
A. Gražiunas lat pasauliui primena, kuriuo ke-

Pijaus XII Vainikavimo 
sukakti minint

liu turi jis eiti, norėdamas iš 
šiandieninės netvarkos išbristi.

teisinfjesnė, o, be to, turi ir kitą

niškųjų principų, nes kitaip pa
saulio katastrofa pasidarys neiš
vengiama. Tai pagaliau mato ne 
tik vadpvaujantieji politikai, bet 
ir eilinis žmogus. Suprantama 
tad, kad visų susidomėjimas 
krypsta į tą instituciją, kuri tuos 
principus pasauliui skelbia. Net 
tie, kurie yra skirtingų pažiūrų į 
Bažnyčios dieviškąją pasiuntiny
bę, paties sveiko proto yra ska
tinami pripažinti Bažnyčios skel
biamųjų principų 
svarbą.

Ne mažesnį pa
sauliui įspūdį da
ro ir tas faktas, 
kad Bažnyčia ne 
tik tam tikrus prin
cipus skelbia, bet 
juos ir vykdo bei 
gina nuo visų pasi
kėsinimų. Visi dar 
gerai prisimename 

paskutiniuosius 
prieš karą ir karo 
meto įvykius. Kai 
Hitleris pradėjo 
Europoje siausti ir 
kai daugelis dėl va
dinamųjų realinės 
politikos sumetimų 
jam net pataikavo 
arba dėl jo veiks
mų tylėjo, Popie
žius drąsiai ir vie
šai kėlė prieš tai 
balsą. Pav., vokie
čių pasikėsinimą 
prieš Čekoslovaki
ją ir vėliau Lenkiją 
ir pats Popiežius ir 
Vatikano spaudą 
pasmerkė 
griežtumu, kaip nie
kas kitas. O Po
piežiaus pasiunti
mas laiškų Belgijos, 
Olandijos ir Liuk- 

_ ___________ ____ ____ * sembyrgo valdo
nei nekrikščionių. Visi prisime- vams tą dieną, kai 
name, kad dar karo metu JAV vokiečiai palietė 
prezidentas paskyrė prie Sv. Sos- šių kraštų neutrali- 
to savo atstovą. Savo atstovus tetą, buvo žings- 
Vatikane turi ir eilė kitų kraštų, nis, kokių reta bu- 
kur didžiąją gyventojų dalį suda- vo šio karo metu, 
ro protestantai. Pagajiau savo Pagaliau mes gerai 
specialų pasiuntinį ambasadori- žinome, kaip Popiežius reagavo ir 
aus titulu turi net Japonija. Pas į mūsų tėvynes okupaciją. Vati-

Seniau aš beveik visai ne
sidomėjau Bažnyčia, tačiau 
dabar aš ja nepaprastai ste
biuosi, nes ji vienintelė turė
jo drąsos stoti už dvasinę tie
są ir dorovinę laisvę.

A. Ejnsteinas.

Kur krypsta visų akys
Šiandieniniame pasaulyje yra 

įsigalėjęs visuotinis chaosas, be 
atodairos jame mindžiojama mo
raliniai principai bei tautų teisės 
ir didžiai paniekintas pats žmo
gus. Ateities gi perspektyvos yra 
neaiškios ir daugeliu atžvilgių 
bauginančios.

Visai suprantama, kad tokiose 
sąlygose žmonės verste verčiami 
dairytis tokių institucijų, kurios 
teiktų vilties, kad šios dienos 
chaosas bus ilgainiui nugalėtas. 
Deja, tokių institucijų pasauly 
nedaug. Savo viltis žmonės bando 
bazuoti tai viena, tai kita dides
nio ar mažesnio svorio jėga, bet 
dažniausiai nesėkmingai: dar vos 
spėję savo lagaminus vienur ar 
kitur susikrauti, pastebi, kad yra 
susikraustę į skęstantį laivą.

Daug kuo nusivylę, šiandien 
daugelis vis daugiau ir daugiau 
kreipia dėmesį į tą instituciją, ku
ri akivaizdžiai yra -parodžiusi, 
kad ji be svyravimų gina mora
linius principus, teisę, teisingumą 
ir žmogų, o, iš antros pusės turi 
ir pakankamai jėgos atsispirti vi
siems griaunamiems veiksniams 
ir sugebėjimo net didžiausio pa
krikimo metu nurodyti tvirtus 
pagrindus, kuriais vėl galima at
statyti moralinę, socialinę bei po
litinę tvarką, šv. Sostas daugiau 
kaip kada nors darosi pasaulio 
dėmesio centras. Čia netenka net 
ir kalbėti apie pačius katalikus, 
kuriems Popiežius yra Kristaus 
vietininkas žemėje. Į Vatikaną 
krypsta dėmesys ir nekatalikų ir

reikšmę

Vatikanas ir politika
Vatikanas formaliai yra suver

eninė valstybė, bet ta valstybė 
yra tokio mikroskopinio dydžio, 
kad šiuo atžvilgiu — dėl savo ma
žumo — tokia valstybė negali 
turėti jokios politinės įtakos. Vis 
dėlto Vatikanas turi ir politinį 
svorį, nė iš tolo nelygintiną su jo 
mikroskopine teritorija. Tai kyla 
iš to, kad Popiežius yra visai ki
tos rūšies suverenas. Jis yra gal
va ne paprastos valstybės, bet so- 
cietas perfecta, kurią sudaro 350 
milijonų katalikų. Jeigu jau žiūrė
tume ir grynai pasauliniu atžvil
giu, tai suprantama, kad jokia 
politinė jėga negali neatsižvelgti,

tokiu

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII

tikslą, negu paprasta valstybių 
politika. Tiesiog galima pasakyti, 
kad Bažnyčia beveik įr neveda 
paprastos politikos — ji nekovoja 
nei dėl teritorijų, nei dėl rinkų, 
nei dėl žaliavų ar bazių. Vatikano 
politika gina pasauly moralinius 
principus, tautų ir žmogaus teises, 
patį žmoniškumą ir siekia, kad 
tautų politika būtų . vedama toje 
plotmėje. Pagaliau jos ir prie
monės yra kitos. Ji remiasi ne 
fizine jėga, bet moraline.

Dėl šių jos ypatumų fizinės jė
gos garbintojai kartais jos never
tina, bet ją vertina ir remia visi 
tie, .kurie skaudžiai kenčia nuo 
smurto ir pasaulinės politikos la
bai dažno amoralumo. Ir labai 
klystų, kas manytų, jog ši Vati
kano politika yra visai ne

efektyvi. Ją re 
mia ir vykdo 350 
milijonų katalikų, 
kurių darbas nėra 
pasauly bereikšmis. 
O pati Bažnyčia 
savo politiką veda 
energingai ir kan
triai. Ji neatsisako 
nuo santykių ne 
tik su katalikiškais 
ar krikščioniškais 
kraštais, bet net ir 
su nekrikščioniš
kais. Tai rodo, pav., 
praėjusio karo me
tu' užmegzti santy
kiai net su Kinija 
ir Japonija. Ji sten
giasi savo principų 
įtaką sustiprinti 
kiekviename pa
saulio kampe. Štai 

. dėlko jos veiklai 
svorį pripažįsta vi
sas pasaulis, ir ne 
be pagrindo geros 
valios žmonės iš 
to laukia labai žy- 
mids pagalbos nii- 

' vareus’am ir ken
čiančiam pasauliui, 
nes jis iš tikrųjų 
kenčia dėlto, kad 
užmiršo Bažnyčios 
skelbiamus prin
cipus.

Popiežių vyksta delegacijos net 
Palestinos Žydų ir Arabų lygos.

Šie faktai akivaizdžiai rodo, 
kad net nekrikščionių tarpe Sv. 
Sostas turi didelį autoritetą.

Moralinis Sv. Sosto svoris
Daug kam gali kilti klausimas, 

kuo remiasi tokia didelė Sv. Sos
to įtaka pasaulyje.

Pirmiausia, žinoma, tuo, kad 
Bažnyčia skelbia pasauliui tokius 
moralinės ir socialinės tvarkos 
principus, be kurių žmoniškas gy
venimas pasaulyje yra neįmano
mas. Po įvairių klaidžiojimų pa
saulis tuo vis labiau įsitikina.

Prez. Trumanas, Churchillis, 
Attlee, Bevinas ir visp eilė kitų 
vadovaujančių pasaulio politikų 
yra pakartotinai pareiškę, jog 
žmonija turi grįžti prie krikščio-

kanas ligi šiai dienai jos nepri
pažįsta, ir Lietuvos atstovybė prie 
Vatikano tebeveikia kaip veikusi.

Popiežius panašiai laikėsi ir 
tuomet, kai brutalios jėgos atsto
vai galėjo betarpiškai jam gra
sinti ir kai pavojus iš jų pusės 
buvo realus. Pačioj Romoj vieš
pataujant vokiečiams. Popiežius 
ir jo įstaigos laikėsi taip, kad 
vokiečiai jokiu būdu negalėtų jo 
laikyti savo protektorate. Jis net 
nepripažino vokiečių pagalba su
kurtos „fašistinės respublikos“ 
vyriausybės, kuri Romoj ir daly 
Italijos buvo faktinė vyriausybė. 
Pagaliau Vatikanas tuo pačiu me
tu buvo prieglauda visų nacių ir 
fašistų persekiojamųjų. x

Po karo Popiežius taip pat 
energingai gina ^nuskriaustuosius, 
šelpia į vargą patekusius ir nuo-

ką galvoja ir ko siekia 350 mili
jonų katalikų.

Iš čia kyla Popiežiaus ir poli
tinė įtaka, kurios įvertinimą 
aiškiai parodo jau ir minėti fak
tai, kaip Vatikano atžvilgiu lai
kosi net nekrikščionių tautos.

Čia pastebėtina, kad dėl Bažny
čios politinės įtakos šaltinio skir- 
tingutno iš esmės yra skirtinga ir 
Vatikano politika nuo bet kurios 
kitos politikos. Paprastai valsty
bių politika yra tautinė politika, 
nors pastarąją apsprendžia tautinė 
politika. Dėl to ji yra labai dažnai 
savanaudiška, egoistinė. Vatikano 
politika, dėl paties Vatikano po
būdžio, nėra nei tautinė, nei 
tarptautinė. Ji yra anttautinė. Ji 
nesiremia jokiu — nei tautiniu, 
nei rasiniu, nei luominiu interesu 
ar egoizmu, o tik moraliniais prin
cipais ir bendrąja žmonijos gerove. 
Dėl to ji yra objektyvvesnė ir

je kreipia ir 
mesį. Ir tai

* Popiežius ir 
Lietuva

Si Popiežiaus mo
ralinė ir politi
nė įtaka pasauly- 

mūsų, lietuvių, dė- 
suprantama —

mes esame katalikiška tauta. 
Bet ir ne tik dėl to. Mes 
aiškiai visi suprantame, kad mūsų 
tautai geresnė ateitis nušvis tik 
tuomet, jei pasaulio politikoj pra
dės vaidinti deramą vaidmenį tie 
principai, kuriuos skelbia , Popie
žius. Antra vertus, kaip ir 
anksčiau, taip ir dabar mes susi
laukiame iš Vatikano ne tik vi
siško mūsų reikalų supratimo, bet 
ir visokiariopos paramos. Pats Po
piežius Pijus XII, jau ne nuo šian
dien gerai pažindamas mūsų tau
tą, yra tėviškai jos nelaimėmis 
susirūpinęs ir visokiariopai ją re
mia. Jau pirmojo pasaulinio karo 
metu, Benedikto XV pavestas, or
ganizavęs viso pasaulio katalikų 
bažnyčiose lietuvių dieną, dabar 
Pijus XII neužmiršta nei mūsų 
dvasinių, nei tautinių, nei .pagaliau

medžiaginių reikalų. Užtenka tik 
priminti, kad ne tik veikia prie 
Vatikano /nūsų atstovybė, bet ne
užmiršti ir lietuviai tremtiniai. 
Dvasiniams mūsų reikalams rūpin
ti turime paskirtą Tautinį Dele
gatą, o ne vieną sunkioj būklėj 
atsidūrusį tremtinį pagelbėjo ir 
Popiežiaus paskirtoji medžiaginė 
parama.

Pagaliau mes gerai suprantame, 
kad ir pasaulio katalikų rodomas 
Lietuvos ir lietuvių tautos reikalų 
supratimas yra ne be Vatikano 
įtakos. Jeigu mūsų reikalus viešai 
gina JAV vyskupai arba net to
kioj Kostarikoj Popiežiaus atsto
vas viešoje kalboje iškelia mūsų 
tėvynei padarytą skriaudą ir ra
gina tautą remti mūsų teisingus 
reikalavimus, tai ypatingai todėl, 
kad pats Bažnyčios Galva aiškiai 
ir atvirai savo pavyzdžiu rodo, 
kaip katalikų pasaulis į mūsų rei
kalą privalo žiūrėti.

Visa tai kiekvieno lietuvio šir
dyje kelia gilius pagarbos ir dė
kingumo Popiežiui Pijui XII jaus
mus. Mes esame įsitikinę, kad Po
piežiaus mūsų'tautos tėviška meilė 
ir globa ne tik padės išblaškytiėms 
jos vaikams lengviau pakelti sun
kią savo dalį, bet ir daug pegrei- 
tins mūsų tėvynės laisvę. Aštuo- 
nerių metų Pijaus XII vainika
vimo sukaktį visa lietuvių tauta 
mini ne tik kaip dieną Bažnyčios 
Galvos ir savo aukščiausiojo Dva
sios Vado, bet kartu ir kaip nepa
lenkiamo mūsų tautos gynėjo bei 
globėjo.

Lietuvos pasiuntinio Balučio nota 
Anglijos užsienio reikalų minis- 

teriui Bevinui.
Patirta, kad 1947 m. sausio 

mėn. 18 d. Lietuvos pasiuntinys 
Londone J. K. Balutis Anglijos 
užsienio reikalų ministeriui Bevi- 
nųi įteikė notą. Nota įteikta są
ryšyje su Londone vykusia di
džiųjų valstybių užsienio reikalų 
ministerių pavaduotojų konferen
cija. Notoje sakoma, kad svars
tant Vokietijos rytines sienas tuo 
reikalu negali būti nesuinteresuo
ta ir Lietuva. Potsdamo susitari
mas dėl rytinės Rytprūsių dalies 
galimo atidavimo Sovietų Sąjun
gai skaudžiai pažeidžiąš gyvybi
nius Lietuvos interesus, nes ten 
lietuvių gyvenama jau keliolika 
amžių. Rytprūsių lietuviai viso
kiomis priemonėmis buvo perse
kiojami, bet lietuviškas charak
teris išliko. Jei rytinė Rytprūsių 
dalis bus prijungta prie Sovietų
Sąjungos, lietuvių tautai bus pa
daryta skaudi neteisybė. Lietu
vių tauta liktų iš visų pusių ap
supta Sovietų Sąjungos.

Notoje pažymima, kad Lietuva 
yra viena iš pirmųjų nacių aukų. 
Klaipėdos kraštas buvo išplėštas 
jėga. Lietuva kentėjo sunkią na
cinės Vokietijos okupaciją ir to
dėl Lietuva į Vokietiją turi ma
terialinių pretenzijų.

Šiose aplinkybėse laikau savo 
pareiga lietuvių tautos vardu for- 
maliai rezervuoti visas jos teises 
ir pretenzijas ryšium su būsian
čiu Vokietijos problemos rišimu 
ir, tikiuosi kad lietuvių tautos 
teisėtiems atstovams, tinkamu 
metu bus duota galimybė pateik
ti teisingas pretenzijas ir ginti 
teisėtus savo šalies interesus“, sa
koma notos pabaigoje.

1
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Puse milijono prarastųjų
Sis gen. Sir Frederick Mor

gan straipsnis tilpo „Sunday 
Chronicle“ 12. I. 47. Iš jo ma
tome, ka*d yra žmonių, kurie 
gerai supranta ir pažįsta mū
sų DP padėtį. Kaip žinoma, 
gen. Sir F. Morgan buvo 
UNRRA-os vvr. direktorius 
Europoje ir 1946 m. rugpiūčio 
mėn., atsilankius La Guardiai, 
buvo iš šių pareigų atleistas. 
Šiuo metu gen. taip pat yra 
pasitraukęs ir iš anglų kariuo
menės. Redakcija.

Jau praėjo dvidešimt mėnesių, 
kaip baigėsi paskutinysis pasau
linis karas, t. y., kaip esarrie 
laisvi nuo naštos, baimės ir rū
pesčių, kurie taip ilgai mus per
sekiojo. Per tą laiką ne be pase
kmių stepgėmės sukurti naują 
gyvenimo būdą. Dvidešimt mė
nesių žmonijos evoliucijoje nėra 
ilgas laikas, bet jeigu mes pa
skaičiuotume per tą laiką pa
siektus laimėjimus, mes pamaty
tume, kaip daug esame per tą 
trumpą laikotarpį pasiekę. Nes 
mes turime laisvę sau nuspręsti, 
ko mes norimp ir kaip tą norą 
galime realizudti.

Žvilgsnis į mus
Mane stebina, kaip daugelis iš 

mūsų per pastarąsias Kalėdas 
vengė pagalvoti apie taip vadi
namuosius DP (išvietintuosius). 
Vokietijoj. Nes mes turime 
daug draugų jų tarpe, kuriems 
per tuos dvidešimt mėnesių taip 
maža padaryta jų likimui page
rinti ir kurie negali savo ateities 
nuspręsti, bet turi žiūrėti į mus, 
laukdami pagalbos.

Kas yra tie mūsų draugai, iš 
kur jie atėjo ir kodėl jie yra 
reikalingi mūsų pagalbos?

Tai yra likučiai tų didelių 
masių, kurias Hitleris išvietino 
iš jų namų, kad jie dirbtų Rei
chui, Vokietijos dominavimui. 
Jie daugumoje yra iš Rytų Euro
pos; iš Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Ukrainos, Jugo
slavijos.

Draugai
Jie laukia mūsų pagalbos su

rasti jiems apsigyvenimui vietą, 
kur nors kitur, tik ne jų anks
tyvesnėje tėvynėje — kurią jie 
yra turėję. Bet jų tarpe yra daug 
ir tokių nelaimingųjų^ taip vadi
namų be tėvynės, be pilietybės, 
kurie jau daugelį metų oficialiai 
tokiais yra laikomi.

Šitie mūsų drhugai, kurie tyrė
jo tėvynę Rytų Europoj ir dabar 
tebegyvena Vokietijoje ir iš visų 
įvykių žino, kad yra palikę be 
vietos, kol dalykai taip stovės, 
kaip jie dabar stovi. Jie nenori

grįžti. Jie nori geriau pasilaikyti 
tas teises, kurias, kaip mes tiki
me, jie kiekvienas individualiai 
turi.

Grįžęs į’Angliją, aš čia radau 
susidariusį įspūdį, kad tie pasilie
kantieji išvietintieji Vokįetijoj 
yra rinkinys nenaudingų, nedar
bingų žmonijos atmatų, paten
kintų, jog gali sėdėti, tinginiau
dami ir egzistuoti labdarybės 
globoje.

Ir tai pusė milijono žmonių, 
nes jų skaičius nuolatos svyruo
ja; vieniems atvykstant, kitiems 
išvykstant. Savaime suprantama, 
kad tokiame dideliame skaičiuje 
įvairių tautybių ir kultūrų žmo
nių yra tam tikras skaičius ma
žiau pastovių, judresnių, negu 
kiti. Šio mažo, nepastovaus ele
mento laukiniai darbeliai kaip 
„karštos naujienos“ buvo daugiau 
išreklamuotos negu buvo užsitar
nauta; ir tai buvo priežastimi, 
kad tuo pat metu pamiršta dau
gybė taikių ir ramių asmenybių, 
gyvenančių vien tik mūsų pagal
bos viltimi.

Man dirbant UNRRA-'os tar
nyboje tarp šių. išvietintųjų Vo
kietijoje, mano pareiga buvo vi
zituoti juos visose okupacinėse 
amerikiečių, anglų ir prancūzų 
— zonose, nuo ,Bavarijos Alpių 
iki Baltijos krantų, nuo Baltijos 
jūros iki Juodųjų Girių.

Apgailėtinai maža kas galima 
buvo jiems padėti. UNRRA vis
ką darė, ką galėjo. Ne UNRRA- 
os reikalas buvo juos‘.maitinti, 
aprengti, apgyvendinti ar trans
portuoti. Šios funkcijos buvo at
liktos Vakarų Vokietijos okupa
cinės valdžios.

Tarpininkavimas
UNRRA-os pagalbos veikla bu

vo tarpininkaujančio pobūdžio, 
siekiant visa, ką galimą, padary
ti, kad tiems žmonėms padėtų at-, 
sigauti, atstatytų jų pasitikėji
mą savimi ir žmonėmis bendrai. 
Dabar UNRRA-os geriausios 
veiklos laikas yra pasibaigęs.

Šie vargdieniai-atstumtieji dar 
tebelaukia Vokietijoj, savo laiki
nose būstinėse, pritaisytuose Hit
lerio pancerbarakuose, sulūžusių 
barakų stovyklose, tokiose pa
talpose, kokias tik galima jiems 
rasti Vokietijos griuvėsiuose, pa
laikomi jų didelių vilčių ir am
bicijų laimingesnio rytojaus auš
ros.

Žiūrint iš tolo, jie kaip tik tin
ka būti kalbų figūromis, gausūs 
pėstininkai ant didelės šachma
tų lentos. Jau pats žodis „išvie- 
tintasis“ savaime yra pasmerki
mas/ besivadinančiam šiuo var

du. Bet juos sutikęs pajunti, kad 
tai yra tie patys vyrai, mote
rys ir vaikai, kaip aš ar tamsta.

Aš turėjau mažą savo ištaigos 
pasiuntinį Walter!, kuris paklau
sus apie jo padėti visuomenėję, 
išsitiesdavo visu savo penkių pė
dų ūgiu ir išdidžiai pasakydavo: 
„Aš esu be pilietybės“. Mažasis 
vyras buvo geras ir tiek ištiki- 

.mas, kiek tik begalima buvo tikė
tis; ir iš jo puikiausias darbinin
kas turi tapti.

Pažinau taip pat vieną teisin
gumo exministerį, kuris smarkiai 
dirbo Hitlerio vergijos laikais, no
rėdamas pagelbėti savo draugams 
sunkioje jų mokyklinėje veiklo
je. Jis negali grįžti namo, nes jo 
politika buvo klaidinga. O jeigu 
jūsų politika yra klaidinga, Ry
tuose tai kaip tik nėra vien tik
tai cenzūros balso dalykas ...

Helmi, anksčiau dirbusi kaip 
privati mokytoja, laimingai gy
veno su savo vyru ir maža duk
ryte. Karui užėjus, jos vyras 
buvo nušautas, o \ mažoji dukre
lė mirė nuo difterito, bėgant į 
Vakarus. Helmi nenori grįžti na
mo. Ir kur gi jai grįžti...?

Vienas mano žinomas vaikas, 
gal būt, būtų galėjęs pasidaryti 
geriausiu pasaulio smuikininku, 
jeigu būtų galėjęs tęsti toliau sa
vo pradėtą prie Baltijos krantų 
darbą...

Čia buvo taip pat ukrainiečių 
choras, kuris buvo taip pat geras, 
kaip ir bet kur Dono kazokų 
choras. Jis dainavo, norėdamas 
palaikyti savo tautiečių širdis ...

Tarp jų buvo ir daug įgudusių 
medžio, metalo ir tekstilės darbi
ninkų, kurių gabumus vaizdžiai 
pavaizduoja mano gautos iš jų 
dovanėlės.

Jau ir tai kalba apie šių žmo
nių sąlygas, kad aš, pavyzdž., ne
galiu skelbti jų vardų, bijoda
mas pasekmių, kurios gali ištik
ti jų gimines ar .draugus, kurie, 
gal būt. kur nors vargingai gyve
na pasilikę gyvi; Bet žinių aplin
kui netrūksta.

Buvo atsitikimas, kai viena di
di poni^, našlė ar žmona vieno 
aukštesniojo Rytų Europos ar
mijos karininko (ji pati nežinojo) 
vienam vizituojančiam klausinė- 
tojui papasakojo savo tiesiog šir
dį užgaunančią istoriją. Po to ji 
buvo paklausta, ar ji tikrai ti
kinti tuo, ką ji buvo papasako
jusi, ar nebuvę tai tik didi pro
paganda? „A§ ne tik tuo tikiu, aš 
tai žinau“ — atsakė ji.

Netiesa yra, kad tie žmonės ne
nori dirbti. Daugelis jų tik yra 
atsargūs ir atgrasomi nuo dar
bo, esamo Vokietijoj ir ekono
minės padėties nenormalumų 
(Taigi, mes turime didelę parei
gą vokiečius grąžinti prie darbo).

Jų pačių vadovų vyriausias rū
pestis yra, kad primestas tingu
mas neišsunktų jų energijos. Jų 
tuo tikslu vedama kova su pa
čiais savimi yra tiesiog puikiai 
vedama.

Pavyzdžiui yra skulptorius, ku
ris dirba prie marmuro ir 
kartu paišo lėles ir kitus žais
lus, kuriuos išbaigia bendrai nau
dai jo bendradarbiai. 

Musų vadovybė
Tarpe jų yra olimpinis tinkli

nio žaidėjas, kuris pats treniruo
jasi kovai ir lavina kitus. Yra 
moterų grupių, kurios susiorgani
zavo savo jėgom pasigaminti to
kius drabužius, kuriais mes bū
tume toli atsilikę užpakalyje ... 
Yra taip pat susiorganizavusių 
jaunų vyrų būrių, kurie bendrai 
mokosi statybinio meno, remoh- 
tuodami savo butus. Noras dirbti 
pas juos yra pilnoj tvarkoj. •

Ką tiems žmonėms reikia pa
daryti? Jie yra jautrios, žmogiš
kos būtybės. Mes tikime į indivi
dualias teises. Ar mes negalėtume 
bet kuriuo būdu leisti jiems bū
ti dalyviais tos teisės, kuriai mes 
tikime?

Geri piliečiai
Dalykas sukasi tarp apgyvendi

nimo klausimo ir reikalo pusę 
milijono žmonių įkurdinti mūsų

tarpe. Tai skamba bauginančiai 
— lyg tai būtų didžiulė žmonių 
masė, bet koks tai mažas procen
tas bus, paėmus viso pasaulio gy
ventojus, mūsų pasaulio, kuris 
dar taip neišvystytas. O kokius 
nuostabius piliečius tie žmonės 
sudarytų.

Be pilietybės
Jeigu mes matuosime puse 

masto, jei neisime toliau, kaip iki 
šiol daręme paliksime prie to šir
dį užgaunančio kompromiso — 
„be pilietybės“, jeigu mes steig
sime dar kitą UNRRA, be teisės 
nuspręsti, kas iš, tikrųjų bus tik 
universalus alibi, tuo mes tik 
atidėsime šią nelaimę.

Si mūSų išvietintųjų draugų 
problema stovi toli- už politikos 
ribų. Mes iš tikrųjų juk negalime 
ilgiau laikyti juos kaip pensinin
kus, gyvenančius iš mūsų resur
sų, dalijamų jiems per mūsų oku
pacinę kariuomene.

Lietuvos atkūrimo'problemos VI Prof. dr. J. Krikščiūnas

Antrasis ir tolimesnieji Lietuvos 

atkūrimo laikotarpiai
Kaip anKsčiau išsiaiškinome, 

pirmame atkūrimo laikotarpy 
tikslu būtų „laikinai subintuoti" 
didžiąsias karo žaizdas, t. y., pro
vizoriškai ir pigiai atstatyti visai 
sunaikintus ūkius, miestų pasta
tus ir pasirūpinti pakelti krašto 
gamybą maždaug iki prieškarinio 
lygio. Skirtumas tarp darbo vai
sių sumos ir būtinų išlaidų žmo
nių gyvybei palaikyti bei reika
lingiausiom socialinio ir kultūri
nio gyvenimo išlaidom'-' padengti 
antrojo atstatymo periodo pra
džioje turėtų siekti 200—300 mil. 
litų, o vėliau ši suma turėtų nuo
sekliai augti. Jei mes nuosekliai 
išanalizuosim prieškarinį gyveni
mą, rasim, kad pastaraisiais me
tais prieš karą minimas skirtu
mas buvo maždaug toks. Dėl to 
mes galėjome nuolat plėsti savo 
ūkį, švietimo, mokslo, kultūros in
stitucijas ir t. t.

Tiek pinigų per metus uždirba 
ir tiek* gali išleisti pažangai ug
dyti visa tauta. Žinoma, kad vi
sos minimos sumos per iždą neina 
ir nereikia, kad jos per jį eitų. Iš 
šių eilučių autorius nesiūlo kokio 
nors valdžios ūkininkavimo. Iš
laisvintos Lietuvos ūkis galėtų 

‘tvarkytis - maždaug tais pačiais 
pagrindais, kaip jis tvarkėsi prieš 
karą, tik du dalykai turėtų pasi- 
keistį: a) anarchistiškai la’svo, ne
reguliuojamo jr ne vairuojamo 
ūkio gadynė turėtų būti iaikomh 
užbaigusi savo amžių; b) kapita
lų kaupimo reikalą ūkiui, žmonių 
gerbūviui ir kultūrai ugdyti atei
ties . Lietuvoje turi pasiimti spe
cialūs vyriausybės organai. Val
stybės biudžetas ateity turėtu bū
ti didesnis; iš jo nemažai turėtų 
būti skiriama ūkiui, sanitarijos, 
socialiniams, kultūriniams ir ki
tiems reikalams. Gal būt, antmio 
periodo pradžioje biudžetas dar 
negalės žymiai išaugti; kraštą at
statant ir jo gyvenimą auginant, 
rimtas vyriausybės talkininkas 
kuriam laikui turi pasilikai pavie
nis ir organizuotas pilietis. Tačiau

pastariems ateities Lietuvoje ne
galima leisti veikti visai savaran
kiškai, paliekant juos be globos ir 
be vairavimo. Ūkis ir visas gyve
nimas turės būti reguliuojamas ir 
vairuojamas, todėl ir paskirų 
žmonių ar jų organizacijų veikla 
turės įeiti tam tikrais iš anksto 
nurodytais kanalais, kad nepasi
darytų žalos bendram reikalui ir 
neišsieikvotų neaktuoJiems bei 
nenaudingiems reikalams bran
gaus pinigo.

