht/b. Hamburg, Spa- 
kenberg I, Karalienės Viktorijos 
g-vė 14. Dalyviai prašomi pasi
imti su savim visam suvažiavimo 
laikui maisto.

L. S. B. Oro Skautų Skyriaus 
Vedėjas

iš

iš
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J. Butėnas

Kantrybes ir kietumo politika

polis Star“ nuvokia, kad susto
jimas ties šiuo klausimu gali nu
tęsti visą Europos taikos kūrimo 
darbą, bet tokio užsikirtimo jis 
nesibaido: „teisingumo, laisvės ir 
lygybės idealas turi būti apgin
tas bet kuri kaina“. Laikraštis 
pabrėžia, kad „turi būti sutram
dytas bet koks imperializmas, vis- 
tiek, ar jis būtų kapitalistinis ar 
komunistinis“, ir savo samprota
vimus baigia paakindamas: „Nie
kas pasauly neprivalo suabejoti 
Jungtinių Amerikos Valstybių iš
tikimybe jų išpažįstamiems prin
cipams“.

Minėtasis laikraštis nėra vie
nintelis iš* amerikiečių spaudos 
organų, kuris prieš reikšmingąjį

vimą jos remia tuo, kad jų ka
riškas įnašas Vokietijai nugalėti 
buvo nepaprastai didelis, palygi
nus su jų dydžių ir ištekliais. Tuo 
tarpu išdėstyti savo pažiūras pa
vaduotojų, konferencijai yra pak
viesta 18 valstybių. Šiomis dieno
mis leisti pareikšti savo pažiūras 
yra prašiusios ir Italija su Austri
ja. Jų prašymai dar neišspręsti. 
Formaliai ginčas dėl procedūros 
dar tebėra neišrištas. De fakto gi

Naujas diplomatinių rungtynių 
sezonas jau pradeda įsibėgėti. 
New Yorke prie Saugumo Tary
bos stalo JAV senatorius Austi- 
nas ir britų sir Alexander Cado- 
ganas grumiasi • su Gromyko dėl 
visuotinio nusiginklavimo ir tarp
tautinės atomo kontrolės. Londo
ne keturių užs. reik, ministerių 
pavaduotojai apsišaudo žodžiais 
dėl Vokietijos ir Austrijos. Len
kijos „rinkimai“ davė progos ang
losaksų politikams ir spaudai tar
ti neįprastai aštrių žodžių apie 
Rytų Europoj vyraujančią tvarką. 
Tai vis nauji motyvai Maskvos 
konferencijos uvertiūroje. Jie to
lydžio kursto smalsumą patirti, 
kaip tuos motyvus. išplėtos kovo 
m. Kremfliuj susirinksią keturi 
užsienių reikalų ministerial. Jų 
ansambliui, anot britų darbiečių 
„Daily Herald“ teks išspręsti, 
D. Britanija (ir (JAV) toliau dar
niai sugyvens su Sovietų Sąjun
ga, ar jas galutinai išskirs gele
žinė uždanga. Tai ne formalinis, 
bet likiminis klausimas.

Byrnes suformuluotasis „kan
trybės ir kietumo“ principas 
pastarąja savaįte gal aiškiau, kaip 
bet kada, apibūdino britų ir ame
rikiečių politikos liniją. Formali
nėje plotmėje Londonas ir Va
šingtonas rodė daug lankstumo 
ir nuolaidumo; kur buvo paliesti 
pagrindiniai, principų klausimai, 
anglosaksų diplomatai buvo nepa
judinami kaip granitas. Saugumo 
Taryboje .JAV atstovas senato
rius Austinas nepavertė dogma, 
kaip sovietų atstovas, pirmumo 
eilės klausimo — ar pirma svar
styti visuotinio nusiginklavimo 
problemą, ar spręsti tarptautinės 
atomo kontrolės klausimą. Tačiau 
jis, visos amerikiečių spaudos 
darniai pritariamas, neatšaukia
mai pareiškė: praktiška ir kon
kreti, tiksliai nusakyta ir griežta 
tarptautinė atominės energijos 
kontrolė, vykdoma nevaržomos 
inspekcijos būdu, yra pirmutinė 
realaus nusiginklavimo sąlyga. 
Senatoriaus Austino liniją JAV 
kongrese patvirtino prezidentas 
Trumanas: tautos galės nusigin
kluoti tik tada, kai jų saugumą 
garantuos kitos patikimos ir 
veiksmingos priemonės. O ame
rikiečių spauda vienu balsu pri
dūrė: žodiniai užtikrinimai ir pa
žadai yra beverčiai. „New York 
Times“ eina prie pačių problemų 
šaknų ir sako, jog nusiginklavimo 
likimas galutiniame rezultate pa

ini; tai pažiūrai pagrįsti jis kon
statavo, kad prieš rinkimus lai
kinoji lenkų vyriausybė naudojo 
smurtą, ^persekiojimus ir baugini
mą.