Ateity bus iškasama daugybė 
pavyzdžių, kurie charakterizuos, 
kaip kartais bergždžiai buvo lei
džiamos didelės pinigų sumos 
anarchistiškai laisvo, ne vairuo
jamo ūkio gadynėje. Reikalui pa- 
vaįzduoti prisiminkime norą da
lykų iš Lietuvos gyvenimo. Mes 
visi žinome, kokia silpna buvo 
nepriklausomos Lietuvos (1918— 
1940> pramonė.

Svarbiausia to silpnumo prie
žastis — kapitalų stoka. Jei pa
nagrinėsime prieškarinį gyveni
mą, rasime, kad kaikur buvo su
dėta dvigubai ir trigubai daugiau 
kapitalų negu reikia. Pav., žino
vai teigė, kad Lietuvai reikalin
gą spirito kiekį galėjo pagaminti 
,12—15 normalių lietuviškų spir. 
varyklų, o tikrumoje jų buvo 
bent dvigubai daugiau; visų jų 
įrengimai būdavo išnaudojami 
daugiausia iki pusės. Vėliau mes 
atsimename, kad alaus bravorai 
buvo nepigios įmonės; kitos at
siėjo net milijonais litų. Ir vis 
dėlto keletas iš jų eilę metų sto
vėjo be barbo (stovėjo ir Kauno 
„Ragutis“), nes jų buvo pristaty
ta per daug. Už stovėjimą visi 
gaudavo didelius pinigus.

ūkio reguliavimo dalyke svar
bų vaidmenį turės vaidinti leidi
mai bei rekomendavimai statyti 
tas ar kitas įmones ir plėsti tas 
ar kitas ūkio šakas; ne mažesnis, 
gal būt, net didesnis vaidmuo 
teks kreditui. Sis negalės pasilikti 
neorganizuotas arba, kaip papras
tai sakoma, „laukinis“. Šiuo pasta-

Trys vaizdai iš Dillingeno lietuvių vasario 16 d. atidarytos meno ir tautodailės parodos P. Gaubio nuotr.
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moju va^du vadinamas tas kredi
tas, kada piliečiai kredito reikale 
santykiauja7 vienas su antču. Tada 
nėra priemonių tvarkyti amorti
zacijoj dydį, nei ■ imamų procen
tų, nei, kas, gal būt, svarbiausia, 
susikaupiančias laisvas lėsųs 
kreipti racionaliais ir naudingais 
kanalais. Atstatant, b vėliau augi
nant Lietuvos ūkį ir visų gyveni
mų, šitai būtinai reikės daryti, 
nes antraip tas procesas per ilgai 
truks ir duos per menkus vaisius. 
Vadinasi, turės būti sudaromos 
sųlygos, kad dienos reikalams ne
sunaudoti piliečių pinigai iš pra
džių eitų į bankus, o iš šių patek
tų ten, kur bus didžiausias reika
las. Planuodami Lietuvos atsta
tymų, mes todėl turime imti visų 
mūsų žmonių būtiniausiems rei
kalams nęsunaudotus uždarbio 
likučius.

Lietuvos gyvenimo ugdymas 
turės eiti tam tikrais periodais, 
sakysime, penkmečiais. Nėra pras
mės dabar bandyti konkrečiai 
planuoti antrojo atstatymo laiko
tarpio darbus, bet pravartu ben
drais bruožais pakalbėti apie dau
gelio periodų uždavinius ir aktua
lius dalykus, kuriuos mes turė
tume pertvarkyti paskiriems pi
liečiams, tautai ir valstybei pa
geidaujama prasme.

Pradėkime nuo mūsų tautos ir 
krašto pagrindo — žemės ūkio. 
Artimiausiais dešimtmečiais jame 
reikėtų padaryti tokių pagerini
mų ir patobulinimų:

a) nudrenuoti didesnę pusę mū
sų žemių, išleidžiant tam reikalui 
daug šimtų milijonų litų;

b) pastatyti naujas, mūrines, 
visais požiūriais tinkamas beveik 
visas ūkininkų sodybas; tam rei
kalui gali tekti išleisti keli mili
jardai litų.

c) sustiprinti bei sumoderminti 
ūkininkų gyvąjį ir negyvąjį in
ventorių, ūkio atsargas, apyvar
tos kapitalą ir t. t.

d) pastatyti bei suremontuoti 
žemės ūkio gaminiams perdirbti 
bei paruošti reikalingas įmones. 
Visiems suminėtiems reikalams 
reikėtų išleisti 8 milijardus lt. ar 
pan. suma. Tai atrodo labai didelė 
suma, bet iš tikrųjų taip nėra; 
visų pirma visos suminėtos išlai
dos reikės daryti, išleidžiant gry
nus pinigus. Pav., gyvąjį, in vente
rių ūkininkai daugins ir gerins 
pamažu, iš šalies pirkdami vieną 
antrą gyvulį, bet ne masiškai; 
vėliau reikalas išsidėstys per išti
sus dešimtmečius, todėl metinės 
išlaidos nebus baisios. Pav., iei 8 
milijardus litų išdėstyti 50-čiai 
metų, kasmet vidutinniškai išeitų 
160 milijonų lt., ,t. y., ne ypatin
gai daug. Jei sudėti viską, ką ūki
ninkai, organizacijos, savivaldy
bės bei vyriausybės įstaigos tiems 
patiems reikalams kasmet išleis
davo paskutiniais prieškariniais 
laikais, nebus didelis skirtumas. 
Šių eilučių autorius linkęs spėti, 
kad aukščiau paminėtiems daly
kams įvykdyti Lietuvos ūkinin
kams-50-ies metų nereikės. O pa
daryti tai reikia.

Lygiagrečiai su žemės ūkio plė
timu ir modeminimu turės eiti ki
tų reikalų tvarkymas. Jau žemės 
ūkio atstatymas reikš gyventojų 
mitybos pagerėjimą, kas reikia 
laikyti svarbiu socialiniu reikalu. 
Prieš karą Lietuvos gyventojų 
mityba koloringumo požiūriu tik 
mažmožiu atsilikdavo nuo turtin
giausių ir kultūringiausių kraštų} 
mitybos (skandinavų, anglosaksų 
pasaulio).- Ji tačiau buvo nepa
kankamai moderni ir higieniška: 
per daug vartota mėsos, per ma
žai pieno produktų, daržovių, žu
vies. Vis dėlto svarbiausia dėl mi
tybos ' Lietuvos gyventojų mirtin
gumas iš 16,1 %0 pirmais nepri
klausomo gyvenimo metais nukri
to iki 12^6%® 1940 m., t y., susily
gino su anglų bei belgų paskuti
niais metais mirtingumu.

Atstatant ir modeminant Lie
tuvos 'gyvenimą, į rįuos ir kitus 
socialinius bei higienos reikalus 
reikės kreipti daug dėmesio, nes 
tai yra kardinalės reikšmės da
lykai. Šiuo požiūriu Lietuva turės 
susilyginti su anglų dominijomis, 
t. y., susigretinti su pačiom kul
tūringiausiom ir sveikiausiom

Lietuviu

beldimasis i
pasaulio sąžine

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, lietuvių moterų trem
tinių ir Amerikos Lietuvių Tary
bos memorandumų JTO atgarsiai

Lietuvos išlaisvinimo reikalu 
viso pasaulio lietuviai nepaliau
jamai belžiasi į laisvojo pasaulio 
tautoms vadovaujančius vyrus ir 
pasaulio sąžinę. Šiandieninio pa
saulio sąžinė panaši į snaudžian
tį milžiną. Ji daug ko nemato ir 
negirdi. Kaip Egipto laukų pira
midė ji tyli, nors turi daug ką" 
pasakyti. Jos tylėjimas tegali bū
ti pažadintas tik nepaliaujamu 
šauksmu.

Lietuvių spaudoje buvo rašyta 
apie Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (VLIKO) memo
randumą Jungtinių Tautų Orga
nizacijai, kurį praėjusių metų pa
baigoje įteikė Lietuvos ministeris 
Vašingtone. Vėliau paaiškėjo, kad 
tasai memorandumas t vaikščiojo 
iš vienos komisijos į Kitą ir nie
kur negavo eigos. Tada Ameri
kos Lietuvių Taryba kreipėsi į 
Jungtinių Tautų Organizacijos se
kretoriatą, prašydama, kad VLI
KO memorandumui būtų duota 
eiga. Savo rašte JTO gen. sekre
toriui*’Trygve Lie Amerikos Lie
tuvių Taryba, kaip praneša sausio 
31 d. „Draugas“, nurodė, kad 
„faktai, išdėstyti VLIKQ doku
mente, yra tikri. Iš patikimų in
formacijos šaltinių mes patys ži
nome, kad Lietuvos, lygiai kaip 
ir kitų dviejų Baltijos valstybių, 
žmones žiauriai persekioja sovie
tų rėžimas, įvestas prieštaraujant 
tarptautinėms sutartims; kad 
jiems yra atimtos pagrindinės 
teisės ir laisvės; kad jų ekonomi
nis gyvenimas ardomas sovietiza
cijos, ir kad dešimt tūkstančių 
Lietuvos piliečių sovietiškoji 
NKVD nužudė arba išgabeno į 
vergų stovyklas Sibire ir kitose 
Sovietų Sąjungos teritorijose. Ši
tas pasibaisėtinas lietuvių tautos 
slopinimo ir naikinimo procesas 
yra vykdomas tuo pačiu laiku, kai 

pasaulio šalim. Sitam atsiekti rei
kės kai kas išleisti, bet išlaidų 
šiems dalykams nereikia gailėtis, 
juo labiau, kad jos nebus didelės.

Jau nuo pat antrojo atstatymo 
periodo pradžios turės būti tvar
komas didėlės reikšmės ūkiškai — 
socialinis reikalas — visa Lietu
va, pradedant nuo miestų ir bai
giant paskutiniu kaimu, turės 
būti elektrifikuota. Tai atsieis ne
mažai pinigų, bet išlaidos negali 
sulaikyti tokio svarbaus reikalo 
vykdymo. Pigi elektra reikalinga, 
pasakysime daugiau, būtina gy
ventojams, bet taip pat pramonei, 
amatams susisiekimui. Sakysime, 
sūstiprinus žemės tręšimų — o ši 
priemonė būtina — reikės kasmet 
mokėti už azotines trąšas užsie
niams dešimtis milijonų litų va
liutos, tuo tarpu šios trąšos leng
vai padaromos iš pigios elektros 
(sakysime, hidroelektros) ir oro 
azoto, kurio kiekvienam krašte 
yra neriboti kiekiai. Elektros jė
gainių reikės statyti Turniškėse, 
Birštone ir kt.

Pigi elektra sudarys pagrindą 
pramonei plėsti, o ji būtinai rei
kės ugdyti. Kraštas be pramonės 
— lyg žmogus, sergantis anemija. 
Tekstilinė, trąšų gamybos, odų 
apdirbimo, eventualiai pajūry net 
geležies, baldų, statybos medžia
gų pramonė turi pas mus ne leng
vesnes sąlygas kaip kitur, ir pa
laipsniui ji turės būti kuriama.

Žinoma, visa šitai pareikalaus 
ne mažai pinigų. Bet jei šiems 
reikalams ir miestų statyboms, 
sakysime, per 50 metų bus iš
leista 30—50% to, kas anksčiau 
projektuota išleisti žemės ūkiui, 
pasidarytų apie 50—80 mil. per 
metus, o tai mūsų ūkiui reikia
laikyti pakeliama suma.

Rusijos valdžia dalyvauja pasau
linės organizacijos darbuose, ku
ri yra davusi pažadą remti visų 
tautų teises ir žmogaus asmens 
vertybę. Jungtinės Tautos turi 

. aiškią pareigą pasirūpinti, kad 
šis nežmoniškas Jungtinių Tautų 
nario eigimasis su lietuvių tauta 
būtų sustabdytas, ir kad Lietu
vai būtų suteikta proga atsisteig- 
ti kaip laisvai ir nepriklausomai 
valsybei“. ,

Šio memorandumo nuorašai 
buvo įteikti tuometiniam JAV

Žiema Augsburgo-Haunstetteno stovykloje V. Račkausko nuotr.,

užsienio reikalų ministeriui Byr -
nes, senatoriui Connally ir Van
denberg. Sutelktos pastangos ne
nuėjo veltui.

Sausio 31 d. tas pats „Drau
gas“ rašo, kad VLIKO memo
randumui duota eiga. Jis perduo
tas Jungtinių Tautų Organizaci
jos Žmogaus Teisių komisijai, 
kur jis bus svarstomas. Tos ko
misijos pirmininku neseniai iš - 
ringta Eleonora Rooseveltienė. 
„Draugas“ pažodžiui taip rašo: 
„VLIKO skundas Jungtinėms 
Tautoms nebuvo numestas: prie
šingai, jam duota eiga. Pasaulio 
organizacijos sekretoriatas sausio 
24 d. datuotu laišku pranešė 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kad 
tas raštas yra įteiktas atitinka
mai komisijai.“

„Tai vis tik svfirbus ir reikš
mingas dalykas“, toliau rašo 
„Draugas“. „Atrodo, kad pasku
tiniuoju metu ir į Jungtinių Tau
tų Organižhciją nauji vėjai šiek 
tiek papūtė“.

Tos pačios dienos „Draugo“ ži
niomis, „Chicago Tribūne“ pra
nešė, kad Žmogaus Teisiu komi
sija yra gavusi apie 1000 skundų, 
tarp kurių esąs ir lietuvių trem
tinių moterų kreipimasis į laisvo
jo pasaulio moteris. Raštas adre
suotas E. Rooseveltienės vardu. 
Be kitko, lietuves moterys trem
tinės dėkojančios E. Rooseveltie- 
nei už energingų baltiečių reikalų 
gynimą JTO ir už artėmimą so
vietų atstovo Višinskio insinua - 
ei jų ir šmeižtų.

Žmogaus Teisių Jcomisija, E. 
Rooseveltienės pirmininkaujama, 
neseniai pradėjo posėdžius^ Lau
kiame, ■ kada ant posėdžių stalo 
iškils minėtasis Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto me-
morandumas.

TURKIJOS DILEMA
Įdomus ir nepaskelbtas ' inęi- atitraukimas vyriškosios darbo 

dentas įvyko prieš kelis mėnesius jėgos iš žemės ūkio tiesiogiai pa- 
tarp Turkijos ir Sovietų S-gos. - - — 
Tai atsitiko prie ginčytinbs šiau
rinės sienos. Karšo ir Ardakano 
srityje, dėl kurios Sovietų- spau
da reiškia pretenzijų. 200 vyrų 
stiprumo dalinys iš Sovietų Ar
mėnijos peržengė sienų ir įsiveržė 
į Turkijos teritorijų.

Sunku tikėti, kad šis užpųoli-

mas buvo neorganizuotas ir at-
liktas be sovietų, valdžios žinios. 
Spėjama, kad šituo bandymu no
rėta išmėginti Turkijos karinių 
jėgų reagavimų, ir tikėtasi, kaip 
dažnai Rusų spaudoje pasisako
ma, kad prispausti ir išnaudoja
mi gyventojai įsiveržusiuosius 
priims su džiaugsmu.

Turkijos karinių pajėgų reaga- 
vinas buvo neabejotinas. Įsiver- 
žusioji grupė buvo išskersta iki 
paskutinio vyro. Sovietai parei
kalavo papildomo pranešimo apie 
pasienio incidentų ir sugrųžinti 
žuvusiųjų-cigarečių dėžutes, pei
lius ir kitus asmens daiktus so
vietų šeimoms kaip kritusiųjų at
siminimų. Pagal autoritetingas 
informacijas visa tai nereiškia, 
kad prasidėjo tylos laikotarpis. 
Po to dar buvo įleista keletas 
bandomųjų dūrių. Sovietų radijo 
ir spauda nuolatiniais grasinan
čiais psichologiniais spaudimais 
puolė Turkus, neoficialiai reika
lavo perleisti dviejų šiaurinės Tur
kijos sričių, oficialiai reiškė pre
tenzijų dėl Dardanelų.

Turkai yra pilnai įsitikinę, kad 
ir Sirijos reikalavimas Hatay bu
vęs rusų inspiruotas ir atgabeni
mas tūkstančių armėnų iš vidu
rinių rytų į Turkijos pasienio sri
tį yra taip pat viena iš techniš
kųjų spaudimo priemonių. Visa 
tai sudėjus krūvon, lengvai gali
ma suprasti, kodėl Turkija laiko 
didesnę negu 600.000 armijų, at
simenant turimus krašto išteklius 
ir bendrų gyventojų skaičių.

Kariuomenės išlaikymas ir Tur
kijos ekonominė padėtis pastatė 
Turkijų prieš neaiškia dilemų. 
Šios dilemos apimtis gali būti su
vesta į tris sprendimus. Pirmiau
sia, rusų puolimo atveju Turkija 
negalėtų ilgiau kaip keletu savai
čių ar mėnesių atsilaikyti. Antra, 
kariuomenės išlaikymo kaštai ir

veikė Turkijos ūkinio gyvenimo 
širdį. Trečia, turkai yra įsitikinę,’ 
kad plačiu mastu pravesta demo
bilizacija būtų jų silpnumo įro
dymas ne tik rusams, bet ir tur
kams, ir gelėtų rimtai paveikti 
turkų moralę.

Žiūrint iš Rusijos spaudimo taš
ko, optimistiškausiais apskaičia - 
vimais, Turkija rusų puolimo at
vejų galėtų išsilaikyti 6 mėnesius. 
Žinovai betgi daugiausia yra lin
kę skaičiuoti tarp vieno mėnesio 
ir 6 savaičių. Išlaikymas kariuo
menės, daugiausia pėstininkų 
(turkai neturi tikrąja žodžio pras
me moderniųjų ginklų) yra vie
nas svarbiausiųjų iš daugelio eko
nominių slogučių. Visa tai greiti
na infliaciją ir stumia kraštą į 
finansinius sunkumus. Čia daly
kų žinovai taip pat nerodo jokio 
optimizmo, bet atvirkščiai didelio 
laipsnio pesimizmų. Jie numato 
ateinančiais mėnesiais rimtą eko
nominę krizę. Yra ir galvojančių, 
kad Turkija gali dar nešti šią ka
riuomenės naštą ištisą metų eilę, 
būtent tol, kol Turkija turės pa
saulinę rinkų savo žemės ūkio ga
miniams.

Bet ^niekas netiki, kad dabarti
nė padėtis, kada neturtingas 
kraštas su mažiau negu 20. mil. 
gyventojų turi išlaikyti 600—700 
tūkstančių kariuomenę, gali užsi
tęsti ilgiau.

Gerai vienas turkas yra prasi
taręs: „Jei mes nenorime demo
bilizuotis, rusai dar palauks, ir 
jei mes demobilizuosimės, jie ne
beturės noro laukti“.

Tarp pačių turkų vyrauja nuo
monė, kad visų faktų akivaizdoje 
armija turėtų būti sumažinta 
daugiau kaio per pusę ir likusieji 
partizaniškai suorganizuoti krašto 
apsaugos reikalui. Tada Turkija 
galėtų pasitikėti savo karine pa
jėga, diplomatine padėtimi ir ga
lėtų ginti mėginimų pažeisti Tur
kijos suverenumų. Žinoma, čia 
glūdi viso dalyko esmė. Napoleo
nas, kuris dažnai daug ką per 
daug lengvai įvertindavo, vieną 
kartų yra pastebėjęs, kad Turkija 
yra pasaulio raktas.

Kartu su Iranu ir Graikija Tur
kija yra mažiausiai vienas iš tų
raktų į Vidurinius Rytus. Rusijos 
siekimai į šias gyvybines erdves 
kiekvienam galvojančiam žmogui 
suprantami. Dabarties logika pri
vedė ir JAV atsisakyti pripažinti 
išimtinų Rusijos padėtį Dardane
lų atžvilgiu, kad šiais rusų sieki
mais nebūtų pasaulis išmuštas iš 
jėgų pusiausvyros.

(NYHT. 26. 2. 47)

USFETgražiai įvertino 
kun. Končiaus veikla

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo pirmininkas kun. 
dr. J. B. Končius, grižęs iš Eu
ropos nesiliovė belstis į amerikie
čių įstaigų duris žodžiu ir raštu, 
kad palengvinus lietuvių trem
tinių vargo naštų. Pastangos ne
nuėjo veltui. Neseniai USFET 
štabo viršininko padėjėjas pulk. 
Mickelsonas parašė BALFui raš
tų, pranešdamas, kad kun. dr. J. 
B. Končiaus pareiškimų lietuvių 
tremtinių reikalu yra gavęs iš 
gen. McNarney su pavedimu da
ryti reikalingus žygius. „Galite 
būti tikri mūsų pastoviai palan
kiu nusistatymu“, rašo pulk. 
Mickelsonas. „Mes stengsimės, 
kur tik bus galima, prisitaikyti 
prie Jūsų rezoliucijos dvasios. 
Norėtume pastebėti, kad kun. dr. 
J. B. Končiaus veikla buvo didžiai 
brangi mi^ų santykiams su lietu
viais DP“.

Kaip iš laiško turinio matyti; 
kun. dr. J. B. Končiui tikrai pasi
sekė amerikiečių karinę vadovy
bę įtikinti, kad lietuviai tremti
niai nėra joki nusikaltėliai, ir 
negrįžta į savo tėvynę tik todėl,
kad ji yra okupuota ir naikinama..
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Ant Škėma

Dramos aktorius tremty
Iš paviršiaus, rodos, viskas 

tvarkoj. Detmoldo profesionalų 
drama, Augsburgo profesionalų 
drama, Hanau .Atžalyno“ vai
dintojai, Wiirzburgo mėgėjai, 
Wiirzburgo vaikų teatras, Ra- 
vensburgo mėgėjų drama ir t. t. 
Laikraščiai talpina palankias re
cenzijas, apžvalgas, giria, džiau
giasi laimėjimais. Žiūrovas eina į 
vaidinamus, uždanga prasisklei
džia, žiūrovas apsiašaroja, pasi
juokia, paploja, padovanoja 
kvietką, uždanga užsiskleidžia. 
Vaidintojai išvažiuoja linksmai 
modami rankomis, žiūrovas grįžta 
į stovyklos kertelę, o jo sieloje 
tebeaidi gyvenimas iš anapus už
dangos, privertęs jį susijaudinti 
ir dažnai susimąstyti. Gražu, mie
la, lietuviška.

Dabar truputėlis aktorių gyve
nimo nuotrupų, pagal visiems 
gerai pažįstamą laikraštinį įvai
renybių skyrių — „ar žinote, 
kad . . .“

Taigi, prašome.
... ar žinote, kad mūsų dra

mos pažiba, dvidešimts penkerių 
metų sceninio darbo jubiliatas, 
europinio masto aktorius Henri
kas Kačinskas, Augustdorfo sto
vykloje (anglų zonoje) Vos vos iš
sigelbėjo nuo priverčiamųjų 
miško kirtimo darbų ir tik ge
rų žmonių dėka gavo liaudies 
mokytojo vietą...

ar žinote, kad talentingas Vil
niaus Dramos Teatro aktorius J.

A. Tyruolis

Šioj Saleleje
Šioj šalelėje neliksi ' 
vienas tu, 
kad vargelio ir sutiksi, 
bus skaudu.
Obels baltai pasipuošę 
sau žydės, 
tylią meilę vyšnios ošią 
tau kalbės.
Jų rausvi, balti lapeliai 
vėl nukris, 
per baltas, šiltas nakteles, 
per dvi, tris.
Lauks manęs mano mergelė: 
gal sugrįš?!
Ašarėlėmis žiedelį 
laistys vis,
Kol pavasarėlio dienos 
vėl suūš, 
ir grandinės kieto plieno 
truks, suduši 

Palubinskas režisuoja, vaidina, 
atnaujina iš atminties Vilniaus 
Teatre vaidintas pjeses* dažo 
dekoracijas, kala vinis, tempia 
ant pečių visokius namus, me
džius, salonus, buduarus ...

ar žinote, kad žinoma Kaimo 
Didžiojo teatro aktorė E. Žalin- 
kevičaitė-Petrauskienė serga ke
lionių karštlige. Be nuolatinio 
blaškymosi tarp Bad Cannstadto 
ir Augsburgo (ir čia, ir čia ji 
dirba, kaip teatralė) akt. E. 2a- 
linkevičaitė siaučia amerikiečių 
ir prancūzų zonose, trankydama 
įvairiausių valdžių duris, bene 
suras kamputį aktoriams priglau
sti, kur jie galėtų nuveikti dau
giau negu dabartinėse vargingose 
sąlygose...
... ar žinote, kad visų mėgia

mas humoristas akt. K. Vasiliaus
kas pagaliau iškombinavo dir
bančiojo normą. Po sunkių pas
tangų jam pavyko gauti sandėlių 
sargo vietą, mat, sargai gauna 
dirbančiojo normą, kurios ne
gauna aktoriai...
... ar žinote, kad Detmoldo 

„ Aitvariečiai“ su energinguoju 
režisierium J. Šlekaičiu priešaky 
demonstratyviai nevalgo pusry
čių, nes prie viengungių normos 
pusryčiai jų zonoje liuksusas. O 
vis vien dirbti nori, nors negali. 
(Vėl tas nelemtas medžių verti
mas).

Teatleidžia man visi tremties 
teatralai, neįmanoma paminėti 
visų jų „ar žinote, kad...“ reiktų 
metrinių skilčių, susidarytų di- 
didžiulė tremties aktoriaus vargo 
ir rūpesčių knyga.

—’Na ir kas? Visi mes panašiai 
vargstame. Ir daktarai, ir inžinie
riai, ir buvę direktoriai. Tremtis, 
nieko bepadarysi! — teko iš daž
no išgirsti.

Štai čia ir ryškėja kai kurių 
asmenų trumparegiškumas. Sa
vaime aišku, kiekviena profesi
ja, kiekvienas darbas reikalingas 
ir naudingas mūsų bendruome
nei. Kiekvienas tremtinys bran
gus, kaip pagalvoji apie miglotą 
ateitį. Kiekvienas varys savo ba
rą. O vis dėlto----------

Į mus artėja, lyg to garvežio 
žibintai naktis Belgijos anglies 
kasyklos, USA didmiesčiai. Pietų 
Amerikos tyrlaukiai. Žinoma, ban
dysime ten įsikurti, griebsim gy
venimą už ragų, kad vėl iš naujo 
pasijustume žmonėmis. O gyve
nimas žiaurus. Nuolatos ausyse 
skambės anglų, prancūzų, ar por
tugalų kalba, jokia valstybė ne

toleruos kažkokių svetimtaučių 
kolonijų savo ribose ir, apsaugok 
Viešpatie, bet pagal prakeiktą 
gyvių prisitaikymo prie vietos 
sąlygų dėsnį, ar nepradės po tru
pučiuką retėti mūsų eilės? Juk 
dažnas norės gardesnio kąsnio, 
tokia jau žmogaus prigimtis, gims 
vaikai, ir vardan to kąsnio, ga
limas daiktas, jie pirmiausia stver
sis anglų, prancūzų, ar portu - 
galų kalbos, įpročių, kultūros. Tik 
prisiminkime USA emigrantus.

Ar nepagalvos tada dažnas, 
kad reikėjo atskiro intelektualų 
kadro, kuris nuolatos zirztų tiems 
vaikams į ausį, kad Lietuva did
vyrių žemė, kad lietuviška kalba 

• A. Rukštelė Tremtiniai P. Gaubio nuotr.
labai sena, skambi ir turtinga, 
kad mūsų menu stebėjosi Euro
pa ir t. t., ir t. t. Dabar mes visi 
prima — patriotai, bet patriotiz
mo gali prireikti ilgesniam lai
kui. Istorija neskuba, galimas 
daiktas, tėvynėn grįšime vėliau 
nei svajojame, o mūsų gretos tu
ri likti suglaustos ir tvirtos. Da
bar pats laikas susirūpinti tais 
kadrais, kurie nuolatos primins 
svyruojantiems tautiečiams, kad 
Lietuva didvyrių žemė.

Viena reikšmingiausių to kadro 
falangų bus aktoriai. Ar nereikė
tų truputėlį ir palępinti* šituos 
žmones, sudaryti jiems išimtinas 
sąlygas, vis dėlto jie nešioja sa
vy stebuklingas kibirkštis, ir tos 
kibirkštys uždega ne vieną skep
tišką širdį. Tik pasiskaitykime 
svetimųjų žurnalus, kad ir tos 
pačios Amerikos, į kurią godžiai 
spokso daugelio akys. Kokioje 
pagarboje ten aktorius, kaip daž
nai 'jis šnekinamas ir fotografuo
jamas! Nuotrauka iš priekio, nuo
trauka iš šono, nuotrauka iš už
pakalio.

Lietuviškas aktorius kuklesnis. 
Jis nereikalauja, kad jį užbertų 
gėlėmis, o minia geibėjų užkan
kintų jį, maldaudama autografų. 
Jis nori dirbti kad ir primityviose 
darbo ir egzistencijos sąlygose.

Daug klaidų padaryta tremties 
pradžioje. Patogų laiką pražiop
sojo ir mūsų valdžios, ir, dalinai, 
kai kurie aktoriai. Valdžios daug 
rūpinosi ir tebesirūpina politine 
ir medžiagine tremtinių būkle. 
Tas labai svarbu ir būtina. Bet 
vis dėlto, kai tik pradėjo dygti 
stovyklos, nesunku buvo profe
sionalus suburti į krūva, kur jie 
sukurtų teatrą, kaip reikiant. Rei
kėjo pradžioje organizacinę, Vė

liau gi ir medžiaginę paramą su
teikti. Šiuo atveju esame brolių 
latvių aplenkti. Jau kada anglų 
zonoje ‘latvių aktoriai pastatė 
Šekspyro „Dvyliktąją naktį“, o 
juk Šekspyras — ne šiaip sau 
vaidinimėlis. Tenka priminti, kad 
Nepriklausomybės laikais teatras 
visada duodavo deficitą, bet jo 
kultūrinės reikšmės niekas nenei
gė. Ginčydavosi dėl gairių, ir 
tiek. O dabar aktorius pats iš 
kažkur turi ištraukti dekoracijas, 
kostiumus, grimą, butaforiją, rek
vizitą ir 25°/» už sales sumokėti. 
Visas dėmesys pradžioje nukrypo 
į ansamblius, nes jie reprezen
tavo mūsų meną svetimšaliams. 
Reprezentacija gerai, bet ir savęs 
nereikėjo pamiršti. Kadangi ne
buvo tvirtos, organizuojančios 
rankos, tai kolektyvai dygo, kaip 
pakliuvo.- Dažnai šalia profesio
nalų, kolektyvus gimdė mėgėjai 
su didelėmis pretenzijomis, su 
greit sužibančiomis „žvaigždėmis“ 
ir, susiradę palankius jiems laik
raštininkus, brovėsi į profesio
nalų eiles, menkaverčiais spek

takliais smukdė žiūrovų meninį 
niveau. Profesionalų spektakliai 
taip pat dažnai išvysdavo sceną 
netinkamai paruošti. Atsiminus, 
kad drama-kelių sričių sintezė 
(dramaturgas, režisierius, akto
rius dailininkas ir pagalbinė me
džiaga), visada trūko kurio nors 
elemento. Tai režisierius buvo 
kartu ir aktorius, tai nebuvo dai
lininko, darbo sąlygų, medžiagų, 
pagaliau stipriausieji teatralai 
gyveno išsisklaidę po visą Vokie
tiją. Dažnas komitetas nepalan
kiai pasižiūrėjo i aktorių profe
sionalą, nutardamas, kad šis ama
tas ne- iš rimtųjų, ir tuo būdu ak
torius neteko moralinio tramply- 
no. Kitas komitetas maloningiau 
sušelpė aktorių mėgėją, ar bent 
toleravo jį, ir todėl dabar susi
darė tokia būklėj kad kai kurie 
mėgėjų kolektyvai pastatymų 
puošnumu ir darbo galimybėmis 
pralenkia profesionalų kolekty
vus. Aišku, ne kiekvienas komi
tetas domisi dramos pienu. Štai 
čia ir vėl tenka prisiminti. or
ganizuojančią ranką iš viršaus.

Žinoma, ir patys aktoriai ne 
be nuodėmės. Stovyklų kūrimosi 
metu patiems reikėjo surasti ati
tinkamą vietą ir visomis išgalė
mis susiorganizuoti. Buvo tada ir 
galimybių. Vieno kito aktoriaus 
pasyvumas, nenoras keltis, „gal 
dar blogiau bus“, sutrukdė kitiems 
norą rizikuoti, ir padėtis pasiliko 
pirmykštė. Vėliau susigriebta, ie
škota, bet — — per vėlai. Sto
vyklos prisipildė, o ir mūsų glo
bėjai pasidarė itin griežti įvai
riems persikėlimams.

Dramos aktorius dažniausia 
jausmo žmogus. Dramos aktorius 
dažniausia nepraktiškas. Jis ne
blogai vaikštinėja žmogiškos šie- ; 
los labirintuose, bet kasdienišku
me paklysta. Dramos aktorius 
reikalingas administracinės pa
galbos. Jį visada kas nors glo
boja: valstybė, draugijos, mece
natas, privatus menadžeris. Pa
kliuvęs į privačias rankas, jis 
dažnai pavirsta išnaudojimo ob
jektu. Geriausia, kai aktorių glo
boja valstybė. Šiuo atveju jį tu
rėtų globoti' Tremtinių Bendruo - 
menė. Dabar pats laikas susirū
pinti šituo reikalu. Jeigu laikraš
čiuose tiek daug straipsnių apie 
Lietuvos atstatymą, tai pirmiau
sia reikia susirūpinti tais, kurie 
tą naują Lietuvą atstatys. Čia ir 
aktorius turės savo barą.

Būtų gera, kad Tremtinių Ben
druomenės vadovai neatidėlio
dami susirūpintų dramos akto
rium. Būtų gera, kad jie sueitų 
į kontaktą su žymesniais teatra
lais, išklausytų juos ir bendrai 
nuspręstų, ką reikia ir ką galima 
padaryti Dramos Teatro gerovei.

"7W ~r IJermann Hesse

1 V uostabi žinia is
kitos žvaigždes

1946 metų Nobelio literatūros 
premija buvo paskirta poetui 
ir beletristui Hermann Hessei, 
rašančiam vokiečių kalba. Jis 

-yra gimęs 1877 m. Vokietijoje, 
bet nuo 1912 m. gyvena Švei- 

. carijoje, o 1923 m. yra tapęs to 
krašto piliečiu. Be eilėraščių, 
Hesse yra paskelbęs visą eilę no
velių ir romanų, iš kurių žy
mesnieji yra: „Untėrm Rad“, 
„Der Steppenwolf“ ir šio karo 
metu parašytas dviejų tomų 
veikalas „Das Glasperlenspiel“ 
(bene geriausias jo kūrinys). La
bai gali būti, kad, skirdama 
Hessei Nobelio premiją, Švedų 
Akademija norėjo atžymėti ne 
tik jo nuopelnus literatūrai, bet 
ir jo kūrinių humaniškąsias ir 
pacifistines tendencijas. Šia 
prasme čia dedamoji Hessės no
velė jam yra labai charakte
ringa. H. R.
Vienoje pietinėje mūsų gražio

sios žvaigždės provincijoje buvo 
atsitikusi šiurpi nelaimė. Siau
bingų audrų ir potvynių lydimas 
žemės drebėjimas buvo skaudžiai 
palietęs tris didelius kaimus su 
visais jų sodais, laukais, miškais 
.ir plantacijomis. Buvo žuvusi 

daugybė žmonių ir gyvulių, ir, 
kas visų liūdniausia, pritrūko rei
kalingo kiekio gėlių mirusiesiems 
apdengti ir ju kapams tinkamai 
papuošti.

Viskuo kitu buvo, žinoma, tuo
jau pat pasirūpinta. Šaukliai, 
kviečią į didžiuosius labdary
bės žygius, tuojau pat po baisio
sios valandos skubiai perėjo per 
kaimynines sritis, ir kiekviename 
visos provincijos bokšte girdėjai 
dainius giedant tą jaudinančią 
ir graudžią giesmę, kuri iš senų 
senovės yra laikoma sveikinimu 
užuojautos deivei ir kurios to
nams niekas negali atsispirti. Iš 
visų miestų ir valsčių tuojau pat 
atvyko virtinės užjaučiančiųjų ir 
norinčiųjų padėti, ir nelaimingieji, 
kurie buvo netekę pastoges, buvo 
apiberti maloniais kvietimais ir 
prašymais apsigyventi vienur ar 
kitur — pas gimines, draugus ar
ba svetimuosius. Iš visų pusių bu
vo teikiama pagalba, gabenant 
maistą ir drabužius, vežimus ir 
arklius, įrankius, akmenis ir me
džius ir daug kitokių dalykų, ir 
tuo tarpu kai labdaringos, svetin
gos ir paguodos teikiančios ran
kos vedėsi su savim Genelius, mo
teris ir vaikus, tuo tarpu kai su
žeistieji buvo rūpestingai plau
nami ir tvarstomi, o po griuvė
siais buvo ieškoma žuvusiųjų, 
kiti jau buvo pradėję šalinti 
įgriuvusius stogus, ramstyti si
jomis svyruojančius murus ir 
ruošti visa, kas tik reikalinga,

norint greitai pastatyti naujus na
mus. Ir nors po įvykusios nelai
mės ore dar tebedvelkė siaubas, 
o visi mirusieji kvietė į liūdesį ir 
pagarbią tylą, tačiau visų vei
duose ir balsuose buvo jaučiamas 
džiaugsmingas pasiruošimas pa
dėti ir savotiškas švelnus iškil
mingumas; nes jausmas, kad visi 
drauge stropiai dirba, ir gaivinan
tis įsitikinimas, kad tasai darbas 
yra toks nepaprastai reikalingas, 
gražus ir geras, buvo pripildęs 
visų širdis. Pradžioje viskas dar 
buvo daroma baiminantis ir ty
lint, tačiau netrukus šen bei ten 
suskambėjo linksmas balsas arba 
tyli, bendrą darbą lydinti giesmė, 
ir nesunku bus suprasti, kad visų 
pirma buvo giedamos dvi seno
sios strofos: „Kokia palaima su
teikti pagalbą vargų neseniai už
pultam; argi negeria jojo širdis 
gero darbo kaip' sausas sodas 
pirmąjį lietų ir ar neatsako žie
dais ir dėkingumu?“ Ir ana an
troji: „Viešpaties .džiaugsmas 
srovena iš bendro veikimo.“

Tačiau staiga kilo tas apgailė
tinas gėlių trūkumas. Tiesa, tie 
žuvusieji, kurie buvo rasti pir
mieji, buvo papuošti gėlėmis ir 
šakelėmis, surinktomis nunioko
tuose soduose. Paskui pradėta iš 
kaimyninių Vietovių gabenti vi
sas gėles, kokių tik ten buvo ga
lima rasti. Bet visa nelaimė kaip 
tik ir glūdėjo tame, kad trys nu
siaubtieji valsčiai buvo turėję pa
čius didžiuosius ir gražiuosius so

dus, kuriuose augo to metų laiko 
gėlės. Čia kiekvienais metais 
suplaukdavo žmonės pasižiūrėti 
narcizų ir krokusų, kurių niekur 
negalėjai rasti tokios begalinės 
daugybės ir taip puikiai išaugin
tų, taip nuostabiai nuspalvintų 
rūšių, ii* visa tai dabar buvo pa
versta niekais, ir sugadinta. Ne
trukus žmonės nežinojo, ką be
daryti, ir neišmanė, kokiu būdu 
visų žuvusiųjų atžvilgiu išlaikyti 
paprotį, reikalaujantį, kad kiek
vienas miręs žmogus ir kiekvie
nas nugaišęs gyvulys būtų iškil
mingai papuoštas to metų laiko 
gėlėmis ir kad jo laidotuvės bū
tų juo puikiau ir prabangiau 
švenčiamos, juo staigiau ir liūd
niau jam teko persiskirti su gy
venimu.

Provincijos vyresnysis, kui is 
vienas iš pirmųjų buvo atvykęs 
savo vežimu teikti pagalbos, ne
trukus pasijuto besąs taip užber
tas' klausimais, prašymais ir skun
dais, kad jam sunku bebuvo iš
laikyti ramybę ir gerą nuotaiką. 
Tačiau jis stipriai laikė savo šir
dį abiem rankom, jo akys pasiliko 
giedrios ir draugiškos, jo balsas 
aiškus ir mandagus, o jo lūpos po 
balta barzda nė valandėlei nesi
liovė tyliai ir maloniai šypsoju- 
sios, kaip ir dera išminčiui ir žmo
nių patarėjui.

— Mano bičiuliai, — tarė jis — 
mus užgriuvo nelaimė, kuria, 
dievai nori mus išbandyti. Visa,

kas čia yra sunaikinta, mes vei
kiai vėl gelėsime mūsų broliams 
atstatyti ir sugrąžinti, ir aš dė
koju dievams, kad man žiloje se
natvėje buvo lemta matyti, kaip 
jūs visi, pametę savo darbus, at
vykote padėti mūsų broliams.

Tačiau iš kur mes paimsime 
tiek gėlių, kad galėtume visus 
tuos žuvusiuosius gražiai ir de
ramai papuošti jų pasikeitimo 
šventei? Nes, kol mes iar tebe 
same čia ir tebegyvename, nė 
vienas iš tų pavargusių piligrimų 
neturi būti palaidotas be tinka
mos gėlių aukosL Manau, kad to
kia pat bus ir jūsų nuomone.

— Taip, — sušuko .visi, —. tokia 
pat ir mūsų nuomonė..

— Aš tai žinau, — tarė vyres
nysis savo tėvišku balsu. — O 
dabar, bičiuliai,' aš jums pasaky
siu, ką mes turime daryti. Mes 
turime visus tuos pavergusiuo
sius, kurių šiandie negalėsime pa
laidoti, nugabenti į didžiąją va 
saros šventyklą, aukštai į kalnus, 
kur iki šiol tebeguli sniegas. Ten 
jie bus saugūs ir nepasikeis tol, 
kol bus atgabentos jiems skirtos 
gėlės. Bet aš težinau vieną žmo
gų, kuris šiuo metų laiku mums 
galėtų duoti , tiek daug gėlių. Tai 
tegali padaryti karalius. Tad mes 
turime vieną iš musų nusiųsti pas 
karalių, kad tas paprašytų jį pa
galbos.

Ir vėl visi linkčiojo galvomis 
ir šaukė.
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Zmoniskumas, kaip musu 
jcharakterio silpnybe ir stiprybe

Tačiau Macchiavellio patarimas 
nėra iš idėjų pasaulio pasemtas 
moralas, o gyvenimo tikrovės ste
bėjimu pagrįstas sėkmės recep
tas. Ar todėl zoologinės politikos 
atsisakymas nėra tuo pačiu ir po
litinės sėkmės atsisakymas? Ar 
netenka šita prasme dėl mūsų li
kimo kaltinti ne kitus, o tik save 
pačius, ir būtent, savo pačių žmo
nišką charakterį? Ar netenka 
kalbėti apie mūsų charakterio ne- 
politiškumą? Ar nėra mūsų cha
rakteris politiniu atžvilgiu pavo
jingas, nes peržmoniskas?

Prof. K. Pakštas teigė: jei Švei
cariją tenka charakterizuoti kal
nų teikiamu saugumu, Italiją — 
meno turtais, Suomiją — ežerų 
gausa, tai Lietuvą tenka vadinti 
kraštu, kuriame mažai tautai pa
vojinga gyventi. Šita charakteri
stika visai teisingai nurodo mūsų 
pavojingą geopolitinę padėtį ant 
slavų ir germanų pasaulių susi
dūrimo ribos. Tačiau, kada ji bū
tų taikoma mūsų istorinio likimo 
supratimui, laikyčiau, kad reikia 
ją papildyti ir mūsų istorinio li
kimo vidinių priežasčių iškėlimu. 
Teisinga, kad mūsų istorinį liki
mą daug kur nulėmė geopolitinė 
padėtis. Tačiau bet kurios tautos 
istorija priklauso ne tik nuo išo
rinių priežasčių (ir tarp šių — 
pirmiausia nuo krašto geopoliti
nės situacijos), bet taip pat ir nuo 
vidinių priežasčių, — ir būtent 
nuo pačios tautos charakterio. 
Šita prasme ir manyčiau, kad, 
patį prof. K. Pakštą parafrazuo
jant, tektų prisipažinti: ne tiktai 
gyvename tokiame žemės kam
pelyje, kuriame mažai tautai pa
vojinga gyventi, bet ir patys esa
me pavojingo charakterio tauta.

Esame pavojingo charakterio 
tauta, nes stokojame vadinamojo 
realizmo, oportunistinio prisitai
kymo dovanos. Sena tiesa, kad 
visa, kas yra aukšto bei didelio, 
turi būti brangiai užmokėta. Ir 
mes savo šviesų žmoniškumą, ku
ris mūsų artojišką paprastumą 
nušviečia didvyrio didingumu, 
turime atpirkti šita oportunistinio 
lankstumo stoka, dėl kurios mes la
biau linkę pakęsti visus smūgius, 
negu vergiškai pataikauti. Kaip 
anksčiau nurodėme, daugelis mū
sų tautą ištikusių nelaimių būtų

pareikalavusios mažiau aukų, jei 
būtume oportunistiškai lankstęsi. 
Mūsų istorija būtų buvusi mažiau 
tragiška (savanoriškomis aukomis 
kupina), jei būtume daugiau tu
rėję verginio nuolankumo. Bū
tume galėję vergišku nuolanku
mu nukreipti į šalį ne vieną prie
šo smūgį (kad ir paskutinės oku
pacijos metu nebūtume daugelio 
savo šviesiųjų žmonių pasiuntę 
koncentracijos stovyklų aukomis). 
Šita prasme ir esame pavojingo 
charakterio tauta — peršvelnūs 
kietai . būvio kovai, peržmoniški 
zoologinėms grumtynėms. Esame 
panašūs į žmoniška šilima spin
dintį išminčių, pa'leistą rungtis 
su fizinės jėgos ir žemiškos klas
tos kupinais boksininkais. Esame 
sklidini aukštesnės žmogaus iš
minties (idealizmo), bet stokoja
me žemes išminties („realizmo“). 
Ir dėl to esame lyg ne šiai že
mei skirti, nes gyvenime dažnai 
geriau sekasi suktam, negu tie
siam, nors ir išmintingam žmo
gui.

Ir tačiau: jei mūsų charakteris 
dėl savo idealistinio principingu
mo pavojingas mums, tai betgi 
jis kaip tik dėl tos pačios savy
bės dar pavojingesnis tiems, ku
rie tykotų mūsų gyvybės. Mūsų 
dvasios gelmėsna įaugusi žmo
gaus nelygstamo vertingumo są
monė mus daro nepavergiamais. 
Žinodami, kad žmogaus vertė 
glūdi jame pačiame, o ne išori
nėje jėgoje, mes esame tarsi iš 
anksto apsaugoti nuo vergiško 
suklupimo prieš laimėjusį prie
šą. Jei boksininkas nurungs bok
sininką, tasai, kuris pralaimės, 
jausis nuvertintas. Bet jei bok
sininkas nuveiks išminčių, šisai 
dėl to nepraras savo vertės ir 
tuo pačiu savo vidinės laisvės 
sąmonės. Panašiai ir ta tauta, 
kuri vertę matuoja jėga, priešo 
esti sugniuždoma ne tik išoriš
kai, bet ir iš vidaus. Savo pra
laimėjimą ji pergyvena kaip sa
vo pačios nevertingumo liudiji
mą, ir tuo pačiu metu, kai ji dar 
dega kerštu, savo viduje ji jau 
garbina priešą ir jam vergiškai 
paklusta. Mūsų gi priešas savo 
jėga negali sužavėti, nes plikai 
jėgai mes neteikiame jokios ver
tės. Avirkščiai. kiekvienas jėgos’

• Žiburiai b psl.

Augsburgo-Haunsietteno lietuvių stovyklos vaikų darželio auklėtiniai pasivaikščiojimo metu. Už jų 
matyti gyv. stovyklos namai. V. Račkausko nuotr.

naudojimas kito laisvei užgniauž
ti mūsų akyse liudija pačio tuo 
būdu savo jėgą demonstruojan
čiojo nevertą. Todėl, užuot mums 
savo jėga užimponavęs, priešas 
iš anksto susilaukia paniekos — 
iš anksto jį pastatome žemiau sa
vęs. Štai kodėl anksčiau ir drį
sau teigti, kad priešas gali mū
sų žemę užimti, bet niekada mū
sų širdis.
Kas norėtų šitą konstatavimą 

telaikyti patetišku perdėjimu, te- 
palyginę mūsų moterų laikyseną 
okupaciniu metu su, pvz., mūsų 
vakarinio kaimyno moterų lai
kysena panašiu atveju. Kas pas 
mus buvo išimtis, pastarosiose 
beveik — taisykle.. Kitas pavyz
dys. Niekada neužmiršime, kokia 
panieka skaitėme vokiečių pla- 
katinius raginimus talkininkauti 
Wehrmachtui už gero -valgio ir 
šnapso pažadą. Mažiau dar tuo 
metu pažinę vokiečius, daugelis, 
manė, kad tai tėra vien ciniškas 
iš mūsų tyčiojimasis, paprastas 
mūsų laukinis traktavimas. Da
bar gi, pagyvenę jų tarpe, neabe
jojame, kad šie propagandistai į 
mus kreipėsi visu nuoširdumu ir 
rimtumu, — pagal save pačius 
spręsdami ir apie kitus. „Gebt

uns noch mehr zu essen, sonst 
konnen wir Hitler nicht verges- 
sen“ — vergišku grasinimu mal
dauja dabar kursuojąs dvieilis. 
Kasdieniniai faktai, bet ir jais 
byloja tautos dvasia!

Esame priešui pavojingi ne tik 
savo neprieinamumu, vidiniu 
laisvės sąmonės išsaugojimu, bet 
ir niekada neužgęstančios kovos 
nuotaikos išlaikymu. Net ir tada, 
kai daugeliu atvejų, padėtį, „re
alistiškai“ vertinant, atrodytų, 
kad beprasmiška toliau Jcovoti, 
mes neprarandame kovos (ir tuo 
pačiu vilties) nuotaikos. Ran
dame prasmės kovoti ir bepras
mišką kovą, nes žinome, kad pras
mė glūdi nr laimėjime, ) kovo
je, todėl net ir pralaimėjime. 
Svarbiau kovoti už tiesą, ir ma
žiau svarbu — laimėsi ar pra
laimėsi, nes tiesai ištikimybė yra 
aukščiau už sėkmę. Todėl, lie
tuvio įsitikinimu, net ir pralai
mėjimas nėra neprasmingas. Ir 
pralaimėjimas turi prasmę, kaip 
apeliavimas ateičiai likti ištiki
mai, dėl ko ankstesniųjų buvo 
kovota. Beprasmiškas yra tik 
pasidavimas be kovos, nes vis- 
tiek ir geruoju priešui atidarius 
savo duris, nuolankiai nusilen

kus neteisybei, aukų neišvengsi, 
bet jos mažiau beturės tos am
žinai sugestyvios jėgos, kurią 
turi kiekviena sąmoninga auka.

Šitoks lietuvio nusistatymas, 
— idealizmas giliausiąja to žodžio 
prasme. — vadovautis tiesai iš
tikimybe, o ne oportunistiniu 
rentabilingumu („realizmu“), iš 
šalies vertinant, gali atrodyti 
tiesiog savižudišku. Ir tačiau: 
ar ne šis nusistatymas buvo ta 
vidinė versmė, Kuri gaivino lie
tuvį jo tragiškosios istorijos žūt- 
būtinais momentais? Ar, realiai 
žiūrint, Lietuvos svajonė netu
rėjo atrodyti utopiškai nereali ir 
kova dėl jos beprasmiška ne tik* 
Valančiaus ar aušrininkų, bet Ir 
Vilniaus Seimo metu, pagaliau 
net Vasario Šešioliktąją? (O ta
čiau visų dėl šios svajonės kovo
jusiųjų širdyje Lietuva buvo re
ali: širdys jau matė, nors akys 
dar ir nerege jo!) O jei visi šie 
vyrai būtų buvę realūs, vadina
si, labiau būtų tikėję kasdienybe, 
negu svajone, uoliau būtų dėję 
pastangas „protingai išgelbėti, 
kas dar galima“ (amžinasai kolo- 
borantizmo šūkis!), negu „neiš
mintingai svaičioję beprasmiš
kos kovos šauksmą“, — t.r ne-

— Taip, taip, pas karalių!
— Gerai, — tęsė vyresnysis, ir 

visi matė jo žiloj barzdoj spin
dint gražią šypseną — Bet ką gi 
mes nusiųsime pas karalių? Jis 
turi būti jaunas ir stiprus, nes ke
lionė tolima, ir mes turim jam 
duoti mūsų geriausią arklį. Ta
čiau jis taip pat turi būti gražus 
ir geros širdies, ir jo akys turi 
nepaprastai spindėti, idant ka
raliaus širdis negalėtų jam atsis
pirti. Jam neteks sakyti daug žo
džių, bet jo akys turi būti iškal
bingos. Tur būt, visų geriausia 
būtų nusiųsti vaiką, gražiausią 
viso valsčiaus vaiką, tačiau kaip 
jis vienas galėtų atlikti tokią ke
lionę? Jūs, mano draugai, turite 
man padėti, ir jei čia yra kas 
nors, kas apsiimtų būti pasiunti
niu, arba jei kas pažįsta tinkamą 
žmogų, prašau man tai pasakyti.

Vyresnysis tylėjo ir žvalgėsi 
aplinkui savo šviesiomis akimis, 
tačiau niekas neišėjo pirmyn, ir 
nė vienas balsas neprabilo.

Jam savo klausimą dar kartą 
ir trečią sykį pakartojus, priešais 
jį išėjo iš minios jaunuolis — še
šiolikos metų amžiaus, beveik 
dar vaikas. Pasveikinęs vyres
nįjį, jis nuleido akis ir paraudo.

Vyresnysis pažvelgė į jį ir išsyk 
pamatė, kad tai yra tikrasis pa
siuntinys. Tačiau jis nusišypsojo 
ir tarė:

— Labai gražu, kad tu nori būti 
mūsų pasiuntiniu. Bet kodėl gi iš 
tų visų žmonių būtent tu pasi
siūlei?

Tuomet jaunuolis pakėlė akis 
į senį ir tarė:

— Jei neatsiranda niekas kitas, 
kas sutiktų keliauti, tai leiskite 
mane.

Tačiau vienas iš minios sušuko:
— Vyresnysis, siųsk jį, mes jį 

pažįstam. Jis yra šito kaimo gy
ventojas, ir žemės drebėjimas su
naikino jo gėlių daržą, jis turėjo 
gražiausią daržą visoj apylinkėj.

Senis maloniai pažvelgė ber
niukui į akis ir paklausė:

— Ar tau taip gaila savo gėlių? 
Jaunuolis visai tyliai atsakė:
— Man jų gaila, tačiau aš ne dėl 

to pasisiūliau. Aš turėjau bičiulį, 
o taip pat mylimiausią arklį, ku
rie abu žuvo per žemės drebė
jimą; jie guli mūsų salėj,/r man 
reikia 'gėlių, kad galėčiau juos 
palaidoti.

Vyresnysis, uždėjęs ant jo ran
kas, palaimino, ir bematant jam 
buvo išrinktas geriausias arklys, 
ir jis tuojau pat užšoko arkliui 
ant nugaros, paplojo jam per 
kaklą, atsisveikino, linktelėjęs 
galva, ir paskui šuoliais išjojo iš 
kaimo šlapiais ir nusiaubtais lau
kais.

Jaunuolis jojo visą dieną. Notė 
damas greičiau pasiekti tolimą 
sostinę ir karalių, jis pasirinko 
kelią per kalnyną, o vakare, pra
dėjus temti, ėmė vesti žirgą už 
pavadžio stačiu keliu aukštyn, 
per mišką ir uolas.

Didelis tamsus paukštis, kokio 
jis .ligi šiol nebuvo matęs, skrido 
prieš jį, ir jisai jį sekė, kol paukš

tis nusileido ant nedidelės atvi
ros šventyklos stogo. Jaunuolis 
paliko žirgą bestovintį miško žo
lėje, ir praėjęs tarp medinių 
kolonų, įžengė į paprastą šven
tovę. Aukojamojo akmens vie
toje jis rado pastatytą uolos nuo
laužą, juodą skeveldrą, koidų toje 
srity nebuvo, o joje retą simbolį 
dievybės, kurios jis nepažinojo- 
laukinio paukščio lesamą širdį.

Jis pagarbino dievybę ir paau
kojo jai mėlyną žvangutį, kurt 
buvo nusiskynęs pakalnėje ir įsi
kišęs į savo drabužius. Paskui jis 
atsigulė vienoj kertėj, nes buvo 
labai pavargęs ir ketino miegoti.

Tačiau miegas, kuris paprastai 
kas vakaras nekviestas stovėdavo 
prie jo guolio, nėjo pas jį. Žvan
gutis uoloje, ar pats juodasis ak
muo, ar dar kažkas kita skleidė 
nuostabiai stiprų ir skaudų kva 
pą, nejaukusis dievybės simbolis 
paslaptingai mirgėjo tamsioje sa
lėje, o ant stogo tupėjo anas ne
matytas paukštis ir protarpiais 
taip stipriai mušė savo milžiniš
kais sparnais, kad atrodė, jog 
medžiuoše ūžia audra.

Tad viduje nakties jaunuolis 
atsikėlė, išėjo iš šventyklos ir ėmė 
žiūrėti aukštyn į *ą paukštį. Sis 
mušė sparnais ir žvelgė į jaunuolį.

— Kodėl tu nemiegi? — pa
klausė paukštis.

— Nežinau, — atsakė jaunuolis. 
Gal būt, dėl to, kad esu sielvarto 
ištiktas.

— Kas gi per sielvartas ištiko 
tave?

— Man žuvo mano bičiulis ir 
mano mylimiausias žirgas.

— Argi mirtis tokia bloga?. — 
paklausė paukštis pašaipiai. ,

— O ne, didysis paukšti, ji nėra 
tokia bloga, tai tėra atsisveikini
mas, bet aš liūdžiu ne dėl to. 
Blogiausia tai, kad mes negalime 
palaidoti mano draugo ir mano 
gražiojo arklio, nes nebeturim 
gėlių.