Kad ir griežtai smerkdamos 
Lenkijos rinkimų metodus, Va
šingtono ir Londono vyriausybės 
nenutraukia santykių su Varšuva. 
„Naujoji vyriausybė artimiausio- 
joj ateity, šiaip ar taip bus vie
nintelė Lenkijos vyriausybė, to
dėl prie Lenkijos klausimo reikia 
ieškoti naujų priėjimų, jeigu tik 
jų yra“, rašo britų liberalų „Man
chester Guardian“, bet tuoj pat 
priduria: tų naujų priėjimų neturi 
būti ieškoma bet kuria kaina; 
britų vyriausybė • neprivalanti 
juodo vadinti baltu ir pradėti pra
eituosius rinkimus girti kaip tei
singus ir korektiškus — Pagal tą 
patį siūlą, tik žymiai aiškiau ri
kiuojasi ir amerikiečių „Indiano- 
polis Star“ galvojimas. Tas laik
raštis įtaigoja, kad ties Lenkijos 
klausimu Maskvos konferencijoje 
teks sustoti valstybės sekretoriui 
Marshallui, kuris turėsiąs daryti 
visa, kad Jaltoje ir Potsdame len
kų vyriausybės duotieji ir per 
praeitus rinkimus sulaužytieji 
pažadai būtų išpildyti. „Indiano-

Bidault, Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris

Maskvos susitikimą primena išti
kimybės principams reikalingu
mą. Atrodo, kad didžiosios Vakarų 
demokratijos, atsidūrusios visuo
tinio Europos patvarkymo ango
je, susimąsto apie didįjį atsakin
gumą, griūvantį. ant jų pečių, ir 
jų žvilgsnis pro tiesioginių inte
resų reikalavimus ieško patva
resnių tikrosios tvarkos pagrindų, 
juo labiau, kad tie „realieji“ inte
resai tokie tarp savęs priešingi 
ir beatodairis jų paisymas tiek 
maža težada realiai taikau Didy
sis New Yorko dienraštis „New 
York Times“ vedamajame rašy
damas apie pasiruošimą Maskvai, 
pagiria prezidento Trumano pa
reiškimą, kad valstybių galvų su
sitikimui nesiruošiama. Anot laik
raščio, tarptautiniai sunkumai 
pašalinami ne trijų ar keturių 
„didžiųjų“ privačiuose pasikalbė
jimuose, bet rimtose konferenci
joje, kur ekspertai apgalvoja 
kiekvieną žodį ir tiksliai formu
luoja kiekvieną punktą, nes ir 
JAV jau patyrusios, kad suktas 
jų partneris kiekvieną neaiškiai 
nusakytą susitarimą būtinai sa
vaip išsiaiškins ir panaudos vie
našalei akcijai. Budrumu ir pre
cizija JAV nori garantuoti for
malinį Maskvoj siekiamo Europos 
patvarkymo sitprumą, kad pas
kum nebūtų ginčų dėl susitarimo 
raidės. Tačiau tai dar ne viskas: 
taika nebus pastovi, jeigu ji nebus 
teisinga, rašo „New York Times“ 
Primindamas šią tiesą valstybės 
sekretorius' ^larshallui, laikraštis 
įspėja, kad demokratinė ameri
kiečių tauta niekada nesutiks pri
imti tokios taikos sutarties, kurią 
pasaulio viešoji opinija apspręs 
esant neteisinga.

Belieka trokšti, kad taip tauriai 
nusiteikusi amerikiečių tauta su 
visu nuogumu pažintų pasauly ter 
besančius flagrantiško neteisingu
mo faktus. Nuo to neteisingumo 
kenčiantiesiems būtų lengviau su 
viltim kantriai laukti, jeigu bū
tų akivaizdu, kad tarptautinis 
teisingumas tolydžio žengia į be
kompromisę pergalę.