— Yra blogesnių dalykų — tarė 
paukštis, ir jo sparnai piktai 
suūžė.

— Ne, paukšti, didesnio blogio 
tikrai nėra. Tam, kas laidojamas 
be gėlių aukos, draudžiama at
gimti taip, kaip norėtų jo širdis. 
O kas laidoja artimuosius ir ne- 
suruošia gėlių šventės, tas sap 
nuoja savo mirusiųjų šešėlius. 
Tu matai, kad aš nebegaliu mie
goti, nes mano mirusieji dar ne
turi gėlių.

Paukštis spiegiamai sutraškėjo 
savo kumpu snapu.

— Vaike, tu nežinai, kas yra 
širdgėla, jei tau vien tai teteko 
patirti. Argi tu niekad nesi girdė
jęs kalbant apie didžiąsias blo
gybes. Apie neapykantą, apie žu
dymą, apie pavydą?

Jaunuolis, girdėdamas sakant 
tuos žodžius, tarėsi sapnuojąs. 
Atsipeikėjęs, jis kukliai tarė:

— Tiesa, paukšti, aš prisimenu, 
apie tai rašoma senose istorijose 
ir pasakose. Bet juk tai nėra ti
krovė, ar, gal būt, taip ir buvo 
pasauly senų senovėje, kai dar 

nebuvo gėlių ir gerųjų dievų. 
Kas dabar apie tai begalvotų!

Paukštis tyliai nusijuokė savo 
aštriu balsu. Paskui jis išsitiesė 
ir tarė berniukui:

— Ir dabar tu nori vykti pas 
karalių, o aš tau turiu rodyti ke
lią?

— O, tai tu jau žinai, — sušuko 
džiaugsmingai jaunuolis. — Taip, 
jei tu sutinki mane vesti, tai aš 
tave prašau.

Tuomet didysis paukštis be 
garso nusileido žemėn, be garso 
išskleidė savo sparnus ir įsakė 
jaunuoliui palikti čia savo arklį 
ir skristi su juo pas karalių.

Pasiuntinys atsisėdo ant paukš
čio ir nujojo.

— Užsimerk — įsakė paukštis, 
ir jis paklausė, ir jie skrido per 
dangaus tamsą minkštai ir be 
garso, kaip pelėdos skridimas, ir 
vien tik šaltas oras ūžė pasiunti
niui pro ausis. Ir jie skrido ir 
skrido visą naktį.

Anksti rytą jie sustojo, ir 
paukštis sušuko:

— Atmerk akis!
Ir jaunuolis atsimerkė. Jisai pa

matė, kad jis stovi pamiškėje, o 
po juo ryto sambrėškoje spindėjo 
lyguma taip stipriai, kad jos švie
sa jį akino.

— Čia, pamiškėje, tu mane vėl 
atrasi, — sušuko paukštis. Jis šo 
vė aukštyn kaip strėlė ir bema
tant dingo mėlynėje.

(Bus daugiau)
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būtų mūsų tauth jau palaidota 
tautų kapinyne?

Nedaug, rodos, betrūko! Lietu
va padalinta tarp dviejų milži
nų — rusų ir vokiečių. Inteligen- 
tinė tautos vadovybė — bajorija 
užmiršusi savo tautini pašauki
mą — sulenkėjusi. Gi patsai tau
tos kamienas — liaudis analfa- 

. betiškai tamsi, nebepamenanti 
didžiosios istorinės praeities, ati
duota lenkinimui — iš dvaro, ir 
rusinimui — iš valdžios ištaigų 
pusės. Tauta, praradusi savo po
litinę nepriklausomybę ir nete
kusi inteligentinės vadovybės,— 
ar neatrodė pasmerkta paskuti
niam tautinės sąmonės praradi
mui?

Bet šita mirčiai pasmerkta 
tauta atgimė — svajonės ir ti
kėjimo jėga, iš gilios žmonišku
mo sąmonės išaugusio idealizmo 
jėga!

Atgimėme, nes, nors ir buvo
me beprarandą tautinę sąmonę, 
nebuvome tautinio charakterio
— idealistinės nuotaikos — pra
radę. Mūsų liaudis, tegu ir pas
kandinta (ne paskendusi, nes ne 
savo valia) į analfabetinę tamsą, 
išlaikė vidini savo dvasios švie
sumą, kuri teikia lietuvio cha- 
rakterin jaugęs žmoniškumas. 
Šio vidinio šviesumo gaivinami 
ir pradėjo mūsų tėvai kovą (tegu 
ir nesąmoningai!) už savo tąutos 
dvasinę gyvybę. Buvo nuostabus, 
jaudinančiai nuostabus vaizdas 
regėti, kaip mūsų kaimas, vos 
nukrinta baudžiavos pančiai, pra
deda siusti vaikus i mokslą — 
ugdyti tautos vadovybę^ Gyvas 
tikro idealizmo liudijimas: anal
fabetas tėvas aukojasi, pasku
tini kąsnį nuo savęs nutraukda
mas, kad vaikas išeitų į žmogų.
— įgytų tos mokslo šviesos, ku
rios jis pats neturėjo laimės pa
siekti. Galima, tiesa, šiandien 
aiškinti, kad tai tebuvo paprastas 
materialistinis apskaičiavimas, 
jog pelningiausia kapitalą inves
tuoti i sūnaus į ponus išleidimą. 
Suprantama, buvo siekiama vai
kams geresnio, „poniškesnio gy
venimo“ (bet ir tai nebe sava- 
naudinis nusiteikimas!). Kad ta
čiau šisai siekimas nebuvo pa
grindinis, liudija tai, jog pirma, 
negu leidžiant į ponus, buvo lin
kima žmogumi likti. „Žmogumi“ 
reiškė — savam kraštui ištikimu 
žmogumi. O tai nebuvo renta- 
bilingas linkėjimas. Kas liko 
žmogumi, to niekas gero nelau
kė. Geram reikėjo nutolti nuo 
savo.tėvų kalbos ir tikėjimo — 
vesti rusę ir priimti pravoslaviją. 
O ar kuris tėvas to savo vaikui 
linkėjo! Geriau prievartavo sa
vo vaiką i kunigą, kad tik nea
tiduotų pavojun nutolti nuo sa
vo krašto. Ne materialiniai iš
skaičiavimai, o tikras idealizmas 
skatino mūsų tėvus siųsti mus 
mokslo šviesos ieškotų!

Nebuvo, tiesa, šitas idealizmas 
tautiškai sąmoningas, nes apskri
tai jis nebuvo sąmoningas. (Bet 
tas visiškai nemažina jo vertės!). 
Tėvų perduotą idealizmą pakelti 
i tautinio idealizmo aukštį buvo 
jau vaikų uždavinys. Tačiau jų 
kovos už tautinę laisvę šauksmas 
būtų maža reiškęs, jei jis nebūtų 
radęs atgarsio visos tautos sa
vaimingai idealistiniame, vadi
nasi aukai ir kovai (tegu ir ta
riamai beprasmiškai!) pasiruo- 
šusiame nusiteikime.

Sakome tai, ne norėdami at
skirų tautinio atgimimo veikėjų 
individualinius nuopelnus mažin
ti, o tik priminti, kad jie patys atė
jo ne iš kažkur, ne iš šalies, o iš 
pačios tautos iškilo. Labiau idea
listiškai pasitikėdami tiesos sva
jone, negu rūpindamiesi naudos 
medžiokle; labiau klausdami, ar 
teisinga kova, negu ar sėkminga; 
labiau žiūrėdami kovos tikslo, 
negu laimėjimo šansų, jie išreiš
kė ne tik savo individualinį, bet 
ir tėvų perduotą tautinį charak
teri.

Visa, o ypačiai tautinio atgi
mimo istorija viena liudija: ta
sai mūsų humanistinio charak
terio idealistinis principingumas, 
kuris apsireiškia vadinamojo rea
lizmo, oportunistinio lankstumo 

stoka, buvo pati mūsų tautinės 
jėgos versmė. Šita prasme, jei iš 
vienos pusės mūsų charakterio 
idealistinis principingumas atro
do silpnybė, tai iš antros pusės 
jisai pasirodo besąs pati mūsų 
stiprybė. Silpnybė, nes būdami 
labiau oportunistiškai lankstūs, 
gal būt, būtume galėję išvengti 
daugelio kruvinų aukų, — turė
tume mažiau tragišką istoriją. 
Stiprybė, nes dar labiau galimas 
dalykas, kad, bevengdami „be
prasmiškų“ aukų, būtume iš viso 
nebenubudę — užmigę mirties 
miegu. Paradoksiškai tariant: 
esame stiprūs pačiu savo silpnu
mu. Pati mūsų silpnybė yra 
stipri.

Toks jau mažųjų tautų istori
nio likimo dėsnis: arba turėti 
tragišką istoriją, arba vergiškai 
sunykti. Didžiosioms tautoms, 
kurios rečiau teatsistoja prieš 
būties ar žūties alternatyvą, opor- 
tunistinis realizmas, gal būt, ir 
yra naudingas. Sakome „gal būt“, 
nes neretas atvejis, kad ir di
džiosios tautos, besivadovauda- 
mos imperialistiškai suprastu 
realizmu, perdaug išaugusios sve
timų tautų pavergimo kaina, ne- 
begajėgia šių deramai suvirškin
ti, ir staiga, pačiu savo triumfo 
metu, mirtinai užspringsta. Ne 
viena imperija taip subyrėjo! 
Jei betgi net didžiosioms tautoms 
oportunistinio realizmo nauda la
bai problematiška, tai mažosioms 
tautoms jis yra tiesiog mirtinai 
pavojingas. Vadovaujantis opor- 
tunistiniu realizmu, mažosioms 
tautoms tektų iš anksto atsisa
kyti laisvės pretenzijos (nes tai 
— nereali iliuzija!), iš anksto ge
ruoju pasiduoti, vergiškai daliai 
(nes tai — labiausiai reali išei
tis: jei poną mažiau būsi užrūsti
nęs, gal bus jis geresnis!) Kiek
vienu atveju, realistinio oportu
nizmo akimis žiūrint, naudingiau 
būti didelės, tegu ir svetimos, 
valstybės piliečiu, negu visą lai
ką sunkiai kovoti dėl savosios 
laisvės. 

Kempteno lietuvių stovyklos vaikų darželis K. Daugėlos nuotr.

Mažosios tautos gali gyventi 
tik idealistiniu kovos, tegu ir 
tragiškos, nusiteikimu. Čia. ma
žųjų, tautų likime, ryškiausiai ir 
atsiskleidžia idealizmo santykio 
su gyvenimu paradoksas. Iš vie
nos pusės, idealizmas atrodo ne
gyvenimiškas, nes atsisakas nau
dotis realistiniais sėkmės recep
tais. Iš antros betgi pusės, idea
lizmas pasirodo pati gyvenimo — 
žmogaus vardo verto gyvenimo! 
— sąlyga, nes atsisakyti kovos 
vien dėl to, kad ji atrodo bevil
tiška (maža turinti šansų būti 
laimėta), iš tiesų reiškia sunai
kinti bet kokią viltį: kas patsai 
praranda viltį, tam iš tiesų ne
bėra jokios vilties. Štai kodėl, 
nors idealizmas gyvenimiškumo 
atžvilgiu ir atrodo esąs mažiau, 
tačiau iš tiesų yra daugiau, negu 
realizmas. Atrodo idealizmas esąs 
mažiau, negu realizmas, nes, kai

idealizmas nukrypęs labiau atei- 
tin, kurios dar nėra, tai realiz
mas rūpinasi šia diena, — išgel
bėti, kas dar šiandien galima iš
gelbėti. Šitaip žiūrint, idealizmas 
atrodo turimąsias pajėgas savi
žudiškai aukoj ąs vien tam, kad 
ateičiai būtų sukurtas pavyzdys, 
o — ko bus vertas pavyzdys, jei 
maža beliks tų, kurie galės šiuo 
pavyzdžiu sekti?! Tačiau iš ti
krųjų idealizmas yra daugiau, 
negu realizmas, nes ateitis yra 
daugiau, negu dabartis. Svarbu 
išsaugoti ne du ar tris vandens 
kibirus, o patį šaltinį. O ši — 
diena, istoriškai žvelgiant, prieš 
ateities begalybę ir tėra pora 
vandens lašų. Kas tenori dabartį 
išsaugoti, patsai praranda ateitį, 
nes, kas tesirūpina šia — diena, 
ir teišsaugos tik šią — dieną. 
Ateitį telaimės tas, kuris paaukos 
jai dabartį, nes jis, vilties-atei- 
timi tikėjimo-gaivinamas, rizi
kuos pralaimėjimu, bet ir iš pa
čio pralaimėjimo sems jėgų nau
jai kovai leimėjimui.

Konkrečiau tariant, realizmas 
tegali laiduoti vien pliką gyvy
bės išsaugojimą, atseit vien ge
resnes vegetavimo sąlygas. Iš 
tiesų, kada vadinamieji realistai 
taip pat kalba apie kovą, šituo 
žodžiu jie supranta vien kovą 
dėl galimai mažesnių nuostolių, 
vadinasi, vien»kovą, dėl geresnių 
pralaimėjimo sąlygų išsiderėji- 
mo. Vadinamųjų realistų akimis, 
laimėjimas yra juo didesnis, juo 
jis pigiau atsiejo, mažiau aukų 
pareikalavo. Todėl jie gali, patys 
save guosdami, ir kiekvieną pra
laimėjimą švęsti kaip laimėjimą: 
„galėjo būti dar blogiau — galėjo 
dar brangiau atsieiti“. Bet ka
dangi tikras laimėjimas visada 
brangiai kainuoja, tai vadinamie
ji realistai greičiau jo bijo, negu 
jam ryžtasi. Laimėjimui siekti 
reikia idealistinio pasiryžimo la
biau vertinti žmoniškai vertingą 
gyvenimą, negu pliką gyvybę, nes 
paprastai (kadangi laimėjimas 
dažnai reikalauja gyvybės aukos) 

laimima nebe sau, šiai — dienai? 
o kitiems — ateičiai. Todėl lai
mėjimui ir gali ryžtis tiktai ta
sai, kuris savo gyvenimo vertę 
mato ne gyvybėje, atseit vien 
gyvenimo ilgume, o vidiniame 
gyvenimo vertingume, — vadi
nasi, tiktai idealistas.

Trumpai tariant, realizmo cre
do: svarbu ilgai gyventi, nors ir 
gyvenimo menkystės kaina. Idea
lizmo credo: svarbu vertingai gy
venti, nors ir gyvybės kaina. Pa
gal tai, kai realizmas tesirūpina 
gyvybės išsaugojimu, tai tik idea
lizmas yra tikrasai žmoniškai 
vertingo gyvenimo laidas. Šita 
prasme anksčiau ir sakėme: idea
lizmas yra daugiau, negu realiz
mas, nes žmoniškai vertingas gy
venimas yra daugiau, negu pli
kas gyvybės išsaugojimas. Tik 
gyvulio būties prasmę išsemia 
plika gyvybė. Gi žmogiškosios 

būties prasmė yra ne tik gyven
ti, bet ir vertingai gyventi. Žmo
gui yra svarbu ne vegetuoti, bet 
laisvai gyventi. Tik laisvas gy
venimas — žmogaus vardo ver
tas gyvenimas. Ir todėl: kaip rea
lizmas yra vergo, taip idealizmas 
— laisvojo nusistatymas j gyve
nimą.

Koks žmogaus nusistatymas į 
gyvenimą, toks ir jo gyvenimas. 
Realisto gyvenimas visada ra
mus, bet užtat niekada didingas, 
idealisto — didingas, bet tuo pa
čiu ir tragiškas.

Ramus1 realisto gyvenimas, nes 
laisvas nuo kovos įtampos. Visa 
jo kova (tai, ką jis šiuo žodžiu 
vadina) — konjunktūrinis kom- 
binavimas; geros konjunktūros 
atveju — kombinavimas. kaip 
sėkmingiau nuderėti. Užtat rea- 
listo gyvenimas ir nėra niekada 
didingas, — vis viena, ar jis, išo
riškai vertinant, būtų laimingas 
ar skurdus. Nyki realisto laimė, 
nes ji pagrįsta tiktai laiminga 
konjunktūra. Nyki betgi realisto 
ir kančia, nes ji ne pralaimėjimo 
kančia, o tik nelaimingos kon
junktūros užmesta našta. Galima 
kenčiančio realisto gailėtis, kaip 
vilko draskomos avies, bet nieka
da nepavadinsi jo kančios tragiš
ka, nes tragiška tėra kančia ko
vą pralaimėjusio žmogaus, o ne 
to, kuris nė nebandė kovoti.

Ir priešingai idealisto gyveni
mas yra didingas, bet užtat tra
giškas. Didingas, nes jisai ne 
konjunktūrų žaismo ar likimo 
kaprizų,' o kovos išdava. Kiek
viena kova yra didinga, kaip 
žmogiškosios valios apraiška, bet 
užtat visada drauge ir tragiška, 
nes ne tik reikalaujanti aukų, bet 
ir visada savyje slepianti taip 
pat pralaimėjimo grėsmę.

Štai todėl didingumas ir tra
giškumas ir yra tarsi du vieno 
dalyko (žmogiškosios kovos) var
dai, du neišskiriamieji dvyniai. 
Kiekvienas didingumas yra tra

giškas, nes nėra laimėjimo be 
aukų. Visada laimėjimą tešven- 
čia tik išretėjusios kovotojų gre
tos: tie, kurie labiausiai laimėji
mą lėmė, paprastai jo jau nebeš- 
venčia. Ir atvirkščiai, kiekvienas 
tragiškumas yra didingas, nes 
kovoje pralaimėjimas yra ne ny
kus likimui pasidavimas, o tarsi 
likimo neteisybė: kas kovoje, tu
rėjo laimėti, o tačiau likimo ka
prizas pasirodė galingenis už 
žmogaus valią. Tas ir yra tragiš
kiausia kiekvienoje kovoje, kad 
tarp kovos pastangų ir rezultatų 
nėra vienaprasmiško atitikimo 
— ne visada laimi vertingieji! 
Pasaulio istorija nėra pasaulio 
teismas, arba, kitais žodžiais ta
riant, pasaulio istorija nėra tei
singa. Ir vis dėlto tenka kovoti, 
nors negali būti tikras, kad kovą 
laimėsi! Tenka kovoti, nes jeigu, 
ir kovodamas, nežinai ar laimėsi, 

tai, kovos atsisakęs, esi tikras, 
kad sunyksi. Ne visada istorija 
teisingas.sprendėjas kovojančiųjų 
rungtynėse, bet visada nepermal
daujamai griežtas teisėjas kovos 
pabūgstantiesiems. Nežino kovo- 
jantysis, kas jam lemiama — 
laisvas gyvenimas ar laisva mir
tis, bet nekovojančiajam iš anks
to aiškus likimo sprendimas — 
vergo mirtis po vergo gyvenimo!

Ta pati idealizmo — realizmo 
dilemos (tragiškai kovoti už sa
vo laisvę ar vergiškai vegetuoti) 
alternatyva galioja ir mūsų isto
rijai. Jei būtume vadovavęsi tik
tai „realizmu“, tiktai „išsaugoji
mo, kas dar galima“ politika, ne
būtume kavoje nei knygnešių, nei 
savanorių kovos, nes buvo galima 
lietuvišką žodį išsaugoti ir sla
višku raidynu ar tautinę indi
vidualybę buvo galima galvoti 
išsaugoti ir- rusų liaudies kurto
sios sovietų respublikos rėmuose. 
Bet ar tuo „kas dar galima sau
gojimu“ nebūtume jau savęs pa
laidoję? Drįsome tačiau rizikuoti 
idealizmu ir kovoti, net jei daž
nai kova atrodė ir beviltiškai 
utopiška, todėl > ir esame gyvi, 
nors ir kruvinai sužalotu kūnu. 
Esame gyvi tik mūsų humanisti
niame charakteryje glūdėjusio 
idealistinio nusiteikimo jėga!

Štai kodėl ir priimame sava 
visą mūsų istoriją tokią kokia ji 
yra, drauge ir didingą, ir tragiš
ką, nes visa ji sukurta tuo pačiu 
vienu mūsų charakteriu. „Sava 
priimame“ reiškia: nieko dėl jos 
nekaltiname. Nekaltiname nei sa
vęs charakterio „nerealistišku- 
mu“, nei ieškome kaltės atskirose 
mūsų vadų kaltėse (buvo, pvz., 
tiesiog nesmagu klausyti, kaip 
Vytauto Didžiojo metais šiam 
mūsų didžiajam politikui po pen
kių šimtų metų buvo davinėjami 
patarimai nenutolti perdaug nuo 
pajūrio!). Nekaltiname nei prie
šų, lyg priešai kitoki galėtų būti! 
Prisiimame visą savo istoriją, nes 
tik vergai savo dalią laiko ne :-a- 
vo pačių istorija, o svetimu liki
mu. Gi laisvai tautai istorija yra 
ne svetimas likimas, o sava isto
rija. Kaip teisėtai savinamės mū
sų istorijos didingumą, taip ly
giai savu laikome ir jos tragiš
kumą, nes ir vienas, ir antras tė
ra du paties vieno mūsų huma
niško ir tuo pačiu idealistinio 
charakterio aspektai. Paneigti 
mūsų istorijos tragiškųjų momen
tų prasmę reikštų paneigti ir vi
są mūsų istorijos didingumų. Esa
me didingos istorijos tauta ne tik 
laimėjimais, bet ir pralaimėjimais
— ne tik Žalgiriu, bet ir Kražiais! 
Ir ieigu ką laikyti mūsų istorijai 
svetimu, tai ne „beprasmiškos“ 
kovos epizodus, o tiktai tuos mo
mentus, kada ir mes labiau va
dovavomės „realistine išmintimi“, 
negu kovos, nors ir beviltiškos, 
būtinybe. Gėdijuosi mūsų istori
joje tiktai 1940 m. birželio 15 d.

Visa mūsų istorija sava — to
kia, kokie mes. Didvyriškas mū
sų charakteris — arališku didin
gumu apmesta ir mūsų istorija. 
Esame didinga tauta savąja lais
vės meile ir idealistiniu tiesumu
— švįesiu žmoniškumu. Didinga 
mūsų istorija, kaip didingas žmo
niškumas priešais savanaudišku
mą, kaip didingas savo laisvės 
tiesus gynimas priešais vergišką 
nuolankumą bei oportunistinį po
litikavimą. Bet drauge kaip tik 
dėl to, kad esame tiesūs princi
pų žmonės ir nemokame oportu
nistiškai lankstytis bei vergiškai 
politikuoti, mūsų istorija atausta 
skaudžiu tragizmu. Tragiška mū
sų istorija, kaip tragiškas teisy
bės susidūrimas su neteisybe, ku
riame neteisybė laimi prieš tei
sybę vien dėl to, kad ana fiziškai 
galingesnė. Visa mūsų kaltė tėra 
ta, kad pirmgiminės teisės būti 
laisvais žmonėmis nenorime par
duoti už malonės trupinius nuo 
svetimo stalo (— tegu ir nuo pa
saulinės proletariato diktatūros 
stalo!) Šitą savo kaltę išpažįsta
me atvirai — be gėdos ir be at
gailos pažado. Tariame, kaip vi
sada mąstėme: geriau turėti dėl 
savo laisvės kovojusios tautos 
istoriją, nors ir sklidiną skausmo, 
negu vergiškai vegetuoti.

6
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Kaip jau teko girdėti, pereitais 
metais Čilės kardinolas, dėl ligos 
ilgiau pasilikęs Romoje po kardi
nolų šventinimo iškilmių, arčiau 
susipažino su lietuviais kunigais, 
gyvenančiais Romoje, ir pakvietė 
visus vykti Čilėn pastoracijos 
darbui, o klierikus — studijoms 
Santiago universitete. Kvietimą 
priėmė tik trys kunigai: Antanas 
Kardauskas, Alfonsas Grauslys ir 
T. Narbutas. Po ilgo rengimosi 
šie kunigai 3 d. gruodžio išvyko 
iš Genuvos uosto laivu ligi Bue
nos Aires, o iš čia traukiniu, pa
galiau lėktuvu j Santiago.

Genuva, 1946. XII. 1.
Jau ilgokas laikas gyvenu Ge

nuvos xuosto mieste. Rytoj paga
liau išplaukiu j užjūrį. Pirmasis 
laivas, kuriame buvome užsakę 
bilietus — „Campana“, jau seniai 
išplaukęs ir gal netoli Argentinos. 
Tačiau mums teko nuo jo atsisa
kyti ir vykti laivu, kuriame bi
lietai buvo užsakyti mūsų mece
natų iš Santiago de Chile.

Sis laivas brangus. Mūsų turis
tiniai bilietai atsiėjo po 500 dol., 
kai tuo tarpu tam pat laive 3 kl. 
bilietai tik po 248 dol. Nieko ne
padarysi. Ne mūsų kaltė. Ir ben
drai prieš mūsų norą susidarė vi
sokių išlaidų labai daug.

Sis naujasis laivas, kuriuo plau
kiam vadinasi „Philippa“, 18.000 
tonų. Rytoj, gruodžio 2 d. 7 vai. 
30 min., turėsim būti jau prie lai
vo, kur bus patikrinimas visų 
bagažų ir dokumentų.

Iš Romos išvykome lapkričio 
mėn. 20 d. Iš ten visa kolegija 
mus labai gražiai išleido. Visi pa
rodė labai daug nuoširdumo ir 
meilės. Vyskupas — Būčys taip 
pat labai maloniai mus atsisvei
kino.

Gavome įgaliojimus iš Balfo 
atstovauti lietuvių reikalus ten ir 
šiek tiek pinigų pavažinėjimui iš
tirti kolonizacijos galimumus.

Italiją gerokai apvažinėjau. Bu
vau pas stigmatizuotąjį tėvą Pijų 
San Giovani Rotondo (prie Fog- 
gia). Iš ten nuvykau Neapolin, 
Capri salon. O dabar, kadangi lai
vo teko laukti ilgiau nei buvo nu
matyta, dar nuvykau į Veneciją 
ir į Paduvą pas šv. Antaną. Nuos
tabus tas šv. Antanas. Po tiek 
šimtų metų jis gyvena, kaip gy
venęs, ir „konkuruoja“ visus ki
tus šventuosius. Gausybė paliktų 
lazdų, įvairių votų ir padėkos 
raštelių liudija apie tai, kad šv. 
Antanas ir dabar yra galingas 
užtarėjas.

Keletą dienų buvome Milane. 
Ten labai sužavėjo mūsų „pro- 
fessoressa“ ir dottoressa Agutė 
Šidlauskaitė, Jėzaus širdies Univ. 
asistentė. Puikiai išsilavinusi. Aš 
manau, kad iš lietuvių moterų 
maža tokių bėra kaip ji. Savo teo
loginėmis ir asketinėmis bei mis
tinėmis žiniomis pralenkia dauge
lį mūsų kunigų. Ji čia turi labai 
puikų vardą ir kaip profesorė, ir 
kaip labdaros bei Katalikų Akci
jos veikėja. Dabar ji studijuoja ir 
mediciną, taikydamasi tam atve
jui, kad 'negalėdama grįžti namo, 
galėtų vykti kur į misijas ir savo 
darbu būtų naudinga.

Pats Milanas mums padarė la
bai prastą įspūdį (mat jau veik 
žiema). Oras, tiesiog baisu: sau
lės nesimato, rūkas, kaip Lon
done, šalta, daug lyja. Romos ir 
Genuvos oras, palyginus su Mi
lanu, kaip rojus. Nesinorėtų tam 
Milane ilgai gyventi.

Laivas „Philippa“, 1946. XIL 21.
Artėdamas prie Rio de Janeiro, 

noriu parašyti pirmą išsamesnį 
laišką apie savo kelionę.

Iš Genuvos išvykome tik XII. 
3 d. Italai mus nepaprastai var
gino. Tai žmonės be tvarkos. Tie
siog negali suprasti, kaip jie gali 
taip nežmoniškai erzinti keleivius.

. Kardaosko laiškų

Į uostą keleivius sušaukė XII. 2. 
7 vai. 30 m., o laivan įleido tik 10 
vai. vakaro. Išplaukėme tik kitą 
dieną 14 vai.

Viduržemio jūra buvo labai 
audringa. Po poros valandų ke
lionės pradėjome visi nekaip jaus
tis. Rtyojaus dieną jūra buvo dar 
audringesnė. Mūsų laivui audra 
nulaužė tik 1 stiebą. Mėginau „į 
Rygą“ važiuoti, bet nieko neišėjo. 
4 dieną jautėmės jau geriau. Jūra 
paskui nurimo, ir visi laikėmės 
puikiai. Pasirodo, kad jūros liga 
tik tada sergama, kai jūra auringa 
liekasi, tai ir liga ilgai trunka. 
Bet bendrai, ne taip jau baisu, 
kaip kad pasakojama.

XII. 12. naktį pasiekėme pas
kutinį atsparos punktą, Dakarą. 
Čia prancūzų valdoma teritorija. 
Krantan išlipti nebuvo jokių kliū
čių. Patekome tarp negrų. Negriu
kai labai malonūs, kalba prancū
ziškai, daugelis angliškai. Biznį 
varo ne menkiau už italus, tik su 
tuo skirtumu, kad jų veide vi
sada malonus šypsnys. Dakare 
būtume galėję daug ko pamatyti, 
tik itališkos tvarkos dėka veik 
nieko nepamatėme.

Laive važiuojame 9 kunigai ir 2 
vienuoliai — ne kunigai. Be to 18 
seselių. Kasdien laikome Mišias. 
Koplyčios nėra tad laikome savo 
kabinose. Laive yra 3 klasės. Tre
čioji užimta veik vienų žydų. Žy
dai daugiausia_ iš Vengrijos. Ta
čiau žydų netrūksta ir kitose kla
sėse.

Pasirodo, kad Kalėdas švęsime 
laive. Nebus tai malonu. Žinoma, 
Jums iš šalies žiūrint, tai galėtų 
atrodyti poetiška. Bet mums no
rėtųsi švęsti ne ankštoj kabinoj, 
suprakaitavus, bet erdvioj bažny
čioj. Bet vienam kartui gyvenime 
tai bus tikrai atmintina.

Šį sekmadienį, vidurdienį tiki
mės pasiekti Rio de Janeiro. Sa
ko, kad bus galima išlipti. Tik, jei 
vėl tikrai nepasakys, kada plau
kiam tolyn, vėl negalėsime po 
miestą gerai pasižvalgyti.

Šiuo tarpu informacijas baigiu. 
Sėdžiu lauke. Pro akis slenka mė
lynos Atlanto bangos. Vėjas vis 
nori sudraskyti popierį, bet jau 
laimingai baigiu rašyti.

Iš Buenos Aires, 1947. I. 5.
Rio de Janeiro miestan atvy

kom XII. 22 d. vidurdienį. Jau iš 
tolo, kokia 30 km. ar net daugiau 
matėme kalne Kristaus Karaliaus 
statulą. Kai priplaukėme prie 
uosto, buvome parblokšti to nepa
prasto grožio. Viena, kad ilgas 
laikas nebuvo matę žemės, o an
tra, kad ir pats uosto gamto
vaizdis yra toks puikus, kaip gal 
būt retai kur pasaulyje. Čia pa
darėme daug nuotraukų nuo 
laivo.

Mūsų laimei, mums leido išlipti 
rytojaus diena, kai po visų pati
krinimų toli nuo kranto laivas 
priplaukė prie uosto molų. Ryto
jaus diena buvo su lietumi, labai 
apsiniaukusi ir vėsi. Visų sako
ma, kad Rio de Janeiro nepa
prastai gražus. Mes tuo tikime, 
nors dėl lietaus negalėjome daug 
ko apžiūrėti ir iš matytų dalykų 
susidarėme tik vidutinišką vaiz
dą. Aplankėme kelias bažnyčias. 
Jos buvo labai gražios. Bet sa
koma, kad kitos ne tokios puikios. 
2 mil. mieste tik apie 20 bažnyčių 
ir 200 kunigų (gyventojai veik iš
tisai katalikai). Neturi stiprios 
katalikiškos spaudos. Šiaip žmo
nės nuoširdesni ir mandagesni 
negu italai. Pragyvenimas bran
gus. Mūsų doleriukai pasirodė 
čia labai „slabni“. Pav., vynuogių 
Italijoj gaudavom už 1 dol. apie 
10 klg., čia gi už dolerį negauni 
nė vieno kg. Panašiai ir kiti vai
siai bei prekės. Tik bananai la
bai pigūs.

23. d. 11 vai. vak. laivas paliko 
Rio de J., paskendusį elektros

šviesų jūroje. Buvo labai puikus 
vaizdas.

Kūčias šventėme laive. Jas 
šventėme su dviem senukais
vengrais. Bendrai parengėme Kū
čių staliuką, patys sėdėdami ant 
lovų. Ant staliuko buvo iš Romos 
fygų, iš Genuvos sausainių ir vy
no, iš Rio ananasų, iš Dakaro ba
nanų ir iš Budapešto kopjako. 
Na, ir iš Hostijos plotkelės. Mūsų 
senukai pagiedojo vengriškų Ka
lėdų giesmių, mes — lietuviškų. 
Žinoma, mūsų visų mintys skrido 
pas Jus, pas savuosius Tėvynėn. 
Vidurnaktį laivo I kl. buvo Ber
nelių Mišios. Jos praėjo labai gra
žiai. Taigi, Kalėdos buvo nuosta
bios: Gloria in excelsis Deo et in 
mare pax hominibus . . .

27. d. 12 vai, buvome Montevi
deo. Čia visai netikėtai atėjo mūsų 
pasitikti pabėgėlis kun. Grigaliū
nas (jis jau seniai gyvena ištrėmi
me. Brazilijoj buvo 3 m. Dabar 
kelinti metai čia). Čia išlipti leido 
visai laisvai. Kun. Grigaliūnas la
bai broliškai mus globojo. Apro
dė visą miestą, vaišino, kiek ga
lėjo. Montevideo miestas nuosta
biai gražus. Lietuvių čia mieste 
gyvena apie 7.000, kitur dar apie 
3000. Bet deja, čia subėgo nekoki 
lietuviai. Mat, seniau Uragvajus 
priėmė visokius, be jokių vizų. 
Tat subėgo daug kriminalinių 
prasikaltėlių. Taipogi vykstant 
lietuviams, nebuvo pasirūpinta 
laiku nusiųsti tinkamų kunigų. 
Dabartinis kun. Grigaliūnas čia 
turi labai gerą vardą. Vyskupas 
pažadėjo priimti visus kunigus 
lietuvius, kuriuos tik jis reko
menduos. Sudarytas net planas, 
kaip padėti šiems kunigams. Mū
sų kun. Grauslys jau galvoja ten 
vykti. Tuo tarpu jis dar tebebūna 
su mumis Avellanedoje.

1946 m. gruodžio mėn. 28 d. ryte 
išlipome Buenos Aires uoste. Čia 
radome mus belaukiantį kun. 
Vengrą, MIC, kuris mums buvo 
parūpinęs leidimą iš laivo išlipti 
(kitaip būtume turėję tupėti lai
ve ligi artimiausio išėjimo ir vyk
ti Cilėn be jokio sustojimo šiame 
krašte). Dabar jau esame mieste 
Avellaneda, kuris yra ne kas kita, 
kaip Buenos Aires priemiestis, su 
atskiro miesto teisėmis. Apsisto
jome naujam Marijonų vienuolyne.

Buenos Aires miestas gražus, 
bet vardas tai ant juoko išrink
tas. Gal niekur nėra tokio biau- 
raus oro, kaip čia. Lyguma, 
drėgna, jokio gryno oro, o tik 
dvokimas nuo įvairių atmatų, ku
rių ypač Avellaneda užversta. 
Tačiau miesto centras puikus. 
Parkai gražūs, gatvės, žalumy
nai, paukštelių čiulbėjimas, kaip 
Lietuvoje. Kai už kiek laiko ap
sitvarkys čia bus gerai. Gal vie
nintelis kraštas, kur žmonės myli 
savo valdžią. Prezidentas Peron 
darbininkų tiesiog dievinamas. 
Lietuvių, sakoma, esą apie 30.000. 
Jie visi mus gaudo ir vaišina. 
Puikus choras. Kaip puikiai jis 
gieda! Nė Lietuvoje taip nebuvau 
girdėjęs.

Trečiadienį, I. 8 d., „Panagra“ 
bendrovės lėktuvu skrisim į San
tiago. Tai dėl to. kad kaina be
veik ta pati, kaip ir traukiniu I 
kl. — 55 dol. Santiage mes labai 
laukiami. Jau jie skambino pas 
vienuolius ir ragino mus viskuo 
aprūpinti. Parašysiu iš ten. Lai
komės ne taip puikiai, bet gerai.

Vis dėl to Pietų Amerikoj bus 
ko pasimokvti. Mus stebina pui
kios Buenos Aires bažnyčios, ku
rios gali konkuruoti su Romos 
panašaus tipo (išskyrus Romos 
didžiąsias). Gražios, puošnios, 
švarios. Visur tvarka. Ypač baž
nytiniai skelbimai puikiai rašo
mi, kaip geležinkelio modemiškose 
stotyse: stambiomis. įvairjų spal
vų raidėmis. Bet kunigų supan
čiojimas baisus: įvilkti sutanon, 
su paltais ar su palerina. Bet 
kaip kitaip apsirengusį kunigą 
žmonės gatvėje išjuokia. Mes pa
tys tuoj pajutom. Amerikoniškas 
apsirengimas čia liaudies netole
ruojamas. Taigi, čią kunigus 
tvarko ne tik kurija, bet ir tie 
fanatiški žmonių papročiai. Čia 
už menkniekius kunigas suspen
duojamas.

1947 m. vasario 
men. 28 d. 12.30 
vai. Gautigen’o sa
natorijoje ilgus me
tus džiovos kan
kintas, atsiskyrė 
su šiuo pasauliu, 
a. a. aviacijos 
pulkininkas leiten
antas Viktoras Rei
montas, palikdamas 
dukreles, artimus 
bei pažįstamus sie
kimus bei viltis.

Velionis gimė 
1898 m. vasario 
mėn 25 d. Telšių 
mieste. Iki 1915 m. 
ramiai augo savo 
tėvų globojamas ir 
stropiai besimokin
damas.

Pirmojo Pasau
linio karo audra jį 
nubloškė į Rusijos 
gilumą. Atsidūręs 
vienas tarp sve
timųjų Viktoras 
neieško, taip kaip 
dažnai atsitinka, 
jaunuoliškų nuoty
kių, bet atsideda 
vien mokslui ir 1918 
m. Voroneže baigia 
Volkoviškių gim
naziją.

Atsikūrus nepri
klausomai Lietuvos 
valstybei ir vedant 
dar žūtbūtine kovą 
už visų savo žemių

išvadavimą, mes matome velionį 
karių eilėse: 1919 m. birželio m. 
18 d. jis skiriamas į Pirmąjį Kava 
lerijos Pulką.

1919 m. rugpiūčio m. 1 d. , ve
lionis įstojo į Lietuvos Karo Mo
kyklos II - ją laidą, kurią baigė 
tų pat metų gruodžio mėn. 16 d. 
pėstininkų leitenantu. Tolimesnei 
tarnybai buvo paskirtas į 5 pėst. 
pulką.

1922 m. rugpiūčio m. 1 d. perė
jęs į karo aviacijos tarnybą, joje 
tarnavo iki 1940 m. gruodžio m. 
16 d., t. y., iki Lietuvos Kariuo
menės likvidacijos, eidamas įvai
rias karo aviacijos tarnybos parei
gas. Daugiausia jam teko vado
vauti karo aviacijos skraidančio 
bei techniškojo personalo paruo 
Šimui: nuo 1927 m. gegužės m. 
18 d. iki 1940 m. gruodžio m. 16 d., 
t. y., iki Lietuvos karo aviacijos 
likvidacijos.

Velionis nepasitenkindamas pa 
viršutinišku dalykų pažinimu, 
stengiasi savo dirbamoje srityje 
išsiaiškinti, išnagrinėti, susipažinti 
iki smulkmeną. Todėl jis nepa
sitenkina Lietuvos Karo. Moky
kloje ir Karo Aviacijos Kursuose 
įgytomis žiniomis, bet kiekviena 
proga stengiasi jas pagilinti: 
1925 — 26 m. jis baigia Aukštųjų 
Karininkų Kursų VI laidą ir 
1930—31 m. Aukštuosius karo avi
acijos Kursus Italijoje.

Už nuopelnus Lietuvos Aviaci
jai bei Lietuvos Kariuomenei ve
lionis buvo apdovanotas:

1 Vyčio Kryžiaus Ordinu II 
rūšies III laipsnio; 2. D.L.K. Ge
dimino Ordinu IV laipsnio; 3, 
„Plieno Sparnų” garbės ženklu; 4.

Latvijos Aviacijos Pulko Ženklu, 
ir 5. Čekoslovakijos lauko lakūno 
žvalgo garbės ženklu.

Velionis buvo drausmingas, 
tvarkingas, darbštus, visa siela 
atsidavęs tarnybai karys. Viso to 
jis reikalaudavo ir iš savo val
dinių. Auklėjo karius ne vien 
žodžiu, bet ir gyvu pavyzdžiu.

Jis buvo tiesaus, atviro būdo, 
mėgo tiesą pasakyti į akis. Tarny
boje buvo reto objektyvumo pa
vyzdys.

Jo nuopelnai Lietuvos karo avi
acijai, o per ją ir Lietuvos kariuo
menei bei lietuvių tautai yra labai 
dideli. \<

Velioniui vadovaujant Lietuvos 
karo aviacijos skraidančio bei 
technikinio personalo paruošimui, 
šis įgauna daug pažangesnę 
kryptį kaip teorijos, taip ir prakti
kos srityse.

20 metų jis kaip karininkas dir
bo karių apmokymo ir auklėjimo 
darbą ir, būdamas teisingas, tie
sus ir darbštus žmogus, ta pačia 
linkme auklėjo ir pavestą jo glo
bai jaunimą.

Jei šiandien mums žinomas lie
tuvio — partizano vardas, žinomi 
didžiausi tautos sūnų pasiauko
jimo pavyzdžiai jos laisvės kovo
je, tai velionies auklėjimo įnašas 
čia yra labai didelis.

Nuoširdžiai atlikęs tautos bei 
tėvynės uždėtas pareigas, ilsėkis 
toli nuo tėvynės, kuriai tu paauko
jai visą savo energiją, sveikatą, 
kurios taip ilgėjais, svetimoje 
Svabijos žemėje. Ilsėkis ramybėje, 
ir lai būna Tau lengva, nors ir 
svetima, suteikusi amžiną poilsį, 
žemelė!

J. Tumavičius

Bendra krašto nuotaika kata
likiška. Vyriauja ispanų kalba. 
Su italais tik labai vargingai ga
lima susikalbėti, — irgi ištautėję. 
Gyventojai, net ir italai, žymiai 
rimtesni, kaip Italijoj. Nors ši
aip moralumu nepasižymi. Mote
ris viena vyrų tarpan negali pa
sirodyti, būtų išnaudota.

Lietuviai čia turi pasistatę sa
vus nameliukus (tik paskutiniu 
metu). Jie mus draugiškai priė
mė, vaišino ir tebevaišina. Jau
čiamės, kaip Lietuvoj. Vakar ma
tėme ir filmą iš Lietuvos.

Marijonai čia tvarkosi ypatin
gai gražiai. Buvusieji kunigai 
žmonių giriami, o dabartinis kun. 
Vengras, tiesiog dievinamas. Tik
rai puikus žmogus: jaunas, vik
rus, energingas, vaišingas, baž
nytinės dvasios. Galima juo tik- 
pasigėrėti. Jo vikariukai — du 
amerikoniukai, nors ir neblogi, 
bet su juo negali lygintis.

Tvarkomės bagažus. Pasilie
kam lėktuvu tik’25 kg. Kitus si
unčiam traukiniu. Mėginsime 
Kordiljerus perskristi. Netrukus 
iš Santiago parašysiu. Sveikinu 
visus lietuvius.
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Rooseveltienes
nuomone apie Baltijos valstybes

Ponia Rooseveltienė, velionies 
prezidento žmona, atkakliai JTO 
posėdžiuose gynusį tremtinių tei
ses ir gražiai atrėmusi Sovietų 
Sąjungos atstovo Višinskio ne
pagrįstus užsipuolimus, iš trem
tinių susilaukė daug pagarbos ir 
padėkos. Teisingą ir humanišką 
Rooseveltienės žygį didžiai įver
tino ir Amerikos lietuviai. Lietu
vai Vaduoti Sąjungos pirminin
kas inž. P. J. Žiūrįs, padėkojęs 
R Rooseveltienei už jos teisingą 
laikyseną ginant tremtinių rei
kalus, paprašė pasakyti savo nuo
monę Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Praėjusių metų pabaigoje E. Roo
seveltienė atsiuntė atsakymą, 
kurs mums nėra malonus. Roose
veltienė rašo:

„Dėkoju už Tamstos, Lietuvos 
Draugų Amerikoje vardu pareikš-

- tus kilnius žodžius dėl mano pa
žiūros pabėgėlių ir tremtinių (DP) 
klausimu.

Dėl Tamstos prašymo pareikšti 
mano pažiūrą dėl Baltijos valsty
bių padėties, pranešu, kad aš no
riai nusakysiu savo asmenišką 
pažiūrą. Mano nuomone, svar
biausias tikslas dėl kurio Sovietų 
Sąjunga laiko tuos kraštus savo 
kontrolėje, yra užsitikrinti arse
nalą savo nuosavoms sienoms ap
saugoti.

Kai Baltijos valstybių tautos 
įgys sovietų pasitikėjimą ir kai 
Sovietų Sąjunga įsitikins, kad 
baltų tautos ar jų sąjungininkai 
negresia sovietų saugumui, tai ji 
laikysis draugiškai baltų tautų

- atžvilgiu. Tai yra natūrali reak
cija visų Europos tautų, gyvenan
čių nuolatinėje baimėje būti kai
mynų užpultoms. Vienintelis ga
limas sprendimas tai problemai 
išrišti būtų sudarymas tarptau
tinių sutarčių juostas toms šalims 
atskirti.

Kartoju, kad tai, kas išdėstyta, 
yra asmeniška nuomonė tuo klau
simu“.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos pir
mininkas inž P. J. Ziuris poniai 
E. Rooseveltienei atsakė tokiu 
laišku:

„Tamstos nuomonė Baltijos val
stybių klausimu mums netikėta, 
prisimenant Tamstos neseniai 
pravestą humanišką akcijtą JTO, 
beginant pabėgėlių ir tremtinių 
teises. Deja, tų nelaimingų žmo
nių teisių gynimu, dar neišspren
džiama tremtinių problema. Visi 
JTO disputai ir pasiūlymai trem
tinių reikalais, įskaitant IRO, ne
nurodo, kad būtų svarstomos pa
bėgėlių problemos priežastys ir 
kad būtų dėtos visos pastangos 
to klausimo priežastim panaikin
ti. JTO padarytieji pasiūlymai at
sisakė pažvelgti tiesiai i akis, kad 
pabėgėlių problema liks tol, kol 
Rytų Europos valstybės, įskaitant 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, bus pa
vergtos ir jų tautoms bus panei
giamos žmogaus teisės. Man gai
la, kad Tamstos laiške išreikštos 
mintys yra sutinkančios su aukš
čiau pažymėta pažiūra. Dar ne- 
molonesnis faktas, kad Tamsta, 
atrodo, pateisini dabartinį Balti
jos valstybių pavergimą. Tamsta 
sakai, kad Sovietų Sąjungos svar-

blausias tikslas Baltijos valsty
bėm okupuoti yra užsitikrinti 
„arsenalą savo sienoms apsaugo
ti“. Kai dar egzistavo Hitlerinė 
Vokietija, tas argumentas galėjo 
būti panašus į pateisinimą. Da
bar, kai Vokietijos karinė galy
bė yra nušalinta, kyla klausimas: 
nuo ko ginsis tas arsenalas? Ti
kriausiai ne nuo Vakarų Demo
kratijų. Atrodo, kad tikrieji Ru
sijos motyvai yra pastūmėti savo 
sienas į vakarus ir komunizmo 
išplėtimas. r

Tamstos nuomonė, kad baltų 
tautoms „reikia įsigyti sovietų 
pasitikėjimą“ ir įtikinti ją, kad 
jos negresia sovietų saugumui, 
nėra įgyvendinama. Kokia even
tualią grėsmę gali sudaryti Bal
tijos valstybės — maži kraštai su 
bendru gyventojų šešių milijonų 
skaičiumi — daugelį kartų dides
nei ir galingesnei Sovietų Sąjun
gai. Tarp kitko, patyrimas baltų 
tautoms parodė, kad sovietams 
nesudaro jokio skirtumo, ar jų 
valdomos tautos laikosi jų atžvil
giu taikiai ar ne. Sovietai tęs 
beatodairinę tautų naikinimo po
litiką areštais, žudymais, depor
tavimais. Galima priminti, kad

dėl mokytojų ir vadovėlių trū
kumo. Mokytojų atlyginimo klau
simas nėra sutvarkytas.

Jei bendro švietimo mokyklų 
klausimas laikytinas patenkina
mai sutvarkytu, tai amatų mo
kyklos, nežiūrint daug pastangų ir 
bandymų, tebėra pusiaukely. Iki 
šiol profesinis ' švietimas eiha 
dviem kryptim: veikia amatų mo
kyklos pagal Latvijos nustatytą 
tvarką, o greta jų — profesiniai 
kursai praktiškoms žinioms įgyti.

Pravesta menininkų registracija. 
Surašyta 71 kompozitorius bei di
rigentas, 152 vokaliniai solistai, 
197 instrumentalistai, 143 aktoriai 
bei režisieriai, 54 šokėjai, 142 dai
lininkai ir 174 rašytojai bei žur
nalistai.

Užvestas pabėgėlių gyvenimo

neutralios valstybės — Lietuva, 
Latvija ir Estija nesipriešino so
vietams, okupuojant jų kraštus 
1940 metais, tačiau sovietai jas 
traktavo taip, kaip nugalėtąsias 
priešo šalis, savo metodais nesis- 
kirdami nuo nacių.

Vienintelis lietuvių, latvių ir 
estų tautų troškimas yra išlais
vinti savo kraštus iš svetimos 
okupacijos ir vėl tapti šaiminin- 
kais savo namuose. Sunku su
prasti, kodėl gerai informuotas 
amerikietis ir ypač Tamstos pa
dėties amerikietis, turėtų ginti 
teoriją, kad baltų tautos labiau 
pakenčia brutalią sovietų, negu 
tokią pat nacių okupaciją.

Tamsta siūlai tose šalyse suda
ryti „sutarptautintų sričių juostą“. ______ __ a_  „ f_____
Toks sprendimas baltų tautoms' archyvas. Numatyta surinkti pa
ir jų draugams nepriimtinas, nes gal dešimtainę archyvo sistemą 
jis tolygus Baltijos valstybių ne- įvairių emigracijos dokumentų, 
priklausomybių visiškam sunai- Iki šiol surinkta apie 2.000 lapų 
kinimui.

i Lietuvių kilmės laisvę mylin
čių amerikiečių vardu kartoju 
mūsų tikėjimą, kad JAV delega
cija JTO pakeis savo pažiūrą į 
tremtinių problemą ir savo dėmė
si atkreips į pabėgėlių atsiradimo 
priežastis, vieton vienašališko do
mėjimosi tremtinių globa ir re- 
patriavimu. Tremtiniai trokšta 
grįžti į savo tėvynes, bet tik į iš
laisvintas nuo svetimųjų okupa
cijos.“

LATVIU CENTRINES TARYBOS
SESTASIS SUVAŽIAVIMAS

Kassely, Betenhauseno stovy
kloje vasario mėn. 13—17 d. d. 
įvyko Latvių Centrinės Tarybos 
(LCT) šeštasis suvažiavimas. Iš 
35 turėjusių teisę balsuoti atsto
vų dalyvavo 30, įskaitant atsto
vus iš Danijos ir Austrijos. Su
važiavimo atidaryme dalyvavo 
karinės valdžios DP reikalų vir
šininkas kpt. Me Gengel ir vietos 
UNRRA dir. M. N. Laborde bei 
kiti pareigūnai.

Platų pranešimą apie Latvių 
Centrinio Komiteto darbą laiko
tarpy nuo rugsėjo mėn. 20 d. iki 
vasario mėn. 10 d. daugiau iš
keldamas britų zonos gyvenimą, 
padarė LCK pirmininkas prof. K. 
Kundziųš. Anot jo, jau praėjusių 
metų rugsėjo mėn. reikėjo kon
statuoti pabėgėlių padėties pablo
gėjimą, o amerikiečių zonoj pra
dėtas skryningas sudarė mūsų 
tremties gyvenimo kritiško laiko
tarpio įžangą. Išmetamų skaičius 
daugumoj siekė 10—12%, o iš vi
so amerikiečių zonoj išmesta 2— 
3.000. Patikrinimas toj pačioj vie
toj buvo dažnai keletą kartų pa
kartotas. Buvo padaryta žygių 
sušvelninti išmetamųjų padėti; 
jiems nedavus reikiamų re
zultatų, medžiaga buvo pasiųsta 
pasiuntiniui Bilmaniui į Vašingto
ną, tikintis, kad jam tarpinin
kaujant, gal pavyks padėtį page
rinti.

Anglų zonoj tikrinimai prasi
dėjo vėliau. Iki šiol visose sto
vyklose užpildyti tik klausimų 
lapai, o žodinis apklausinėjimas 
nedaug kur pravestas. Tuo tarpu 
daugumoj išskryninguoti 1941 m. 
repatrijantai ir buvę legionie
riai. Ligi š. m. sausio mėn. 1 d. 
išskryninguota bendrai 388 asmens.

Iš rankdarbių parodos Kemptene K. Daugėlos nuotr.

Pavyko išaiškinti, kad buvę kariai 
po išskryningavimo netenka tiktai 
UNRRA aprūpinimo, bet ne DP 
teisių, ir todėl jie turi teisę į ka
riuomenės aprūpinimą ir karinės 
valdžios išlaikomas stovyklas.

Kartu su skryningu buvo pra
dėta ir kita akcija, būtent, pabė
gėlių perkilnojimas iš iki šiol gy
ventų vietų į naujas barakines 
stovyklas. Šios akcijos tikslas, 
matyt,, buvo pabėgėlių didesnių 
masių sutelkimas į vieną vietą ir 
vokiečiams pabėgėlių apgyventų 
namų grąžinimas.

Prie viso to dar prisidėjo mai
tinimo pablogėjimas. Britų zonoj 
jau nuo rugpjūčio mėn. 1 d. mais
to norma sumažinta iki 1550 ka
lorijų. Šiuo reikalu padaryti žy
giai nedavę vaisių; buvo atsaky
ta, jog tai nustatyta aukštųjų įs
taigų ir pakeitimų tuo tarpų ne
numatoma.

Šiose aplinkybėse pabėgėliams 
beliko tiktai ieškotis patikimesnių 
egzistencijos sąlygų, ir todėl pra
dėta aktyviau įsijungti į darbus. 
Paminėtini Hamburgo ir Lūbecko 
uostų darbai, į kuriuos įsijungę 

£ apie 500 tautiečių; taip pat Ham
burgo, Mūncheno bei Kielio mies
tų atstatymo darbuos dirba dau
giau kaip 1000 latvių. Apie 300 
latvių gavo darbo ant Latvijos 
laivų, kuriuos kaip įgaliotinis bri
tų transporto reikalams perėmė 
kpt. Smits.

Paskutiniu laiku atsirado ga
limybė jaunoms moterims gauti 
darbo Anglijos tbc ligoninėse. Su 
pirmuoju transportu spaljo mėn. 
šiuo tikslu j Anglija išvyko_ 280 
latvaičių. Šiuo metu pasiūlyta 
darbo 4.000 baltiečių moterų, bet 
ne tbc sanatorijose, o apskritai 
ligoninėse.

Sąryšy-su tuo iškilo ir tolimes
nės emigracijos klausimas, jei 
Latvijos tarptautinė padėtis ne
pagerėtų. LCK turi pakankamai 
informacijų apie dabartines išsi- 
kėlimo galimybes į kai kurias už
jūrio valstybes. Tačiau esą žino
ma, kad baltiečių DP įsileidimo 
ir įkurdinimo klausimas užjūrio 
valstybėse dar niekur nėra iš
spręstas.

Nežiūrint sunkių sąlygų, latvių 
švietimo ir kultūros darbas ne
sustojo. Mokyklų tinklas laikyti
nas patenkinamu. Pradžios mo
kyklų skaičius siekia apie 125 su 
apie 8.000 mokinių. Gimnazijų yra 
apie 57 su 3180 mokinių. 21 pra
džios mokykla ir 10 gimnazijų tu
ri daugiau kaip po 100 mokinių. 
Mokyklų darbas smarkiai kenčia

dokumentų, apie 300 foto nuotrau
kų ir k.

Toliau savo pranešime prof. 
Kundzinš suminėjo LCK rūpini
mąsi buvusiais kariais, išmestais 
iš stovyklų (pastariesiems remti 

> įsteigtas specialus fondas) bei vai- 
. kais, netekusiais savo tėvų.

Specialiai apie LCK darbus 
amerikinčių zonoj padarė praneši
mą LCK vicepirmininkas A. Ka- 
cens. Apie Baltijos universiteto 
veiklą pranešė jo prezidentas 
prof. F. Gulbis. Universiteto per
kėlimas iš Hamburgo į Pinebergą 
pareikalavo daug jėgų. Persikėlė 
1.200 studentų ir 246 mokomojo 
personalo narių. Iš bendro stu
dentų skaičiaus 13,4%- sudaro 
estai, 28,2% lietuviai ir 58,4% lat
viai. Studentai ir mokomasis per- 

i sonatas pripažinti dirbančiaisiais 
i ir gauna 1750 kalorijų ir dar 200 

kai. papildomai per dieną. Un-to 
sąmata praėjusiais metais siekė 
29.000 RM.

Po pranešimų įvyko rinkimai.

Latvių Centrinės Tarybos pirmi
ninku išrinktas A. Valdmanis, Lat
vių Centrinio Komiteto pirminin
ku — prof. A. Švabė. Baigiant, 
priimtos rezoliucijos bei sudaryti 
kiti organai. (Plg. Tevzeme, Nr. 16)

DP laikraštininku
konferencija

S. m. vasario 27 d. Augsburge, 
Sommerkaserne, ukrainiečių sto
vykloje, įvyko pati pirmoji licenzi- 
juotų laikraščių (amerikiečių zono
je) leidėjų ir jų bendradarbių kon
ferencija. Šiam suvažiavime daly
vavo estų, jugoslavų, latvių, lenkų, 
ukrainiečių, o taip pat ir visų 
amerikiečių zonoje išeinančių lie
tuvių laikraščių — „Žiburių" „Mū
sų Kelio", „Tėviškės Garso" ir 
„Minties" atstovai. Į garbės pre
zidiumą buvo pakviesti karinės 
valdžios atstovai su Mr. Ch. Opitz 
priešakyje, vokiečių licenzijuotos 
spaudos (amerikiečių ir anglų zo
noje) pirmininkas J. W. Naumann. 
Konferenciją iniciatorių grupės 
vardu atidarė Roman Ylnyckij. Po 
atidaromojo žodžio ir darbų tvar
kos paskelbimo, nuoširdų svei
kinimo žodį pasakė vokiečių licen- 
zijuotų laikraščių leidėjų sąjungos 
pirmininkas J. W. Naumann.