Grafas Sforza, naujasis Italijos 
užsienio reikalų ministeris

iki šiol yra taip: kiekviena iš 
18-kos valstybių nustatytą dieną 
yra pakviečiama savo nuomonę 
išdėstyti žodžiu ir ta proga su
teikti platesnių paaiškinimų prie 
įteiktų memorandumų. Kitos val
stybės, išskyrus keturias didžią
sias, neturi teisės posėdy pa
reikšti savo nuomonę dėl kitos 
valstybės pareikštų reikalavimų 
ar nuomonės ir net duoti paklau
simų. Jos gali dalyvauti posėdy 
tik kaip pasyvūs stebėtojai. Ir tik
tai tuose posėdžiuose, kuriuose 
kuri nors iš 18-kos valstybių dėsto 
savo pažiūras-kituose posėdžiuose 
jie dalyvauti negali. Toks buvo 
sovietų reikalavimas, nors britų 
ir amerikiečių atstovai buvo linkę 
užstoti mažųjų tezę. Pažymėtina, 
kad Sov, Rusijos satelitai-Lenkija, 
Čekoslovakija ir Jugoslavija-pro- 
cedūros tema nesidomi, nors nie
kas neabejoja — ir tam yra net 
konkrečių ženklų — kad jos bal
savime, jei toks būtų, palaikytų 
šiuo klausimu savo globėją.. Tat 
šis reiškinys rodytų, kad rytų tak
tikoje niekas nepasikeitė ir jau 
aiškiai ryškėja dviejų blokų kon
tūrai ir Londono pasitarimuose. 
Kaip ir Paryžiuje. Iš vienos pusės

Sov. S-ga ir jos satelitai, iš kitos 
— kitos Vakarų valstybės.

Tačiau tas skilimas yra ypatin
gai žymus busimosios Vokietijos 
politinės santvarkos atžvilgiu. 
Kaip procedūros klausimu pirmu 
smuiku groja pati Sov. S-ga, o sa
telitai nuduoda abejingumą, taip 
Vokietijos politinės santvarkos 
klausimu patį Sov. S-ga tyli, o la
bai plačiai ir karštai kalba sateli
tai, ypač Lenkija ir Jugoslavija. 
Čia Čekija kiek išsiskiria iš kon
certo, pareikšdama, kad jai šis 
klausimas nėra esminis. Iš jau pa
reikštų nuomonių aiškėja šiuo 
klausimu trys kryptys. Sov. S-gos 
satelitai pasisako už politiškai ir 
ūkiškai vieningą Vokietiją. Pati 
Sov. S-ga tuo klausimu dar tyli, 
tačiau yra žinomas pirmesnis tuo 
reikalu Molotovo pasisakymas- 
replika į Bymes Stuttgarto kalbą. 
Ar tas nusistatymas yra pasikeitęs 
ar ne, tuo tarpu niekas'nežino. 
Vakariečiai kiek nervinasi, kad 
tuo reikalu Sovietai Londone tyli, 
tačiau visi yra linkę iš satelitų 
pasisakymų daryti išvadą, kad 
Sov. S-ga gins politiškai vienaly
tės, t. y. centralizuotos Vokietijos 
tezę. Didelė dauguma kitų Vakarų 
valstybių pasisako už federacinę 
Vokietiją. Kraštutiniausias yra 
Prancūzijos pasiūlymas — jie no
rėtų atskirų vokiškų valstybių 
konfederecijos, siekiant panaikinti 
net bendrąjį Vokietijos parlamen- 
tą-reichstagą ir konfederacinei 
vyriausybei teduodant valdymo 
teisę tik ekonominėje srityje, po
litinę visai iš jos kompetencijos 
išimant.

Neabejotinai ryškiai išsikirs abu 
^blokai ir Ruhro likimo klausimu, 
nors tuo reikalu bent oficialiai di
džiųjų paskutinės tezės nėra žino
mos. Tačiau tendencija tuo klau
simu yra aiški iš jau žinomo nu
sistatymo politinio statuto atžvil
giu. Juk jei sovietai nori poli
tiškai centralizuotos Vokietijos, 
tai ji negali palaikyti kitokią tezę 
ir ūkinėje srityje. Tain iš tikrųjų 
ir buvo ankščiau pasisakyta

Jei Londone toji taktika nėra 
taip karinga, tai tuo atsimokama 
Berlyne. Kaip minėta, keturi mi
nistrai New-Yorke sutarė, kad 
Vokietią dabar valdanti Kontrolės 
Taryba Maskvos konferencijai pa
ruoš pranešimą apie Vokietijos 
būklę. Sis turėjo būti gatavas jau 
vasario pradžioje, tačiau kaip tik 
paskutinėmis dienomis maršalas 
Sokolovskis viešai apkaltino ang
lus ir amerikiečius, kad jie trukdą 
tą pranešimą paruošti. Šie atsikir
to, kad yra priešingai, nes sovie
tai neduoda jokių davinių apie sa
vo zonos ekonominę būklę ir apie 
jau paimtų gėrybių reparacijų 
sąskaiton kiekį.