Apie teisinę' DP spaudos būklę 
paskaitą laikė estų prof. Perandi.

Po pietų pertraukos suvažia
vimas išklausė rezoliucijų ir sta
tuto komisijų parengto pranešimo, 

Suvažiavimo gale buvo 
išsirinkti naujai suorganizuotos 
sąjungos vadovaujamieji organai 
— valdyba, į kurią pagal ką tik 
priimtą statutą įtraukti ir iš kiek 
vienos tautybės po du atstovai.

Pasibaigus oficialiai konferenci
jos daliai, visi jos dalyviai buvo 
pakviesti koncertam kurio pro? 
gramą atliko žinomasis ukraiųiečių 
vyrų choras

DARBO SUTARTIS SVETIM
SALIAMS DARBININKAMS,

UZANGĄZUOTIEMS I BELGU ANGLIES KASYKLAS
Įmonės, 
Darbovietė, 
Pavardė ir vardas, 
Gimimo vieta ir data, 
Nevedęs, vedęs, vaikai, 
Tautybė, 
Gyvenamoji vieta, 
Specialybė.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 str.
a) Šią sutartį pasirašiusiam dar

bininkui įmonė užtikrina pastovų 
darbą laikotarpiui mažiausiai 24 
mėn. nuo darbo pradžios. Ši su
tartis bus automatiškai atnaujin
ta tiems darbininkams, kurie pa
tenkinamai dirbs.

b) laike sutarto laiko darbinin
kas, pasirašęs sutartį, užsianga
žuoja (pasižada) dirbti kasyklose 
ir atlikti nurodytą darbą geriau
siai, pagal jo sugebėjimus išpil
dyti visus įmonės taisyklių nuo
status, su kuriais jis bus supažin
dintas.

2 str.
Darbininkas pareiškia žinąs, kad 

jis yra pasamdytas išimtinai dar
bui kasyklose. Darbo vieta, taip 
pat tikslus paskyrimas, jam bus 
nurodyti, kai jis atvyks į Belgiją. 
Jis pasižada pasilikti anglies ga
myboje visą šioje sutartyje nu
matytą laiką. Persikėlimas į kitą 
kasyklą gali būti leistas, tik esant 
rimtoms priežastims. Sutarčiai pa
sibaigus, darbininkas yra laisvas 
nuo visokių užsiangažavimų (pa
sižadėjimų), su sąlyga grąžinti 
gerame stovyje, turint omenyje 
normalų susidėvėjimą, įrankius ir 
įvairius tiekmenis, kurie buvo 
duoti jo dispozicijai, arba apmo
kėti proporcinga suma už negrą
žintus įrankius.

3 str.
a) po patenkinamo bandomo

jo darbo periodo, 90 dienų, vedęs 
darbininkas galės atsigabenti sa
vo žmoną, vaikus ir kitus asmenis, 
jo išlaikomus, ir kurių atsigabe- 
nimui Belgų Vyriausybė duos sa
vo sutikimą.

b) Belgų Vyriausybė bus atsa-

kinga ir prižiūrės, kad Belgijos 
Angliakasių Draugijų Federacija 
suteiktų darbininkams ir jų šei
moms tinkamas gyvenamas patal
pas.

c) darbininkai ir jų artimieji 
asmenys, kūrie kartu su juo gy
vens, bus remiami (skatinami) 
įsikurti Belgijoje, jei jie to pa
geidautų; šiuo atveju jie galės 
natūralizuotis pagal veikiančius 
pilietybės įstatymus.

4 str.
a) Normalus darbas turi 6 dar

bo dienas per savaitę. Darbo die
nos ilgis yrK nustatytas kasyklų 
darbo taisyklėmis. Informacijos 
tikslu pranešama, kad sekmadie
niai, Velykų Pirmadienis, Šešti
nės, Dievo Kūno, Sekminių pir
madienis, Visų Šventųjų, Kalėdos 
ir belgų tautines šventės (liepos 
21 d.) paprastai yra nedarbo die
nos. Jie gaus taip pat atleidimą 
nuo darbo ir kitomis dienomis, 
numatytomis ’ įmonių taisyklėse. 
Normalus darbas yra atliekamas 
indiferentiškai dieną ar naktį, pa
gal darbo grupių pamainų eilę.

Visokie 
išmokami 
nuostatus 
čius.

5 str.
a) Darbininkas, kuris, pasirašė 

sutartį, gaus atlyginimą, lygų at
lyginimui, gaunamam belgų dar
bininko, atliekančio toki Pat dar
bą. Atlyginimo minimumas yra 
nustatytas „Tarptautinės Mišrios 
Kasyklų Komisijos“ („Commission 
Nationale Mixte des Mines“').

Darbininkas turės teisę taip pat 
į premijas, kurios yra ar bus duo
damos belgų darbininkams. Iš
skaitymai bus atliekami pagal 
legalias šioje srityje taisykles, ir 
tam tikras algos nuošimtis yra 
sulaikomas priverstinam socia
liniam draudimui.

b) Darbininkai, dirbantieji šach
tose, yra skirstomi į 10 kategorijų

papildomi priedai bus 
pagal Belgijos įstatymų 
ir pagal vietos papro-

8
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pagal Kvalifikacijas ir atliekamą 
darbą. Minimalūs atlyginimai yra 
šie: už 8 vai. darbo dieną Cl. I — 
140 belgų frankų, Cl. II — 143,5 
fr., Cl. III — 147 fr., Cl. IV — 156 
fr., Cl. V — 169 fr., Cl. VI — 
175 fr., Cl. VII — 182 fr., Cl. VIII 
— 210 fr., CL IX — 213,5 fr., Cl. 
X — 220,5 fr.

Jaunų darbininkų (nepilname
čių) atlyginimas už darbą šach
tose: už 8 vai. darbo dieną 14 
metų amžiaus — 70 fr., 15 mt. — 
34 fr., 16 mt. — 91 fr., 17 mt. — 
$8 fr., 18 mt. — 112 fr., 19 mt. — 
126 fr., 20 mt. — 133 fr., 21 mt. — 
140 fr.

c) Atlyginimas bus mokamas 
mažiausiai du kartu per mėnesį. 
Atsitikimuose, kai atlyginimo 
normos, mokamos belgų darbinin
kams, būtų pakeistos, atlyginimas 
svetimtaučiams taip pat bus pa
keistas toje pat proporcijoje.

d) Nežinojimas prancūzų ar fla
mandų kalbos svetimtaučio dar
bininko negali būti priežastimi 
mokėti jam mažesnį atlyginimą, 
negu belgui darbininkui, dirban
čiam tos pačios kategorijos dar
bą. Taip pat negali būti priežasti
mi paskirti jį prie sunkesnio, dau
giau pavojingesnio arba neatitin
kančio jo sugebėjimą darbo.

6 str.
a) Svetimtautis darbininkas taip 

pat turi teisę į papildomą kom
pensaciją (gratifakaciją) natūra 
arba pinigais tokio pat dydžio, 
kaip ir belgų darbininkai.

b) Svemtimšalis darbininkas tu
ri teisę kasmet į apmokamas 
atostogas, kaip ir belgų dar
bininkai pagal belgų darbo įsta
tymus.

.7 str.
a) Darbininkas, pasirašęs šią 

sutartį ir be pertraukos išdirbęs 
mažiausiai 5 metus belgų anglies 
gamykloje, jei įvyktų repatrija
vimas, gauna atlyginimą, pa
dengiantį grįžimo kelionės iš
laidas iki Lietuvos sienos.

b) Šita kompensacija taip pat 
padengia kelionės išlaidas jo šei
mos narių, kurie yra išlaikomi, 
iki sienos jo krašto, jei aukščiau 
paminėtas darbo periodas tęsėsi 
7 metus belgų anglies pramonėje.

8 str.
a) Belgų įmonė pasižada pa

daryti viską, kas yra jos galioje, 
kad suteiktų darbininkui tinka
mą gyvenamą patalpą, apstatytą 
reikalingais baldais, ir už nuomos 
kainą, kuri yra nustatyta toje 
apylinkėje, ir išpildant sąlygas, 
numatytas belgų darbo kodekse.

b) Kantinose, kurios yra spe
cialiai rezervuotos svetimšaliams 
darbininkams įmonės vadovybė 
jų vedėjus parinks iš svetimšalių 
tarpo arba iš žinomų garbingų 
belgų.

Pardavinėjimas stipriai veikian
čių alkoholinių gėrimų kantinose 
griežtai draudžiamas.

9 str.
a) Darbininkas privalo mokėti 

įnašus socialiniam draudimui ir 
t. t., pagal taikomą įstatymą, to
kiu pat būdu, kaip ir belgų dar
bininkas. Įnašai bus sulaikomi iš 
jo gaunamo atlyginimo. Jie bus 
panašūs į atskaitymus, daromus 
iš belgų darbininkų.

b) Kas liečia draudimą senat
vėje, darbininkas turės tas pa
čias pirmenybes, kurias turi bel
gų darbininkai, numatytas belgų 
anglies kasyklų pramonės įstaty
mais dėl pensijų.

Kas liečia draugijų ir sindikatų 
santvarkas, darbininkai svetim
šaliai turės tas pačias teises, kaip 
ir belgų darbininkai, numatytas 
belgų įstatymuose.

10 str.
Nelaimės arba ligos atveju, 

svetimtaučiai darbininkai naudo
jasi tais pačiais privalumais, iš
plaukiančiais iš belgų įstatymų

11 str.
Nelaimingų atsitikimų laike 

darbo atveju svetimtautis dar
bininkas turi teisę gauti kom
pensaciją, medicinos pagalbą ir 
vaistus tokiu pat būdu, kaip ir 
belgų darbininkas, ir tokiomis 
pat sąlygomis, numatytomis bel
gų įstatymuose. .

12 str.
Atveju, jei po nelaimingo at

sitikimo įvyktų sužeistojo mirtis, 
turintieji teisę gaund kompensa
ciją, numatytą belgų įstatymais, 
įmonė tuęjau praneša Tarptau
tinei Pabėgėlių Organizacijai apie 
eventualią svetimtaučio darbinin
ko mirtį.

13 str. '
a) Įmonininkas turi teisę nu

traukti sutartį, jeigu:
1. darbininkas nepaiso pasta

bų, duodamų jam, vykdant 
šios sutarties arba imonės 
vidaus tvarkos taisyklių 
sąlygas;

2. darbininko elgesys yra prie
šingas gerai tvarkai ir eks
ploatacijos drausmei;

3. darbininkas, sergąs užkre
čiama liga, atsisako gydytis.

b) Darbininkas turi teisę nu
traukti sutartį, jeigu:
1. dėl nelaimingo atsitikimo 

ar ligos jis nebegali toliau 
dirbti;

2. nepaisant reikalavimų, įmo
nininkas atsisako grąžinti 
dokumentus (pasą, darbo 
leidimą, identifikacijos do
kumentą, registracijos pa
žymėjimą), esančius asme
nine darbininko nuosavybe;

3. įmonininkas nesilaiko šios 
sutarties sąlygų; ir

4. teismas pripažįsta, kad su 
darbininku buvo blogai el
giamasi.

14 str.
Draugija paskirs prancūzų kal

bos vertėją '(Belgijoje, Wallon 
srityje) ir flamų kalbos (Flamų 
srityje) padėti dirbininkams, ku
rie nėra susipažinę su šiomis 
kalbomis. Šie vertėjai bus pripra
tę prie tos darbo rūšies, kuri vyk
doma kasyklose.

15 str.
Pagal norą ši sutartis, kuri 

pasirašyta 24 mėnesiams, gali būti 
atnaujinama sekančiam 1 metų 
periodui. Norint šią sutartį nu
traukti, pranešimas turi būti pa
darytas bet kurios partijos ma
žiausiai du mėnesius iš anksto.

Parašas darbdavio 
Parašas darbininko

(LTB VK Informacijos)

Belgijos Delegacija 
Augsburge

S. m. vasario mėn. 28 d. į Augs
burgą atvyko Belgijos vyriausy
bės delegacija, vadovaujama kap. 
Emile Donvil, kuri ukrainiečių 
stovykloje padarė išsamų prane
šimą apie darbo sąlygas Belgijos 
anglies kasyklose. Pradžioje de
legacija supažindino su darbo 
sutarties nuostatais, vėliau kap. 
Donvil atsakinėjo į įvairius išvie- 
tintųjų asmenų paklausimus. Cha- 
rakteringesniuosius klausimus, ku
rie labiausiai DP interesuoja, 
trumpai patiekiame.

Klaus. Ar vykstantieji galės pa
siimti turimą turtą?

Ats. Visą, legaliai įsigytą nuo
savybę galės tremtiniai įsivežti. 
Šiuo metu aiškinamasi, kas išduos 
nuosavybės dokumentus..

Klaus. Ar ištikrųjų Bilgejos vy
riausybė reikalauja, kad UNRRA 
pravestų eligibility patikrinimą 
asmenims, kurie nori važiuoti 
darbams į Belgiją.

Ats. — Ne. Belgijos vyriausybei 
pilnai pakanka Armijos pravesto 
screening©.

Klaus. Ar per screeningą iš
mestieji asmens galės įvažiuoti į 
Belgiją?

Ats. Ne. Tokie asmens gali 
kreiptis į IGCR Tarpvyriausybi
nio Pabėgėlių komiteto skyrius, 
Stuttgarte, Mūnchene, Frank
furte. \

Klaus. Ar Belgija priims ir ki
tos rūšies darbininkų?

Ats. Kol kas reikalingi tik ang- 
liakasiai. Vėliau gal būt.

Klaus. Ar tremtiniams bus duo
tos galimybės leisti savo laikraš
čius, steigti mokyklas, savąja kal
ba melstis?
. Ats. Belgijoje yra įvairiomis 
kalbomis laikraščių. Čia viešpa
tauja tikra žodžio-laisvė. Mokyklų 
tinklas labai platus. Gyventojui

paliekama pilna laisvė pasirinkti Pasikalbėjime, kuris užtruko 
mokyklos dėstomąją kalbą pran- apie tris valandas ir kuriame da- 
cūzų ar valonų. Tas pats pasaky- lyvavo visų tautybių DP atstovai, 
tina ir dėl bažnyčių. Gali eiti į paaiškėjo, kad DP Belgijoje gy- 
kokią tik nori bažnyčią. Visi gi vens įvairaus tipo barakuose, daž- 
klausimai (tautiniu atžvilgiu) bus niausiai su cemento ar plytelių 
sutvarkyti vėliau. Numatoma, grindimis; šeimoms bus duodami 
pav., lietuvių kalbai 2—3, vai. per atskiri kambariai, viengungiai 
dieną tose belgų mokyklose, kur gyvens bendrose patalpose. Kiek- 
mokysis lietuvių vaikau vienai šeimai žiemos mėnesiais

Klaus. Kokiomis sąlygomis įsi- leis nusipirkti pigia kaina po 400 
gyjama Belgijos pilietybė? kg. anglies, o vasarios mėn. 300

Ats. Išgyvenus 10 metų Belgijoje kg. mėnesiui. >
ir sumokėjus 12.000 frankų Belgi- Belgų vyriausybė pasižadėjusi 
jos vyriausybei už pilietybės su- dviejų metų laikotarpyje pastaty- 
teikimą. ti 25.000 namų angliakasiams.

Nuo 1946 m. rugsėjo mėn. 16 d. iki š. m. vasario" 1 d. trukusieji 
rankdarbių, siuvimo ir kirpimo kursai Kempteno lietuvių stovykloj 
suruošė savo darbelių parodą. Officer Mr. Washington apžiūri 
eksponatus. K. Daugėlos nuotr.

ELIGIBILITY PATIKRINIMO 
REIKALU

Baltijos komiteto atstovas š. m. 
vasario 28 d. lankėsi USFETO 
DP skyriuje ir buvo priimtas 
pulk. Sedge ir UNRRA-os zoni
nio dir. Paul Edwards. Jie abu 
pareiškė, kad armijos screeningų 
išvietintiems asmenims DP statu
sas yra galutinai pripažintas ir 
UNRRA šio statuso iš naujo ti
krinti nėra įgaliota. UNRRA, vyk
dydama numatytus emigracijos 
planus, gali rinkti jai reikalingas 
žinias, tačiau tų žinių rinkimas 
negali būti rišamas su DP statuso 
pakartotinu patikrinimu. Be to, 
buvo pareikšta, kad UNRRA bu
vo anksčiau įgaliota pareikšti sa
vo nuomonę dėl armijos scree
ning©, peržiūrint to screening© 
anketas, bet iki šiol jokių pareiš
kimų armija iš UNRRA-os tuo 
reikalu nėra gavusi.

Taip pat buvo pareikšta, kad ir 
ateity jokie screeningai išvietin
tiems asmenims nebenumatoma 
daryti.

75. MIL. DOLERIŲ PABĖ
GĖLIŲ ORGANIZACIJAI

JAV valstybės departamentas 
praneša, kad į prezidento finan
sinį biudžetą įtraukta 75.000.000 
dolerių Jungtinių Tautų pabėgė
lių organizacijoms, prekybai ir 
sveikatos reikalams. Didžiausioji 
šios sumos dalis teks Pabėgėlių 
Organizacijai. (NYHT, 26. 2. 47)

TRUMANAS RŪPINASI 
TREMTINIAIS

Prezidentas Trumanas vasario 
mėn. 24 d. kreipėsi į kongresą, 
prašydamas patvirtinti JAV da
lyvavimą Tarptautinėje Pabėgė
lių Organizacijoje. IRO galėsian
ti pilnai ir sėkmingai ištremtųjų 
problemą Europoje išspręstu Rei
kia iš tikrųjų pagalvoti, kas bus, 
jei IRO negalės š. m. liepos mėn. 
1 d. savo darbo pradėti. Prezi
dentas priminė, kad beveik du 
trečdaliai visų Vokietijoje, Aus
trijoje ir Italijoje gyvenančių 
tremtinių, kurie sudaro apie vie
ną milijoną, yra amerikiečių 
aprūpinami. JAV senatoriai Ar
thur H. Vandenberg ir Tom Con- 
naly įnešė senatan rezoliuciją, 
reikalaujančią kongreso pritari
mo, kad JAV dalyvautų Tarp

tautinėje Pabėgėlių Organizaci
joje.

Senatorius Vandenberg, kaip 
praneša AP, užsienio politikos 
komisijoje šiuo reikalu pareiškė, 
kad visam laikui tremtinių prob
lemą išspręsti galima tik juos 
įkurdinus. (NZ. 28. 2. 47)

ANGLIJOJE DP GALES GAUTI 
DARBO

Londono „Sunday Times“ pra
neša, kad britų vyriausybė arti
moje ateity numato atidaryti dar
bo tarpininkavimo įstaigų Vokie
tijoje ir Austrijoje. Būstinės bū
siančios Berlyne ir Vienoje. Šių 
tarpininkavimo įstaigų atidary
mas duodąs viltį, jog Didžioji 
Britanija galės paimti šimtą tūk
stančių tremtinių kaip darbo 
jėgą.

Laikraštis toliau nurodo reika
lą sudaryti tinkamų DP Vokieti
joje ir Austrijoje sąrašą, pagal 
kurį, kai tik bus reikalinga, 
tremtiniai su savo žmonomis ga
lėtų būti pervežti i Angliją ir pa
gal darbą paskirstyti.

Tremtiniai turėtų būti atlygi
nami pagal britų profesinių sąjun
gų tarifus, apgyvendinti specialiose 
bendruomenėse ir traktavimo at
žvilgiu prilyginti britų darbinin
kams. (NZ. 28. 2. 47)

BRAZILIJOS DELEGACIJA 
IŠVYKO

„Stars Stripes“ vasario mėn. 
21 d. praneša, kad tuo metu Vo
kietijos trijose zonose ir Austri
joje lankėsi brazilų grupė, kuri 
apžiūrėjo DP stovyklas. Delega
cija, prieš išvykdama į Pietų 
Ameriką, kur ji padarys galutinį 
pasiūlymą savo vyriausybei ap
gyvendinti tūkstančius DP, užsu
ko į Londoną.

AMNESTIJA MAŽAI PAVEIKĖ 
LENKUS

Vyriausios amerikiečių kariuo
menės būstinės išvietintiems as
menims G 5 skyriaus valdininin- 
kas praneša, kad netikima, jog 
paskelbta plačioji amnestija Len
kijoje būtų bent kiek- didesnį, 
lenkų skaičių paakstinus iš Va- 
kietijos.

Jei lenkai nutars grįžti namo, 
gal jie lauks, kol ateis pavasaris,

sušils oras ir pasidarys lengves
nės keliavimo ir gyvenimo sąly
gos.

Valdininkas mano, kad vienin
telis tiesioginis šios amnestijos 
rezultatas esąs tiktai „naudingas 
efektas“ DP moralei.

„Tie, kurie šios amnestijos yra 
paveikti, ir tie, kurie yra pasiry
žę grįžti, nori dar palaukti tikrų 
pasisakymų apie’ amnestijos pasi
sekimą. Jie nori įsitikinti vyriau
sybės gera valia“, pridūrė valdi
ninkas. (St. & Str., 21. 2. 47)

159.282 DP DIRBA AMERIKIE
ČIŲ ZONOJE

UNRRA-os vyr. darbo skyriaus 
viršininkas Benjamin Horowitz 
pranešė, jog daugiau kaip 45% 
visų darbingų DP amerikiečių zo
noje yra* įjungti i darbą.

Iš 159.282 dirbančių asmenų 
50.431 dirba UNRRA-oje, iš ku
rių 40.137 yra apmokami bur
mistrų. 33.939 dirba karinių sar
gybų vienetuose ir darbo kuopo
se. 12.480 dirba įvairius darbus 
ir 11.404 asmens parengiami dar
bui.

Karinės įstaigos numato dar 
paiTnti 10.000 asmenų. 900 asmenų 
darbo gaus darbo stovyklos įstai
goje Mūnchene.

(St. & Str., 23. 2. 47)
KELIONES LEIDIMŲ REIKALU
Abiejų vakarinių zonų išvažia

vimo ir įvažiavimo įstaiga prane
ša, kad įsigalioja nauji nuostatų 
pakeitimai vokiečiams ir užsienie
čiams, norintiems iš amerikiečių ir 
britų zonų išvažiuoti arba į jas 
įvažuoti. Šie pakeitimai, esmėje 
nepalengvina įvažiavimo ir išva
žiavimo suvaržymų; jie daugiau
sia apima tik techniškuosius ir 
baudžiamuosius pakeitimus.

Norint gauti karinės valdžios 
išvažiavimo iš Vokietijos ir įvažia
vimo i Vokietiją leidimą, reikia 
kreiptis į landratą arba burmistrą.

DP turi atiduoti užsienio valiutą 
Potvarkis, veikiąs britų zonoj 
Pranešama, kad visų tautybių 

DP Vokietijoj turi vykdyti Kari
nės Valdžios įsakymo Nr. 53 nuo
status: (bankinių užsieninių ver
tybių operacijų įstatymas).

2) Šio įstatymo II str. reikalau
ja, kad kiekvienas asmus, kurio 
žinioje yra arba nuosavybėje ran
dasi svetimų vertybinių popierių, 
apie tai turi užpildyti blanką arti- 
miausiaipe Reichsbinko skyriuje.

3) Šio įstatymo III str. reikalati- 
ja, kad kiekvienas asmuo, gau
damas pakvitavimą, turi atiduoti 
artimiausiame Reichsbanko sky
riuje:
a) visus užsieninius pinigus;
b) čekius, tratas, vekselius ir kitas 

mokėjimo priemones, išduotas 
asmenų, dabar gyvenančių už 
Vokietijos ribų (D asmenims, 
esantiems už Vokietijos ribų ir 
(II) asmennims, esantiems Vo
kietijoje, jeigu vertybės po
pieriai išrašyti svetima valiuta.

c) aukso ir sidabro monetas, auk
so, sidabro arba platinos gaba
lai arba gabalų formos lydiniai.
4) I strp., 1 (b) reikalauja, kad 

nuosavybė Vokietijoje, įgyta as
mens už Vokietijos ribų, turi būti 
užblokuota, todėl bet kuris DP, 
kuris mano apleisti Vokietiją, 
prieš išvaživimą turi taip pat de
ponuoti savo vokišką valiutą.

5) Nuspręsta, įstatymo Nr. 53 
šiuos str. taikyti ir visiems DP 
Britų Zonoje.

6) Ryšium su tuo, Reichsbanko 
tarnautojas periodiškai lankysis 
stovyklose ir rinks vertybės po
pierius, esančius pas DP ir taip 
pat rinks pareiškimus apie jų 
vertybės popierius, esančius už 
Vokietijos ribų. Banko tarnauto
jas turės su savim reikalingus 
formuliarus ir įgaliojimus išduoti 
pakvitavimą už paimtus vertybės 
popierius.

7) Visų DP dėmesys atkreipia
mas į įstatymo Nr. 53 VIII, str., 
kuris pabrėžia, kad:

kiekvienas asmuo, nusižengęs 
šio įstatymo tiems nuostatams, 
pagal Karinės Valdžios Teisino 
sprendimą galės būti nubaustas 
visomis numatytomis bausmėmis, 
išskyriant mirties bausmę.

„Mūsų Dienos, 431 Nr.“
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— Pulk. Voronin, Maskvos ra
dijo komentarorius anglų kalba, 

. švenčiant Raudonosios armijos 
29-sias metines sukaktuves, pa
brėžė, jog Vakarų, sąjungininkai 
būtų galėję pagreitinti karo pai- 
baigą greičiau sudarydami antrąjį 
frontą, bet jie delsė ir norėjo su
silpninti kaip Vokietiją* taip ir 
Sovietų Sąjungą. Sąjungininkų 
kariuomenė išsikėlusi į Europą 
tuo metu, kai karas buvęs pasku
tinėje stadijoje. Karo rezultatas 
buvęs aiškus, tik pergalę nešan7 
čių sovietų kariuomenės kovų dė
ka prieš vokiečių pajėgas. Anglų- 
amerikiečių kariuomenė pradėjo 
invaziją į Vakarų Europą tik ta
da, kai jos pamatė, kad Sovietų 
kariuomenė yra pajėgi pabaigti 
nacių karo mašinos sunaikinimą, 
okupuoti visą Vokietiją ir viena, 
išlaisvinti visą Prancūziją be są
jungininkų pagalbos.

Sovietų ginkluotų pajėgų poka
rinis uždavinys, pagal Pravdą, 
esąs — „nepailstamai ugdyti ka
rinį lavinimą, tęsti gilių karo pa
tyrimų studijas ir efektingai jas 
panaudoti. Sovietų armija iš šio 
karo išėjo stipresnė negu bet ka
da, užgrūdinta ir pajėgi stovėti 
krašto taikos darbo sargyboje. 
(NYHT, 26. 2. 47)

— Dr. Edward Teller, Čikagos 
universiteto profesorius, nuo 1939 
metų dirbęs prie atominės bom
bos tyrinėjimo, mano, kėd prie
šas, panaudodamas radijo akty
vias dujas, gali nuniokoti milži
niškus JAV plotbs, nenumesda- 
mas nei vienos bombos. Jis pat
virtino, kad radijo aktyvumas, 
sukeltas Bikinio bombų, maždaug 
savaitės laikotarpyje buvo su
sektas ir JAValstybėse. Dr. Teller 
mano, kad užtektų atpalaiduoti 
didelį dujų kiekį Pacifiko pakraš
ty, ir jas vėjas išnešiotų po visą 
kraštą. Dujokaukės galėtų būti 
naudojamos, bet jos greičiausiai 
nepateisintų savo paskirties. Slėp
tuvės su garai įrengtais oro fil
trais tam reikalui geriau patar
nautų. (NYHT, 26. 2. 47.)

— Bevinas, kalbėdamas Žem. 
Rūmuose, užakcentavo, kad Bri
tų santykiavima» su JAV visais 
klausimais yra nuoširdžiausio 
charakterio. „Mes niekam nelei
sime įkalti kylio tarp mūsų abie
jų kraštų“. ,

— H. Wallace, buvęs JAV pre
kybos ministeris, leidiny „New 
Republic“ tvirtina, kad Prancū
zija statanti atomines įmones; ma
žiausiai viena jų prieš metus jau 
esanti įrengta Skandinavijoje. 
Britai taip pat statosi atominės 
energijos fabrikus, kurie bus pa
jėgūs gaminti atomines bombas.

Wallace pridūrė, kad Kanada 
jau yra padariusi 80%, kad ga
lėtų pradėti naudoti atominę 
energiją. Buvęs ministeris tvirti
na, kad Amerika nebegali sakyti 
dar turinti atominę paslaptį.

(NYHT, 22. 2, 47) 
- — Atėnų spauda praneša, kad 
iš graikų partizanų sunkiose ko
vose Prammons kalnų papėdėje, 
trisdešimt dvi mylias į pietus nuo 
Albanijos sienos, užmušta ir su
žeista daugiau negu 50 %.
. Partizanai buvo prasilaužę pro 
vyriausybės gynybos linijas, ir 
į jų rankas buvo patekę 100 mulų 
vilkstinė. Tik sulaukus vyr. pasti
prinimų ir lėktuvų pagalbos, jie 
buvo atmušti. (NYHT, 24. 2. 47)

— Amerikos ambasadorius Var
šuvoje Arthur Bliss Lane, išvyk
damas į Vašingtoną, savo atsisvei
kinimo kalboje pabrėžė, kad jis 
ilvykstąs savo paties pasiūlymu, 
nes manąs, jog Jungt. Amerikos 
Valstybėse galėsiąs daugiau Len
kijai padaryti negu Varšuvoje.

Dillingeno lietuvių meno — 
tautodailės paroda

Vasario 23 d. uždaryta Dillin
geno lietuvių meno — tautodailės 
paroda, kuri čia tęsėsi nuo vasa
rio 16 d. Mintis surengti tokią 
paroda Dillingeno lietuviuose bu
vo kilusi jau perteitą vasarą, bet 
dėl įvairių priežasčių (screeningai 
ir pan) negalėjo būti įgyvendina
ma. Pagaliau Nepriklausomybės 
sukaktiės dieną — atidarymas. 
Nesunku suprasti kokiu dvasios 
pakilimu dilingeniečiai sutiko 
šią kultūrinę apraišką.

Išstatyta įvairių eksponatų apie 
600. Vieni jų, kaip tautiški rū
bai, juostos, kilimai, staltiesės, 
rankšluosčiai, gintaras, atsiga
benti iš Lietuvos, kiti kaip lėlės, 
mezginiai, lietuviškų sodybų, kry
žių modeliai ir kiti medžio dirbi
niai pagaminti čia. Turtingas 
spaudos leidinių skyrius, kuriame 
kruopščiai surinkta beveik visa 
išeivijoje pasirodžiusi spauda. 
Atskirame kampelyje progimna
zijos mokinių rankdarbiai.

Pažymėtini mėgėjų: Eiduko 
akvarelės ir Em. Bliudniko ang
liniu paišeliu piešti paveikslai. 
Pirmasis dail. A. Rūkštelės dai
lės studijos mokinys.

Patsai dail. A. Rūkštelė paro
doje išstatė tremtyje padarytus 
12 paveikslų. Ypač įspūdingas 
pav. „Tremtiniai“, kuriame at
vaizduota mūsų tragedija. Jo 
darbai parodai priduoda ypatin
gą nuotaiką.

Stovyklos komitetas norėda
mas atžymėti ištrėmime paga
mintus geriausius eksponatus iš 
savo kuklių išteklių paskyrė tris 
dvigubas premijas ir atskirai tris 
— progimnazijos mokiniams. Va
sario 18 d. parodos komitetas, 
kurį sudarė dail. A. Rūkštelė- 
pirmininkas ir nariai: M. Lau- 
kienė, M. Macevičienė, Br. Sim- 
kevičienė, p-lė Gleveckaitė, dipl. 
inž. archit. S. Statkevičiūtė ir 
dipl. inž. archit. V. Svipas, pre
mijas paskirstė, o vasario 21 d. 
pirmininkas Valiukonis, komite
to vardu jas įteikė. I—1 prm. 
premijuotos lėlės (dipl. inž. ar- 
chit. S. Statkevičiūtė), I—2 prm. 
pav. „Tremtiniai“, aliejus, (dail. 
A. Rūkštelė), II—1 prm. — sody
bos modelis (dipl. inž. archit. S. 
Statkevičiūtė), II—2 prm. — gelė‘ 
megztinis (V. Gubilienė), III—1 
prm.—šachmatai (p. Ang. Bliud- 
nikas). ir III—2 prm.—megztinis 
(G. Peškienė).

Už progimnazijos mokinių 
darbus I prm. teko A. Grigai
čiui už lietuviškos sodybos mo- 

____ ____ o-_ ^elį, 11 prm.—P. Petrulytei už 
— Kardinolas Monsinjoras Ma-' megztinį ir III prm.—B. Jasuty- 

nuėl Goncalves Gerejeiva, kalbė- tei taip pat už megztinį.
\ damas per radiją Portugalijos Parodos surengimo nuopelnas 

katalikų demokratų partijos įsi- tenka stovyklos komitetui—inicia- 
kūrimo proga, perspėjo, kad da- toriui, ir parodos komitetui, kaip

bartinis pasaulis esąs atsistojęs budėtir saugotis, nes užsienio rodė trys Juliaus Gaidelio kuri-'Austrijos komiteto vardu pasvėį- 
prieš dilemą: krikščionybė ar ko- agentąi nori išgauti žinių apie nėliai („Vefpėja“’ " X!--- ’* .................... —
munizmas, ir kad tik krikščiony- Sovietų Sąjungos ginkluotas pa- ' _ '

• bė esanti tikroji užtvara prieš ko- jėgas“, 
munizmą.

Siūlydamas katalikų demokratų 
partijai vadovautis panašiais prin
cipais kaip prancūzų MRP, kar
dinolas pasakė: „Po fašizmo ko
munizmas yra didžiausia dabar
tinė grėsmė. Komunistams žodis 
„demokratija“ reiškia mažumos 
diktatūrą, tarnaujančią 
klasei, krikščionims gi tai reiš
kia valstybės galios apribojimą, 
lygybę pagal įstatymus, asmeninės 
laisvės ir teisių gerbimą ir visų 
gyventojų dalyvavimą viešoje 
administracijoje. (NYHT, 24.2.47)

Laikraštis „Raudonasis laivy
nas“ perspėja rusų karius nuo 
užsienio špionažo, primindamas 
britų karo metu saugumo sume
timais naudotą posakį: ’ „Atsi
mink, kad ir sienos turi ausis“. ____ ______ _______ __ _____
Toliau perspėjamajame rašte, pa- stotį, kur lazdomis ir kumštimis 
sirašytame pulk. Įeit. P. Ancharš- mušė, kol policijos valdininkai 
kio, sakoma, „Visas sovietų armi- išgelbėjo jį prieš pat traukinio 
jos ir laivyno personalas turi išėjimą į Belgradą. (NYljT,24.2.47)

Daugelis užsienio karinių mi
sijų Maskvoje, jų tarpe ir Britų 
ir Amerikiečių karo stašė, šį per
spėjimą studijuoja su „susidomė
jimu“. (NYHT, 24. 2. 47)

— Jugoslavijos parlamento na
rys Dragpljub Jovanovič, priklau
sąs prie Tito rėžimo opozicinės 

vienai partijos, viršutinėje Serbijoje bu
vo žiauriai sumuštas komunistinio 
jaunimo minios. Užpuolimas buvo 
įvykdytas tuo metu, kai1 parla
mento narys buvo atvykęs į ma
žą Mali Stapar kaimą švęsti šei
mos religinės šventės, vad. „Siu
va“.

Kaip pranešama, komunistinio 
jaunimo minia vidurnaktį išvilko 
jį iš vieno jo draugo namų, kur 
jis šventė šią šventę, nuvedė į 
srities miesto Sivac geležinkelio

Bonna. Bonnos un-to liet, stu
dentai ir šiais metais 16 vasario 
šventę paminėjo organizuotai ir 
įspūdingai..

Šventę pradėjo pamaldomis, ku
riose, išklausius Šv. Sosto Delega
to laiško, atnaujintas lietuvių pa
siaukojimas Šv., Jėzaus Širdžiai.

Po dietų studentų bendrabučio aiza.yno ™u"° wo,; , ea.ro oa- * dalyvaujant bendrabučio 
'e'° AS1P Y v anai,, vadovvbS. un-to nrofesū-
Adomavičiūtės ir A. Liepino Kon
certą.

Koncertas parodė artistų aukštą 
meninį lygį tiek programos parin
kimo, tiek išpildymo atžvilgiu. 
Programoje buvo išpildyti atskiri 
šokiai pagal Chopino, Nevino, Bo
rodino, Liszto, Fremaux ir kitų 
kompozicijas.

Baleto solistė A. Šlepetytė mums 
atmintina iš savo spindinčių 'pasi
rodymų Kauno Didž. Teatre. Tai 
talentinga, jau susiformavusi šokė
ja, turinti visus primadonos duo,- 
meųis ir pasižyminti savo laisva, 

knygoje leidžia manyti, jog ji stipria technika, judesių išbaig- _ ------------ _ t
........... .........................- . tumu, grakštumu, ypatingai jau- Kryžiaus, profesūros, latvių, estų, 

triu muzikalumu, išpildomų kūr- 
. inių vidiniu išgyvenimu. Šiame 
i koncerte ypatingai krenta į akį 
. ir stebėtinas A. Šlepetytes įvairių 
: stilių skyrimas, pažinimas (lygiai 
. gerai išpildyti tiek klasikiniai, tiek 

charakteringi šokiai).'
Baleto solistas A. Liepinas 

. nustebino saVo technikos virtuo- 

. ziškumu (ypač gerai atlikta 

. Ziehrer „Variacija".) Solistas turi 

. didelį ir platų šuolį, gerą laiky- 
i seną, dėkingą sceninę išvaizdą, 
. tinkamai apvaldo šokio formą. Tai 

didelis ateities menininkas, jei ir 
toliau taip gražiai dirbs ir pažan- 
gės. Drauge su A. Šlepetyte jis 
sudarė labai harmoningą vienetą 
šokių duetuose.

Baleto solistė J. Adomavičiūtė, 
1 išpildžiusi Chopino „Valsą", Gross- 
1 man „Vengrų šokį”, Liszto „Mei

les sapną" ir drauge su A. *Lie- 
pinu‘ Rubinsteino „Melodiją", pa
liko malonų įspūdį. Sprendžiant iš 

i šio koncerto, gryna klasika atrodo 
j jai būsianti artimiausia.. Liszto 

„Meilės sapnas" buvo atliktas su 
tinkamu įsijautimu.

Koncerte dar dalyvavo Kasselio 
į Valst. Teatro baleto artistai: Z. 

Baublys, J. Puodžiūnas ir M. Bru- 
neizeris, atlikę originalų „Gladia- 

. torių maršą" drauge su J. Adoma
vičiūte, Kalvaičio „Pas de trois", 
įspūdingą Rubinsteino „Jspanų šo
kį" ir „Lietuviškas melodijas” 

. drauge su A. Šlepetyte ir A. Lie
piau.

Linkime jauniesiems koncertan- 
’ tams ir toliau taip sėkmingai re

prezentuoti lietuviškojo klasikinio 
baleto meną.

ant savo pečių išnešusiam visą 
paruošimo, eksponatų surinkimo 
ir begalę kitų darbų su tuo su
rištų.

Nors paroda tęsėsi visą savai
tę, tačiau kaip mūsų pačių, taip 
lygiai ir svetimtaučių kasdien 
buvo gausiai lankoma. Gražūs ir 
jautrus atsiliepimai lankytojų 

savo tikslą bus atsiekusi. Paro
dyti mūsų liaudies meno lobiai 
mumyse dar labiau uždegs meilę 
gimtajai senovei ir pasitikėjimą 
savom rankoih. Dar gi — trem
tyje pagaminti mūsų eksponatai: 
lėlės, megztiniai, pirštinės, įvai
rūs fnedžio dirbtiniai parodo, kad, 
tinkamai bei rimtai susiorgani
zavus savo rankomis pilnai ga
lėtume užsidirbti ir savo pragy
venimui. — Ne vienas svetim
tautis prisispyręs teiravosi, ko
kiu būdu vieną ar kita išstatytšji 
eksponatą galėtų įsigyti, nežiū- 
rent kiek tai bekainuotų.

P. G.

( Lietuvių muzika — europėjinė 
muzika

(Iš „Schwabische Landeszeitung“ 
. Nr. 15, 1947. II. 21 atsiliepimo 

apie lietuviškos muzikos kon?
certą)

; Lietuvių kolonija Dillingenė a.
; D. savo tautinės šventės proga 

suruošė. (II. 15) savo kviestiniam 
» svečiams vien šiųdieninių jau-
■ nųjų lietuvių kompozitorių mo

derniosios muzikos koncertą. Pa-
. grindinis įspūdis: tai yra visiškai 
. europėjinė muzika su visa mū- 
; sų laikų problematika (mūsų pa- 
; braukta), o drauge taip pat ir 
; visiškai savita, būtent, lietuviška- 
. žiemrytietiška su sveikatinga sa

vo tautos galia ir savo reta gy
venimo melancholinės nuotaikos

. harmonija.
Pirmiausia Juozo Gruodžio 

. „Sonata d-moll: Ji buvo labai
• charakteringa savo turtinga har-
• manija, savotišku melodijos ve- 
. dim ik Nors ši sonata ir išlaikyta
• klasinės sonatos rėmuose, ji la

bai temperamentinga ir savo įti-
• kinančioje išraiškoje kupina be- 
. maž tragiško gyvenimo jausmo.

Kiek lengviau, palyginus/ su ki-
■ tais, praskambėjo trys Antano
• Račiūno dalykai: „Rymojo mer- 

„Nesileisk, saulele“ ir ,Jš
tėviškės“. Jie labai primenantys 
Caikovskį — čia turima galvo
je ne pasėkimą (Caikovskiu), tik 
išreiškimą tos gražiosios minties, 
norėtųsi pasakyti,, tos formos 
elegancijos draug su grynąja 
liaudies melodika. Taigi, tik apie 
šiokį giminingumą čia eina kalba.

Labai pagaunančiai ir gražiai 
praskambėjo Broniaus Budriūno 
išlaikytasai „Raudos“ liūdesys. 
Tai muzikališkai kultyvuotas 
„laiko dokumentas“. Kitaip iš»-

„Be tėvynės“, 
ir „Lietuviškas šokis“ Nr. 1.) Nors 
jie visai gerai išmokti, bet,‘mu
zikiniu požiūriu, praskambėjo 
gana šaltai.

Pripažinimo užsitarnauja išpil- 
dytojai: Izidorius Vasyliūnas 
(smuikininkas) yra virtuozinis at
likėjas, net daugiau'— tai „šir
dies“ muzikas, kuris savo pilnai 
užbaigtą techniką visuomet te
naudoja kaip priemonę kiek ga
lint tobuliau kompozicijos „dva
siai“ išreikšti. Horta Wieser (pia
nistė) .smuikininkui talkininkavo 
su visiškai tobulu atlikimu, įsi
jautimu ir stipriu išreiškimu.

Visumoje—tai buvo stiprus ir 
vertingas koncertas, įvedęs mus 
į svetimą pasaulį, kuris tačiau 
labai daug turi giminystės su 
mūsuoju.

Lietuviško baleto atžalyno 
koncertas

Sausio mėnesio pabaigoje teko 
turėti malonią progą pamatyti 
Bayreuthe mūsų lietuviško baleto 
atžalyno, Kauno Didž. Teatro ba-

E. R—kienė

Vasario 16-ji Aukštutinėj Aus
trijoje. Ir štai, išaušo tas rytas, 
ne prie Nemuno, ne prie Dubysos 
ir ne prie Palangos, bet prie Du
nojaus, toli nuo gimtojo kam
pelio. Maža Linzo lietuvių kolo
nija minėjo čia Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo šventę. 
Lietuvių čia apie 200; visi jie gy
vena privačiai, nes baltiečių la
geris nuo čia yra už 100 klm. 
Šventės rytą buvo iškilmingos 
pamaldos, kurių metu solo giedo
jo Brucknerio Konservatorijos 
studentas Marijonas Cikota (ba
ritonus) — „Custodi me Domine“ 
ir „Kad širdį tau skausmas“. Var
gonavo Pranas Lėlys, taipogi gie
dojo bažnytinis choras.

Po pietų buvo posėdis — aktas. 
Posėdį atidarydamas. Aukštutinės 

kino vicepirmininkas H. Stėpar- 
tis. Po to buvo išklausyta svęčib 
prof. Balio Vitkaus paskaita apie 
dabartinę mūsų tautos dalią' ir 
ateities perspektyvas! Paskaitos 
metu buvo prisiminti ir pagerbti 
mirę už Lietuvos" laisvę ir garbę. 
Paskaita padarė gilų įspūdį. Me
ninėje daly girdėjome vėl Bruck
nerio Konservatorijos stud. RL 
Cikotą pajėgiu ir gražaus tembro 
balsu išpildant keletą St. -Šim
kaus dainų. Dar padeklamavo M. 
Neniškienė ir jaunieji — J. 
Gruodytė ir Rimas Rimgaudas. 
Meninės dalies pabaigai buvo 
sugiedotas Tautos himnas. Po to 
buvo bendra vakarienė.

E. Juodvarnis.

anglų vadovybei, un-to profesū
rai ir daugelio tautų studentijai, 
įvyko minėjimas.

Stud. Eitavičiui tarus atidaro
mąjį žodį ir stud. Petručiui pers
kaičius išsamų referatą apie Lie
tuvą, mišrus ir vyrų xhorai pa
dainavo aštuonias lietuvių kom
pozitorių dainas, šokėjų grupė pa
šoko tautinių šokių ir stud, Paši- 
lytė paskambino keletą "R. Schu- 
manno muzikos kūrinių.

Programa atlikta pačių stu
dentų jėgomis su studentišku gy
vumu, sukėlusiu svečiuose daug 
simpatijų mums ir mūsų tėvynei. 
Sveikindami mus, Anglų Raųd.

lenkų, jugoslavų, ukrainiečių ir 
vokiečių studentų atstovai pabrė
žė lietuviškos dainos ir įdomios 
lietuvių kultūros vertę. Filosof. 
fak. dekanas prof. Oerel, sveikin
damas rytojaus dieną atsiųstame 
savo laiške, pabrėžė . . . „jautos 
skausmas ir ilgesys kilnina jos 
sielą ir užtikrina jos ateitį ... 
Tai aš patyriau, būdamas jūsų, 
šventėje, klausydamas jūsų dai
nų“ ...

Minėjimas baigtas be šokių, 
paaiškinant tai svečiams, kurie, 
pilnai supratę mūsų tautos da
bartinę būklę, pasiūlymą priėmė. 
Minėjimas baigtas.visų sugiedotu 
„Gaudeamus“.

Vakare prie vaišių su svečiais 
buvo praleista keletas valandų, _ 
kurių metu svečiai tarė daug šil
tų žodžių mūsų tėvynei ir mums 
sunkiose dienose.

Sekančią dieną Anglų Raudo
nojo Kryžiaus atstovai pakvietė 
mūsų šokėjus į Mūhlheimą, į UN-» 
RRA-os rengiamą balių pašokti 
liet, tautinių šokių, kur scenoje 
viena anglė, supažindindama liet, 
šokėjus su anglų publika, išgyrė 
lietuvius, kaip „dorus žmones su 
įdomia savita kultūra“. P.

Augsburgo gimnazijos mo
kinėms Gražinai ir Aldonai 
Reimontaitėms, jų mylimam 
tėveliui Reimontui Vikto - 
rui mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.
L.T.B. Augsburgo Apylinkės 

Komitetas.

Liūdesio valandoje, myli
mam tėveliui mirus, mūsų 
klasės draugei
GRAŽINAI REIMONTAITEI 
reiškiame gilią užuojautą.

5-tosios klasės auklėtojas 
ir mokiniai.

Augsburgo-Hochfeldo ko
lonijos gyventojoms Gra
žinai ir Aldonai Reimon
taitėms, jų mylimam tėve
liui av. pulkininkui Rei
montui Viktorui mirus, reiš
kiame gilią užuojautą.
Lietuvos- buv. Kariuomenės 

kariai.
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Dar (su Juozu Vinča
Pirmas ir sėkmingas Vinčos pa

sirodymas Augsburge tiek vokie
čių, tiek lietuvių tarpe iššaukė di
delį triukšmą. Pirmieji Vincą ap
kaltino kaip „Wilder Mann“, o lie
tuviai gi su džiaugsmu ir visur 
lūiksniavo Vinčos laimėjimą prieš 
ilgąjj hamburgietį Albrechtą. Jei
gu jau iš viso griebiamasi tokios 
aštrios sportininko kritikos, tai ii aplc ,UIųs„Ira. „luu pa.
turi paliesti ne vieną, o visus ly- vartoti mano priešui neleistiną 

, erai. Šiuo atveju, atrodo, kad to- gralkų_romėnų imtynėse „ame- 
kia aštri kritika buvo !s viso ne- rikonišk, charvatą“ (smaugiant 
vietoje, tuo labiau, kad ji buvo. gerklę). kas vartojama tik laisvose 
nukreipta tik pries vieną asmenj. imtynėse. Atsakyti kitaip negalė-

Po ’ antrojo Vinčos pasirodymo jau, kaip atmušimu (taip pat lais- 
ir laimėjimo prieš Europos meis- vu imtynių numeriu), o tai ir su
beri Wolosche (vokietis) padėtis kėlė nepasitenkinnimą. Dėl to ne- 
oasidarė dar daugiau įtempta. Tai verta nei ginčytis, nors vienas ki- 
buvo lyg sprogusios bombos įspū- tas lietuvis man net karštai siūlė 
dis. Tačiau ir tokiam sumišime kreiptis teisman dėl įžeidimo. Už 
Woloschkės garbės pažeidimo rin- nuoširdumą visiems dėkingas, bet 
ge niekas užginčyti negali, neš tai karščiuotis nereikia — kas mus 
įvyko Drie keliu tūkstančių žiū- dabar neįžeidinėja . . .
rovų. Čia jau ,’,Schwabische Lan- _ Kaip ilgai manote' ringo 
deszeituna” neradn nrogos antru neapleisti?
kartu pavadinti Vincą laukiniu. ■ 1
Prieš Europos meisterius. gali lai
mėti tik gerai taktiškai ir kondi- 
ciškai paruošti imtininkai, bet jo
kiu būdu ne laukiniai.

Būtų galima surasti dar visą neįmanoma. Tad ir aš manau dar 
eilę, argumentų prieš ir juos iš- dešimtį metų „paglamžyti“ savo 
dėstyti, tačiau musų koresponden- priešus, o po to grįžti laisvon tė- 
tui pavyko pagauti pati Vincą, ku- Vynėn ir, atsidūrus tarp savųjų, 
ris mielai sutiko atsakyti į visą kuo prisidėti prie naujo gy- 
eilę klausimų, liečiančių jo, kaip venimo — baigė pokalbį 
sportininko, gyvenimą. , siekimus stipruolis Juozas Vinča. 
ir ateities planus. Tai, be abejo, 
bus įdomiau, kaip palaidos ginčų 
mintys.

— Ar profesionalai imtininkai

būt, pirmas man prikišo ne tik 
žiaurumą, bet net laukiniškumą. 
Lig šiol to negirdėjau, nors ir run
giaus Londone, Paryžiuje, toje pa
čioje Vokietijoje ir kituose Euro
pos centruose. Tik čia, Augsburge, 
paaiškėjo, kad esu ne tik „nekoks“ 
imtininkas, bet net „laukinis“. Dėl 
to mažai jaudinuosi. Viskas kilo 
dėl nevykusio teisėjo teisėjavimo 
ir mažo korespondento supratimo 
apie rungtynes. Teisėjas leido pa-

Kaip ilgai manote’ ringo

— Imtininko gyvenimas sporto 
arenoje yra vienas iš ilgiausių. 
Tik imtininkai gali pasiekti 50 m. 
ribą, kai tuo tarpu boksininkams ' 
ir sunkumų kilnotojams yra tai

tarp Augsburgo pabaltiečių JC 
„Baltica“ komandos ir HCA II 
baigėsi baltiečių laimėjimu 5:1.

— Žinomas Estijos vidutinio 
svorio boksininkas, Europos mei
steris Raadikas kaip profesiona
las neseniai New Yorke laimėjo 
prieš graiką Chriftophoridi 8 
rūnde k. o.

— Paryžiuje, dalyvaujant apie : 
5.000 (!) bėgikų 11,6 km. nuotolį 
laimėjo Bagvaski (Rusija), pra- ( 
bėgęs šią distanciją per 42 min. 6

: sek. Rusai laimėjo taip pat 2,4 ir
5 vietą.

Moterų bėgime (2,5 km) septy
nios pirmosios vietos atiteko taip 
pat rusėms, kurių pirmoji buvo 
Zaicevą -r- 9 min. 13 sek.’

— Buv. Lenkijos ir vėliau 
kieti jos rinktinės žaidėjas E. 
limowski (žaidęs prieš karo 
baigą Mūncheno 1860) šiuo metu 
yra Chemnitze, kur atstovauja 
miesto rinktinę.

— Vienas amerikietis dvirati- > UC3 111U1113 IMS- 
ninkas, atvykęs j Paryžių ilges- žinoml j adresai k tokials at. 
mam rungtynių tournee po trum- vajal ir pranešame jų ieSkoto- 
po sveciavimosi parvyko atgal i <ajįs 
Ameriką, pareikšdamas žumalis- ‘ 
tams, kad grįšiąs tik tada, kai . . Aišku, kad ateityje, palengvėjus 
nebeegzistuosianti „juodoji rin- pašto susisiekimui, paieškojimai 
ka", nes jam gyvenimas Prancūzi- artimųjų bei pažįstamųjų dar pa
joję esąs per brangus. gausės. Tam turime atitinkamai

— Gegužės mėn. 10 d. Glas- pasiruošti, t. y., gerai sutvarkyti
gowe įvyks futbolo rungtynės savo Č/Kartoteką (ką mūsų kai- 
Kontinentas — Anglija, kuriose mynai baltai ir lenkai jau senai 
pirmą kartą dalyvaus ir Rusijos yra padarę). Mes šiame reikale 
žaidėjai. Stadionas manoma pa- esame gerokai apsileidę. Nors mū- 
didinti 100.000 žiūrovų. sų tremtinių kartoteka ir buvo

— 1948 m. įvykstančiai Lon- surinkta 1945 m. vasarą, bet jon 
done Olimpiadai švedai jau už- toli gražu nevisi susirašę, o be to 
prašė 6.000 bilietų.

LTB Pranešimas Paieškojimu ir 
Kartotekon isirasymo reikalu

dėstyti, tačiau musų koresponden
tui pavyko pagauti pati Vincą, ku-

Studentų krepšinis
Tūbingeno akademinio

Vo-
Wi-
pa-

Mes gąpname daugybę paiško- 
jimų iš Europos bei užjūrio kraštų, 
kaip iš pavienių asmenų, taip ir 
iš įvairių organizacijų (Comitė In
ternational de la Croix-Rouge, Ge- 
nėve/Consulate General of Lithu
ania, New York/War Relief Servi
ces National Catholic Welfare 
Conference, New York/Lithuanian 
American Information Center, New 
York irt. t.). Pradeda plaukti arti
mųjų paieškojimai ir iš mūsų tė
vynės. Pagal turimus C/Kartoteko- 
je adresus mes jau daugeliui pra
nešėme, esančius įvairiausiose pa
saulio šalyse jų artimųjų adresus. 
To neįmanoma padaryti tiems 
mūsų tremtiniams, kurie nėra įsi
rašę į C/Kartoteką, nes mums ne-

Tenka apgailestauti1, kad neku- 
rie vietos komitetų ar stovyklų 
pareigūnai, neįsigilino j minimą 
bendraraštį patys, neišaiškino jo 
savo aplynkės tautiečiams ir C/ 
Kartotekos blankų užpildymą 
vykdo pavėluotai ir labai pavir
šutiniškai: neįrašo visų savo sto
vyklos ar jos apylinkėje gyvenan
čių tautiečių, nepilnai arba labai 
neaiškiai užpildo blankus ir t. p. 
Dėl reikalo neišaiškinimo paste
bimas nenoras rašytis j C/Karto- 
teką ir baimė, kad adresai bei 
kitos asmens žinios nepapultu 
kam nereikia. Pabrėžiame, kad 
kartotekos blankų klausimai nėra 
išlaužti iš piršto, o suderinti su - 
nustatvtais Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus paieškojimų klau
simais. Baimė del adresų papuo- 
limo į nepageidautinas rankas at
puola, nes, pagal adbar nustatytą 
tvarką; esamųjų C/Kartotekoic 
asmenų adresai nepranešami ieš
kotojui, bet painformuojama apie 
tai ieškomasis, kuris*, pagal savo 
norą, gali susirišti arba nesusi- 
rišti su tuo asmenju, kuris jo 
naieško. Senieji 1945 mt. karto
tekos blankai, po suderinimo iu 
su naujaisiais — dabartiniais, bus 
tuojau sunaikinti. Pati C/Karto- 
teke vra betarpėje priežiūroio 
LTB Vyr. Komiteto ir esantieji 
joje adresai bei kitos žinios stro
piausiai saugoma.

Taigi, šiuo dar karta kreipia
masi j visas mūsų komitetų bei 
stovyklų vadovybės su prašymu: 
nevilkinant tiksliai vykdyti mūsų 
bendraraštį iš 46. 12. 14 d. Ten. 
kur tokios vadovybės nerodys 
pakankamo aktyvumo organizuo-

— toji kartoteka nebuvo reikiamai 
papildoma, todėl paseno (per dvie
jų metų laikotarpį daugelio mūsų 
adresai pasikeitė).

Patvarkant šį rėikala, LTB vado
vybė savo bendraraščhi iš 1946. ;V1V1U1, UčlUg. UI12>lUe JUSiani „n 14 J '.„IV.* ., 11: ui. ....Tuščiu Pastangų“ našta- XIL 14 d- Paskelbe atitinkamas,iuscių pastangų pasta C/Kartotekai tvarkyti taisykles i?
naują katotekon įsirašymo vajų.
Šiam reikalui blankai bei instruk- tai pravesti kartotekos užnildv- . 

u cijos, dar pabaigoje praeitų metų mo vgįų
per LTB apygardų komitetus buvo

sveikinusiems išsiuntinėta visoms mūsų stovy-

Gel.