Londono pasitarimai
Pabaigę taikos sutarčių redakciją 

su Italija, Bulgarija, Rumunija, 
Vengrija ir Suomija, keturi didieji 
susitarė 1946 m. gruodžio mėn. 
New-Yorke, kad 1947 m. kovo 10 d.

politinis susitikimas įneš daugiau 
šviesos. Tą progą turėjo suteikti 
4 didžiųjų užsienių reikalų ministrų 
pa vaduoto j ų konferenci jd Londone. 
Jau mėnuo baigiasi, kaip ji posė-

reis nuo atsakymo i klausimą: ar 
atskiros tautos pasiryš atsisakyti 
dalies savo suverenumo tarptau
tinės organizacijos naudai?

Laikas ir įvykių dinamika te- 
pribrandins dabar dar neprama
tomą to fatalinio atsakymo metą; 
ligi tol — kantrybės. Kantrybės 
ženklu pažymėtas ir anglosaksų 
nusistatymas Lenkijos atžvilgiu. 
Ka tik skiriamuosius raštus įtei
kusiam naujajam lenkų ambasa
doriui Vinevičiui prezidentas Tru
manas vietoj įprastinių, kad ir 
bereikšmių mandagumo frazių, 
stačiai žėrė į akis: „Lenkų vyriau
sybė sulaužė savo rinkiminius 
pažadus. Jungtinės Valstybės ne
nutrauks su Lenkija diplomatinių 
santykių, bet toliau daugiau dė
mesio kreips į lenkų tautą kaip į 
jos vyriausybę“. Britų parlamen
te užsienių reikalų valstybės pa- 
sekretoris Mayhew paklaustas 
pareiškė, jog britų vyriausybė ne
galinti pripažinti, kad Lenkijos 
rinkimai buvo laisvi ir nevaržo-

vėl susirinka Maskvoje piadėti re
daguoti taikos sutartį su Vokietija. 
Jie taip pat sutarė, kad 1947 m. 
sausio 14 d. Londone susirinks jųjų 
įgaliotiniai su ekspertais paruošia
miesiem darbams atlikti. Vokietiją 
valdanti Alijanlų Kontrolės Taryba 
įpareigota Maskvos konferencijai 
įteikti išsamų pranešimą apie Vo
kietijos būklę.

Su šiais nutarimais ir „politinio 
įtempimo atoslūgio" atmosferoje 
visas politinis pasaulis išsivažinėjo 
iš New-Yorko Kalėdų švenčių 
švęsti. Pasaulio politikos scenoje 
beliko tik žurnalistai. Jie ryškino 
jau žinomus faktus, o labiausiai 
buvo užsiėmę įminimu tariamosios 
Sovietų politikos pasikeitimo mįs
lės. Ar pasikeitė, kame pasikeitė 
ir, jei pasikeitė, tai kokie galėtų 
būti to pasikeitimo motyvai? Įvai
rių kontra ir pro davinių gvildeni- 

(mas jokio aiškumo pasauliui nesu- 
' teikė. Daug mįslei išspręsti numa
tytų patikimesnių prielaidų gyve
nimas iki šiol nepatvirtino. Many
ta, kad pirmas po 'švenčių atstogų

džiauja. Ar paaiškėjo kas nors 
naujo rytus atstovaujančių takti
koje?

Kaip pereitais metais Paryžiuje, 
taip ir dabar, pradėjus tartis dėl 
Vokietijos sutarties, pirmoje vie
toje užkliūta už procedūros ir dėl 
jos dar tebevargstam. Sovietų Ru
sija norėtų, kad tik keturios di-z 
džiosios valstybės parengtų taikos 
sutartį su Vokietija, paskui jų nu
matytos valstybės būtų pakviestos 
į konferenciją savo sugestijas pa
teikti, o po to vėl keturių didžiųjų 
valstybių atstovai susirinktų tų 
sugestijų peržiūrėti ir sutartį galu
tinai suredaguoti. Žodžių, taip, kaip 
buvo, ruošiant anas penkias taikos 
sutartis.

Tas Sov. Rusijos nusistatymas 
sutiko labai didelį pasipriešinimą 
iš mažesnių tvalstybių tarpo. Olan
dija, Belgija, Australija, N. Zelan
dija, P. Afrika, Kanada ir kitos ši
tai procedūrai rodo didelį pasiprie
šinimą ir reikalauja sau lygių tei
sių su didžiosiomis sutarties pa
ruošimo darbuose. Savo reikala

uzsesm, nuvuujau;
Richmond Times Dispatch^
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