Padėka
Lietuvių Dramos Studija Kas- 

sfely nuoširdžiai dėkoja Domui 
Vaitkevičiui, daug, prisidėjusiam 
Prie 

mūsų ‘ ^ymo.
V. G. Rež. Ipolitas Tvirbutas ir- 

. Liet. Dramos Stud. Kolektyvas.

---- z>i Miuicoiuuaidi liti'.Himnai . 1 .....
rimtai kovoja, kad pasiektu lai- k ubo Vyt15 krepšininkai viesejo 

... n ' Kselinapno ir vdlHo rtraiiffl'IIrac• mėjimų?
— Nuo 1937 metu veikia naujas 

tarptautinės profesionalu imtinin- 
kų s-gos nuostatas. — pradėjo J. 
X7inča, — kuris neleidžia be rim
tos priežasties pasiduoti ringe. 
Kiekvienas rungtynes 
tarntautinės imtininkų 
stovai. Imtininkai, 
aukščiau suminėtam 
šalinami iš s-gos be teisės atgal 
grįžti, o tai kvepia gero imtininko 
vardo praradimu, ir tada palieka 
tik tai vienas kelias—į „jomarki-

raginame načius 
tremtinius kreiptis į artimiausius 
LTB komitetus ir užsipildyti sau 
blankus.

»«uS iuua lauucvtuo, y - Kyšis su C/Kartoteka yra per 
venančius stovyklose, o taip pat yisus LTB apygardų komitetus,

.... Iztirmrvio aHvocnirvti menegyvenančius privačiai.
Minimame LTB vadovybės ben- 
draraštyje buvo smulkiai aptarta 
C/Kartotekos reikalingumas, jos 
blankų užpildymo tvarka, jos JP/W5’J31? 
kasmėnesiniai papildymai bei da- L/Kartotekai. 
romų paieškojimų tvarka.

Visiems mus
„Tuščių pastangų“ premjeros pro- kiOms su prašymu — skubiai ir 

tiksliai surašyti į prisiųstus blan
kus visus mūsų tautiečius, gy-

da nuoširdžiai dėkojame.
Režisierius Ipolitas
Tvirbutas ir 
Lietuvių Dramos Studijos ir. visus, 
Kasselyje Kolektyvas.

Esslingene ir žaidė draugiškas 
rungtynes prieš Stuttgarto stu
dentus. Tiibingeniečiai laimėjo 
61—32 (25—15). Stuttgarto koman
dą sudarė .trys lietuviai ir trys 
latviai. Komanda dar tik užuo
mazgoje, bet turi davinių iškopti 
į pirmaeilius vienetus. Stuttgarto 
studentų pasiryžimas susidomėti 
krepšiniu yra sveikintinas. Iki ' MUSŲ KALENDORIUS 1947, 
šiol stutvgartiškaai praktikavo tik ------- -
stalo tenisą, o dabar savo spor
tinę veikla vis daugiau plečia, 

nn. tai vit...ao Taškai: Tiibingeno Vytis: Cerke-
nius — sylinčius“, kurie” linksmi- Hunas (21), Ošlapas I (14), Pone- 
na publiką įvairiose turgavietėse, lis (10), Alinskas (8), Baltrūnas 
aikštėse ir pan (8); Stuttgarto studentai: Birkets

Dar labai svarbus momentas <?>. Labanauskas (6), Bandute (6), 
imtynėse vra iu viešumas. N-t.’r Petrauskas (5), Simanavičius (4), 
tada, kai imasi du geri draugai ir Rasters (2). /
-uos stebi.vos 10—20 kitų draugų, _ .
’šnyksta noras pasiduoti. O ringe, v,sur
kai žiūrovų yra tūkstančiai ir pa- — §. m. vasario mėn. 18—25 d. 
^skirstė tautybėmis, kurios pa- d. Pragoję įvyko pasaulio ledo ri- 
laiko tik savąji ir dar pajuokia tūlio pirmenybės, kurias, kaip ir 
nriešą. išties, kiekvienam, net^ ir reikėjo tikėtis, (Kanada šiemet pir- 
nesoortininkui, atsirastų pagiežos rhenybėse nedalyvavb) laimėjo 
’»• tektų užmiršti „nerimtumą“, šeimininkai - Čekoslovakijos rink- 
Na. kaip nrofesiolanui, tenka atsi- tinė, ir tai Austrijos dėka, kuri 
minti, kad ir gyventi reikia, o ke- netikėtai laimėjo prieš didžiausią 
l’s kartus iš eilės pralaimėjęs nūs- čekų konkurentą — Švediją pa- 
munki i nereikšmingus statistus sėkme 2:1. Po šių rungtynių aus- 
ir gauni labai mažą atlyginimą už traį žiūrovų buvo apdovanoti šo- 
rungtynes. koladu, cigaretėmis ir t. t. Iš viso,

Iš viso, pralaimėjimai nulemia šiose pirmenybėse Austrijos ko- 
ir imtininko dalyvavimą tarptau- manda padarė didžiausią staig- 
tinėse pirmenybių imtynėse. Ne- meną. Silpnai pasirodė USA ir 
rirfiti imtininkai gali nepatekti i Lenkija, 
tarptautinę imtininkų eilę, o tai Komandos pasiskirstė sekančio- 
reiškia smukimą ne tik moralinį, mjs vietomis: 1) Čekoslovakija, 
bet ir materialinį. 2)x Švedija, 3) Austrija, 4) Sveica-

— Kokius didesnius laimėjimus rija, 5) USA, 6) Lenkija, 7) Rumu-
esate iškovojęs tremtyje? nija, 8) Belgija.

— Iš viso galiu pasakyti, — tęsė 1948 m. pasaulio ledo ritulio 
J. Vinča, — kad Vokietijos nrofe- pirmenybės įvyks Šveicarijoje, 
sionalų trupėje, neatsižvelgiant į Tenka priminti, kad. Pragoję 
varžybų rūšį (laisvoš ar graikų- 1938 m. įvyko taip pat ledo ritu- 
romėnų), esu vienas iš geriausių. Ho pirmenybės, kuriose dalyvavo 
Antroje šių metų pusėje įvyksta ir Lietuva, vienoje grupėje su 
profesionalų imtininkų pirmeny- Lenkija, Vengrija, Rumunija ir 
bės. Pirmenybių metu turiu viltį, Šveicarija. Lietuviai savo grupėje

4 kad mano pasakytieji’ žędžiai bus užėmė 4-tą vietą, pralaimėdami 
patvirtinti ringe laimėjemu. . lenkams 8:1, vengrams *10:1, Švei-

— Ką galėtumėte pasakyti dėl carams 15:0, laimėdami su rumu-
žiauraus laikymosi ringe? nais LO.

— Dėl šio klausimo turiu paša- — S. m. vasariq mėn. 25 d. įvy- 
. kyli, kad Augsburgas („S. L'.“), tur kusios ledo ritulio rungtynės

seka du 
s-qos at- 
nusižengę 
nuostatui,

Atsiusta paminėti
red. Ą. Merkelis, „Mūsų Kelio“ 
leidinys, 224 psl. Kaina nepažy
mėta.

A. Vilainis, AKLASIS MUZI
KANTAS, Fulda, 1947 m. 76 psl. 
Tiražas 150 egz. Spausdinta rota
torium.

„KALIFORNIJOS LIETUVIAI“, 
JAV lietuvių mėnesinis laikraš
tis. Apie du trečdalius teksto ang
liškai, o likusis — lietuviškai.“

Vikt. Kamantauskas, ANGLU 
KALBOS GRAMATIKA, Išleido 
„Atžalynas“ Weilheim-Teck, 1947, 
120 psl., Kaina nepažymėta.

Pranešimai

kuriems reikia adresuoti visus 
raštus, skirtus C/Kartotekai, o 
LTB apygardų komitetai tokius 
raštus (paieškojimus, užklausi
mus, blankus ir pan.) persiunčia

L T B., Wiesbaden, 19947, II 25d.

Paieškojimai
4201. J. Asevičius, gyv. Via Bar- go prov. po kapituliacijos Golde- 

naba Oriani 87, Roma — Italy, nic netoli Hagenaw.
ieško šių asmenų: Baltušio Salia- . ----- _
mono, teisininko; Brazausko Jono, S. P. 56008 (B.P.M. 405) France, 
miškininko; Banėno Juozo, La- ieško giminių ir pažįstamų.
nausko Petro, Skirpstūnų — Ber- 4210. Kęstutis Bronius Paukštys, 
nikių šeimos, Skirpstūno Antano, gyv. Danijoje, ieško Broniaus Pa- 
Baltrukonio Kazio, stud. Noreikos, liūlio, gyv. Austrijoje.
vilnniečio ir kitų pažįstamų bei 
giminiu.

420* Bronius Mileris, gyv. Geest- 
hacht-Spackenberg, ieško giminių 
ir pažįstamų.

4203. Marijona Grunas-Janavi
čiūtė, kil. iš Garliavos, Veiveriu 
vals. gyv. ■ 1724 Central av. De
troit 9, Mich., USA, ieško brolių

4209.Caporal Radavičius Stasys,

LIETUVIŲ MOKYKLŲ IR
VISUOMENES ŽINIAI

V. Kamantausko Anglų kalbos Jono, Juozo ir Petro.
gramatikos 2-oji laida (pirmoji 4204. Bitaitė Ona, Baranauskai- 
buvo išleista Lietuvoje Švietimo tė Valė ir Andrijauskas Alfonsas 
Ministerijos) jau yra atspausdin- prašomi atsiliepti sekančiu adre- 
ta ir platinama. Kaina RM 5. t

Taip pat atspausdinta ir lietu-
vių kalbos gramatika, kaina MU Ansbach Hindenburg Kfceme, 

Šie vadovėliai randasi LTB Litauisches Komitee, ieško brolio 
Wurttembergo Apygardos Komi- jurgį0 piikšnio.

su: P. Vaitkūnas, (20) Lehrte, Camp- 
„Churchill“.

4205. Povilas Plikšnys, gvy. (13a)

4211. Leonas ir Bronius Ciudiš- 
kiai, iš Kauno, ieško seserų Al
donos ir Natalijos, giminių bei 
pažįstamų. Rašyti: S.E.P. Camp 
Nr. 2, Block III/9 Feistritz a. Drau, 
Karnten-Austria.

4212. Pranas Želba, gyv. Weh- 
nen i. O. Oldenburg, L. 7 Camp, 
ieško sūnaus Boliaus Zelbos, ka
ro metu gyv. Austrijoje, Vienoje 
24.

4213. Leonas Staškevičius, gyv. 
DP Camp Nr. 12 Glasenbach, Land 
Salzburg, Austrija, ieško sesers 
Galinos Staskevičiūtės, gim. 1911

4214. Henrikas Glesas, gim. 1908 
 ____  ___ m., gyv. Beidenfleth, Kr. Stein- 

----- •______________ burg (24) Schlesw. Holst., ieško 
teto žinioje.-------------------------------------- 4206. Kučinskas Henrikas, gvy. žmonos Martos Glėsienės, gim.

Užsakymus ir pinigus prašome Pinneberg-Eggerstedt, Baltic Uni- Dovidaityte, motinos Christinos 
siųsti šiuo adresu:

Lit. Komi tee in Wurttemberg 
(14b) Tubingen, Karlstr. 11 

Wūrt. Apyg. K-tas

„ATŽALYNO" PRANEŠIMAS
Šiuo metu leidykloje dar gali

ma gauti 1947 metams sieninių 
kalendorių. Egzemplioriaus kaina 
4,5 RM. Užsakymus siųsti: „Ąt- 
žalynas“, (14a) Weilheim-Teck, 
Postfach 1

gim 1883 m., brolio 
m., uošvių 

Martino ir, Emilijos Dovidaičių 
švogerio Otto Naujokaičio.

4215. Rūta Pociūtėj gyv. See* 
dorf-Zeven (23) Kr. Bremervorde, 
DP Baltic Camp, Lith. Groupe, 
ieško brolio Jurgio Pociaus, gim. 
1925 m.

4216. Gėnė Spudytė, gyv. DP 
Camp Rebdorf, (13a) Eichstatt, 
ieško Elės Raulinaitytės ir kitų

versity (24), ieško Nąvedomsky- Glesienės, gim 1883 
tės Genės, Mozoliauskįp Ramojaus Vinco Gleso gim. 1915 
ir kitų pažįstamų iš* Kauno IV Martino ir Emilijos Dc 
gimnazijos. <

4207. Kazimieras ir Mikalina 
Vaitukaičiai, gyv. ^Oldenburg, 
Wehnen, ieško savo vaikų: Antano 
ir Dannutės Pranckevičienės.

4208. Kanapeckas Jonas, gyv.
(20) Lehrte b. Hannover „Chur
chill“, ieško žmonos Janinos ir 
dukrelės Vidutės, prieš kapitulia
ciją gyv. Parchime, Mecklenbur- pažįstamų.

11
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Pries Maskva
Laikraščiai rašo, kad Maskvos 

konferencijoj britų delegacijai fak
tiškai vadovausiąs vienas iš arti
miausių Bevino bendradarbių — 
Strangas. Pats Bevinas visą laiką 
pašvęsiąs pasikalbėjimams su Sta
linu, su kuriuo jis norįs iš pagrin
dų išsiaiškinti britų — sovietų 
santykius. O tuose santykiuose 
Vokietija ne vienintelė abiejų 
galybių trinties plokštuma. .

Prisimenam, kad praeitais metais 
Paryžiaus konferencijose keturi 
didieji, kalbėdamiesi dėl taikos 
sutarčių su Italija ir balkaniniais 
priešo kraštais, vis dairydavosi į 
Vokietiją, kur jau tada ryškėjo 
Potsdamo susitarimo bankrotas. 
Anas sutartis pasirašius ne tik 
britų, bet ir amerikiečių spauda 
rašė, jog jų tikroji vertė paaiškė
sianti tik po to, kai bus pradėtas 
narplioti Vokietijos klausimas. Da
bar, Maskvos konferencijos išva
karėse, „Sunday Times" praneša, 
jog sovietų akimis pagrindiniai 
britų — sovietų santykių sunkumai 
glūdį Dunojaus, Balkanų ir Vidur
žemių jūros srityse, kurių proble
mos, paprastai galvojant, turėtų 
būti jau anų sutarčių sureguluo- 
tos.

Minimas laikraštis rašo, jog 
Maskvos manymu Dunojaus ir 
Balkanų srityje raida einanti ne 
tokia kryptim, kaip norėtų sovie
tai. Neatrodo, kad tąja raida būtų 
patenkinti ir anglosaksai. Kova 
dėl Graikijos tuo tarpu įsprausta 
į JTO tyrinėjimo komisijos rėmus. 
Tame krašte tebestovi britų 
kariuomenė. Bet čia žodį turi ir 
sovietai; jų dėka komisija nutarė 
išklausyti ir raudonųjų partizanų 
vado Markuso parodymus. O kiton 
geležinės uždangos pusėn nenu- 
vyksta jokios JTO komisijos. Tie
sa. britų ir amerikiečių vyriausy
bės nesiliauja skelbusios, kad jos 
nelaiko demokratiškais rinkimus 
Rumunijoj ir Bulgarijoj; bet tik 
tiek. Vieninteliame tos srities 
krašte, kur rinkimai tikrai buvo 
laisvi ir parodė tautos valią, Ven
grijoje vyksta reiškiniai, kurie pa
ties Reuterio liudijimu galutinai 
apverčia aukštyn kojom tautos 
sprendimu stabilizuotus politinius 
santykius. Suokalbio susekimas 
dar nėra teismo objektyviai 
išaiškintas, bet „reakcinė" vengrų 
parlamento dauguma propagandos 
jau diskredituota ir, kaip gausiai 
pranešinėja Vakarų spaudos ko
respondentai, nebeturi jokio poli
tinio svorio. „Sunday Times" ter
minu, „nepalanki raida" tame 
krašte drastiškai „atitaisoma".

Nėra rimties ir ties Turkija. 
Paskutiniosiomis dienomis Ankaros 
dienraštis „Ulus" priminė, kad so
vietai nėra atšaukę savo pretenzi
jų į turkų teritorijos dalį ir į ba
zes Dardaneluose. Jis skundėsi, 
kad Maskvos propaganda prieš 
Turkiją einanii greta su kampani
ja prieš D. Britaniją. Turkų lai
kraštis sąjungą su D. Britanija dėl 
to laiko Turkijos saugumo ker
tiniu akmęniu. Londone buvo ofi
cialiai pranešta, kad Dardanelų 
klausimas neįrašytas į Maskvos 
konferencijos darbų tvarką. Bet 
gal šitas delikatus klausimas bus . 
paliestas privačiuose Bevino — 
Stalino pasikalbėjimuose ...

Sudėtingi interesai, kurie glūdi 
už tų greitosiomis apmestų moty
vų, niūriu šešėliu dunksos ties 
Vokietijos byla Maskvoj, kaip 
pernai Vokietijos byla netiesiogiai 
stabdė Italijos ir Balkanų stabili
zavimą. O Londone užsienių rei
kalų ministerių pavąduotojai ilgo
ką sąrašą nesudorotų pačios Vo
kietijos ir Austrijos klausimų pa
liko narplioti savo šefams.

Traukydami pečiais dėl nuola
tinės antibritiškos sovietų spau
dos ir radijo propagandos, kan
trūs britai bando guostis, kad 
Kremliaus vyrai patys ja netiki. 
Tokia gaida bylojo ir Bevinas 
parlamento užsieniu politikos de
batuose vasario 27 d. Bet kam ta
da tokia propaganda iš viso varo
ma? — klausia „Liverpool Daily 
Post". Sovietų administracijos Vo
kietijoje galva/ marš. Sokolovskis 
paskelbė tokių duomenų apie bri
tų ir amerikiečių tariamai pasiim
tus vokiečių pramonės įrengimų 
kiekius, kad net santūrusis „Ti
mes" juos pavadino fantastiškais ir 
kvailais. Britų vyriausybė doku
mentiškai įrodė, kad sovietai iš 
vakarinių Voktetijos zonų gavo 
reparacijų kelissyk daugiau, kaip 
visi kiti sąjungininkai kartu.

Bet jeigu jau nepaisant visų 
įrodymų sovietai taip atkakliai 
tebekaltina amerikiečius ir britus, 
tai tenka, daryti išvadą, kad toji 
propaganda atremta į kokį nors 
sovietu politikos planą, rašo „Li
verpool Daily Post" ir čia pat tą 
planą atskleidžia: sovietai norį ko 
daugiausia iš Vokietijos ūkio 
iščiulpti, kad sustiprintų savo 
autarkinį ūkj. Jiems nerūpi, T kad 
Vokietija pasiliks bekraujė, nebe
pajėgi savarankiai išgyventi ir 
tuo patim taps Europos rūgimo 
centras. Britai su amerikiečiais ir 
esą taip fantastiškai kaltinami tam, 

kad propagandos triukšmas pri
dengtų savuosius darbus. — Ži
nom gi, kad britai ir amerikiečiai 
priešingai, Vokietiją nori kuo 
greičiausiai pastatyti ūkiškai ant 
kotų.

Šitoks iš esmės skirtingas so
vietų ir anglosaksų priėjimas prie 
ūkinio Vokietijos klausimo spren
dimo (nebekalbant apie politinius), 
tur būt, ir bus pastūmėjęs Beviną 
parlamente įspėjamai tarti, kad 
į Maskvos, konferenciją nedera 
dėti perdaug vilčių, Bet Bevinas

J. Būtėnas tuoJ Pat užbėgo už akių pesi
mistams, kurie būtų linkę aiškinti, 

* . kad jis iš anksto pripažino Mask
vos konferencijas bankrotą. Be- 
vinas pridūrė, kad Maskvos kon- 

’ ferencija tebusianti pirmoji fazė į
Vokietijos bylos sprendimą. Atseit, 
ir dėl Vokietijos galės būti eilė 
konferencijų, kaip jų buvo kele’- 
tas dėl Italijos...

Sunku įspėti, kuo bus išpirktas 
šitos „pirmosios fazės" pasise
kimas. Gal čia atsilieps ir Stalino 
—Bevino pasikalbėjimai nevokiš
kaisiais klausimais. Sovietai Jungt. 
Amerikos Valstybėms pasigerino, 
pritardami, kad japonų mandate 
buvusios Pacifiko salos būtų ati
duotas JAV globai. „New York 
Herald Tribune" spėja, kad tai 
vargiai ar bus sovietų geros šir
dies dovana ir kad Maskvoj 
amerikiečiai, greičiausiai, bus pa
prašyti už tai kuo nors atsiteisti. 
Ūkiniai sunkumai britus taip pat 
vers nebūti perdaug atkaklius. 
Kompromisams ir užtęsimui dar 
yra realių motyvų, kurie Maskvoj 
kažin ar ne daugiau svers, kaip 
reikalas prieiti galutinį patvar
kymą.

Sovietuose ( 
vėl pusiausvyra

Praeitų metų pabaigoje Sovie
tų S-gos vidaus gyvenimo reiš
kiniai buvo sukėlę gyvą susido
mėjimą didžiojoje pasaulio spau
doje ir net sostinių kanceliarijo
se. Buvo jaučiama kad sovietuose 
užėjęs kažkoks rūgimo metas ir 
kad ryšium su tuo ten gali įvyk
ti pasikeitimų, kurie eventualiai 
atsilieptų ir tarptautinėje politi
koje. Tokie spėjimai buvo grin
džiami šiais pagrindiniais duome
nimis: pirmiausia, buvo žinoma, 
kad sovietai turi labai didelių 
ūkinių sunkumų ir kad penkme
čio planas tevyksta taip, kaip 
buvo numatyta; taip pat buvb ži
nių, kad reikalingiausių vartoji
mo reikmenų trūkumas erzina
mai veikia išvargintas gyventojų 
mases. Antra, ir oficialiai buvo 
pranešta apie masinį valymą ūki
niame sektoriuje ir meno pasau
lyje; kai kurie stebėtojai tuos 
valymus jau buvo pasišovę lygin
ti su Kamenevo-Zinovjęvo-Tu- 
chačevskio epizodu. Pagaliau, ži
nia apie Stalino išvykimą į Sočį 
sukėlė gandų apie jo ligą ir apie 
tai, kad Kremliuje pasilikę jo ar
timiausieji bendradarbiai aitriai 
varžosi dėl įtakos ir svorio par
tijos viršūnėje bei vyriausybėje.

Gruodžio pabaigoje Stalinas 
grįžo į Maskvą. Prieš pat Kalė
das jį matė Rooseveltas jr., sau
sio m. su juo kalbėjosi marš. Mont
gomery. Jie matė Staliną atku- 
tusį ir žvalų, ir dabar, praėjus 
porai mėnesių,jau visi stebėtojai 
sutinka, kad Stalinas vėl tvirtai 
paėmė į savo rankas vyriausybės 
ir partijos vadžias, tuo būdu 
padarydamas galą kitų Kremli
aus vyrų varžyboms. Šiandien 
jau galima teigti, kad sovietų vi
daus politikos pusiausvyra atsta
tyta ir santykiai stabilizuoti.

Pasiliko ūkiniai sunkumai. Iš 
vakarinių sąjungininkų, ypačiai 
iš JAV, sovietai reikalingos pas
kolos negauna, nes tai surišta su 
politinių santykių išsiaiškinimu. 
Neseniai „Manchester Guardian“ 
rašė, kad ūkiniai sunkumai ne
galės neatsiliepti ir į sovietų už
sienių politiką. Dėl to britų libe
ralų organas nenori skirti dides
nės reikšmės nė aršiai sovietų 
propagandai prieš D. Britaniją: 
sovietų propaganda malanti lie
žuviu, bet tasai žodžių agresin- 
gumas netapsiąs veiksmu. Jeigu

JAV užsienio politikos vadai. Iš kairės-Senato užs. komisijos pir
mininkas, respublikonas senatorius Arthur H. Vandenberg, Užsie
nio reikalu ministeris gen. George C. Marshall ir demokratas sena

torius Tom Connally.

JAV ir D. Britanija Maskvoj lai- 
kysiančiosis kietai, tai sunki ūki
nė padėtis sovietų vyriausybę 
priversianti ieškoti su anglosaksais 
šiokio ar tokio susiderinimo, į 
kurį šie taip pat linkę.

Praeitų metų valymai taip pat 
nepasiekė Bucharino, Zinovjevo 
ir Kamenevo. laikų mąsto. Anu- 
met buvo pašalintos didžiosios 
opozicionierių asmenybės ir iš
draskytos jų grupės, kurios, jei-

Mūsų tautietis Juozas Vinča, 
Pabaltijo imtynių čempionas, 
keletą kartų nugalėjęs Europos 

ir pasaulio meisterius

gu laimė būtų nusišypsojusi, bū
tų pajėgusios paimti valdžią į sa
vo rankas. „Economist“ rašo, kad 
dabar apie pajėgią opoziciją ne
bėra kalbos. Po lygiu ir solidžiu 
rėžimo paviršium tėra kelios sro
velės, kurios tarp savęs rungty
niauja dėl didesnės įtakos. Į pa
viršių jos neprasiveržia, rėžimui 
nepavojingos, ir kurios nors iš 
jų pralaimėjimas tepasireiškia 
„šaltu nusodinimu“ — nustūmi- 
mu nuo reikšmingesnių postų.

Valymai menininkų tarpe šįsyk 
buvo daugiau ideologinio pobū
džio. Karo metu rusų tautos mo
ralei palaikyti buvo sąmoningai 
atsigrįžta į rusiškąjį nacionaliz
mą, ir per tuos kelis metus mark
sizmo-leninizmo dvasia jaunes- 
niojoj kartoj gerokai priblėso. 
Karo meto išvargimas, apatija ir 
cinizmas nevieną sovietų dailio
sios literatūros kūrėją pastūmėjo 
tas nuotaikas perduoti ir savo 
kūriniuose. Turint galvoj, kokią 
įtaką rašytojai visada turėjo rusų 
galvojimo formavimui, lengva su
prasti, kad tokia jaunųjų rašyto
jų linkmė sovietų vyriausybei ir 
komunistų partijai pasirodė pa
vojinga. Jiems buvo drastiškai 
priminta grįžti į Markso-Lenino- 
Stalino idelogoiją.

Amerikos lietuviu 
pastangos DP klausimu

JT Plenumo atidaryme spalių 
23 d. dalyvavo Lietuvos Ministeris 
p. Povilas Žadeikis, Pasiuntinybės 
Patarėjas Juozas Kaieckas, Estijos 
Gen. Konsulas Johannes Kaiv, ir 
LAIC vedėjas adv. Kostas R. Jur- 
gėla bei sekretorė Marijona Ki- 
žytė.

Lapkr. 4 d. JT Gen. Sekretorius 
Trygve Lie priėmė Lietuvos Mini- 

"sterį. Ta proga, p. Žadeikis įteikė 
memorandumą tremtinių proble
mos išrišimo klausimu. Memoran
dumas pabrėžė, kad Lietuvos trem
tiniai trokšta grįžti gimtinėn, bet
gi ne anksčiau Lietuvos išlaisvini
mo iš svetimos okupacijos, gi tuo 
tarpu jie geidžia pasilikti Euro
poje.

Lapkr. 9 d. LAIC vedėjas adv. 
Jurgėla turėjo pasikalbėjimą su 
JAV delegate JT Komisijai Nr. 3, 
kuri sprendžia naujosios Trem
tinių Tarptautinės Organizacijos 
(IRO) statutą. Ponia Eleanor Roo
sevelt pasiskaitę ALT pastabas 
dėl kaikurių IRO statuto nuosta
tų. Tą pat dieną specialus LI
THUANIAN BULLETIN numeris, 
skirtas tremtinių problemos na
grinėjimui, buvo įteiktas JAV 
delegacijos nariams (Mrs. Eleanor 
Roosevelt, George Warren ir War- 
reh Austin), komisijos pirmininkui 
S. ir Carl Berendsen, Belgijos dele
gatui Roland Lebeau, ir eilei kitų 
delegacijų. Paštu buvo išsiun
tinėti memorandumai kitiems dele
gacijų nariams.

Komisijos posėdžius nuolat lan
ko ir seka Lietuvos Pasiuntiny
bės attache J. Kajeckas. Atskirus- 
posėdžius lankė LAIC korespon
dentai bei neseniai iš Europos- 
atvykę tremtiniai, k. a., prof. An
tanas Kučas, prof. Pr. Padalskis- 
ir Dr. Bronius Kazlauskas. At
skiruose posėdžiuose teko paste
bėti BALF pirmininką kun. Dr, 
Juozą Končių, Lietuvos Gen. Kon
sulato attache Anicetą Simutį, 
pulk. Kazį Grinių, Estijos Gen. 
Konsulato sekretorių Jaaksoną ir 
Latvijos Pasiuntinybės spaudos 
skyriaus atstovą Rudolfą Sillerį.

Plačiai žinoma rašytoja Cen
trinės — Rytinės Europos klausi
mais, p. Ann Su Cardwell, irgi 
paskleidė savo raštą tremtinių 
klausimu. Savo rašinį ponia Card- 
well baigia šiaip:

„Šių tremtinių problema niekad 
neišsiriš verčiant juos grįžti į gim
tąjį kraštą, kur jų laukia tik mir
tis arba ištrėmimas į darbo sto
vyklas. Kaip kad Amerikos Lietu
vių Taryba gerai pasakė savo 
neseniai padarytame pareiškime. 
Suvienytų Tautų pareiga yra pa
šalinti politinių pabėgėlių proble
mos priežastį; pašalinti* Sovietų 
Sąjungos okupacijines armijas, 
savo „valdiškos partijos" aparatų 
ir policija iš šių tremtinių tė
vynių. Kai ši pareiga būsianti te
sėta, tarptautinė politinių pabė
gėlių problema savaime pranyks”.

„Darbininkas" Gruodžio 3 d-
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