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Prieš problemas, kurias mes 
matome prieš save, jokia gene
racija lengvai nesijaustų. Mes ve
dėme brangų karą, kad apsaugo
tume kultūrą nuo didelės nelai
mės pavojaus, ir vis dar nesi
jaučiame saugūs. Žinoma, kalbos 
apie tretį pasaulinį karą yra pe- 
rankstyvos ir neatsakingos, ta
čiau žmonių būklė faktiškai yra 
mažiau sutvarkyta ir pastovi, ne
gu mes tikėjomės prieš metus. 
Karo sąjungos buvo palaikomos 
baime prieš bendrą priešą, tačiau 
pergalė per lengvai veda prie sa
vęs sunaikinimo. Atrodo, kad pa
saulio santvarka reikalinga sti
presnės ryšio priemonės, negu da
bartinės jungiančios jėgos, kurios 
mus vieną su kitu rišo bendrame 
pavojuje. Bet ko mes taip pat 
esam reikalingi, yra sunkiau pa
siekiama, negu mes tikėjome. Mes 
turime rasti kelią nugalėti anar
chiją tarp tautų, arba mes žūsi
me, nes ta pati technika, kuri įga
lina ir yra reikalinga tarptauti
nei tvarkos ir taikos organizaci
jai, konfliktą paverčia dar labiau 
naikinančiu. Per visa savo istori
ją žmogus visada turėjo kurti tiek 
didesnę bendruomenę, kiek jis 
savo laisvę ir galią išplėtė. Mūsų 
generacija nūn stovi prieš pro
blemą žmonių bendruomeninį gy
venimą suorganizuoti galutinai, 
būtent, visą pasaulį apimančiu 
būdu.

Mes šiandien gyvename ne tik 
politinę ir tarptautinę,, bet ir dva
sinę krizę. Ji kilo iš fakto, kad 
mes nesame tikrai vidujiniai pa
siruošę tą netikrumo būdą pakel
ti, kuriame mes esame. Per abu 
paskutinius , šimtmečius mes puo
selėjome viltį, kuri dabar pasirodė 
esanti iliuzija. Šiandien mus pai
nioja dalykai, kurie iššaukia mū
sų dvasinę krizę, kyla iš to, kad 
istorija ne taip ėjo, kaip mes lau
kėme.

Paskutinių dviejų šimtmečių 
optimizmas slėpė savy daug klai
dų. Pažymėsime tik dvi: pirma, 
pripažinimas, kad didėjantis gam
tos apvaldymas išeis žmonijai į 
gerą ir, antra, nuomonė, kad san
tykis žmogaus su žmogum, klasės 
su klase, rasės su rase ir tautos 
su tauta pirmoj eilėj yra intelek
tualinė problema, kuri gali būti 
išspręsta pamažu mokslinių meto
dų išsivystymu ir stipresniu ra- 
cionalinio vertinimo akcenta
vimu.

Pirmiausia palieskime vieną iš 
šių dviejų klaidų. Nuo istorijos 
pradžios žmogus pamažu išplėtė 
savo gamtos apvaldymą ir išsi
laisvino iš tų ribų, kurias ji jam 
statė. Kad tai žmogus gali pada
ryti, išeina iš jo yptingų asmens 
savybių. Tuo jis skiriasi nuo gy
vulio ir dėl to yra galima istori
ja. Tačiau jau senai yra žinoma, 
kad kiekviena nauja žmogaus ga
lia slepia savy gėrio ir blogio ga
limybę. Genį ir blogį galime bent 
tuo tarpu taip apibrėžti: gėris ve
da prie visumos harmonijos, blo
gis yra anarchija, kuri susidaro, 
kai dalis yra kovoje su visuma.
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Gi kiekviena techniška priemonė, 
kuria žmogus savo galią padidina, 
gali būti panaudota stipresniam 
anarchijos užakcentavimui arba 
didesnės bendruomenės sukūri
mui. Faktiškai ji yra lengviau 
panaudoti, griaunamam negu ku
riamam darbui. Tatai žymiai išaiš
kina tragiškąją žmonijos istorijos 
pusę.

Kaip pavyzdį paimkime atomi
nę bombą. Be abejonės, atominės 
energijos laisvas naudojimas turi 
didelių galimybių žmonijos gero
vei. Tačiau kai atominę energiją 
pirmą kartą pritaikė, ji buvo pa
naudota griovimo tikslams, ir da
bar mes matom, kad daug sun
kiau yra šią naikinančią jėgą 
paimti, į žmonių bendruomenės 
kontrolę, negu mes pradžioj ma
nėm. Viena iš priežaščių, kodėl 
modemiška tironija daug baises
nė už Viduramžio Uraniją, yra 
jog ji gali panaudoti kiekvieną 
technišką, priemonę, kad individą 
visiškai pajungtų vieno politinio 
autoriteto jėgai. O propagandos 
priemonės, kuriomis ji šio tikslo 
siekia, yra tokios pat velniš
kos, kaip ir kankinimo įrankiai.

Iš čia išeina, kad žmogiškos jė
gos padidinimo neišsprendžia jo
kia žmogiška problema. Ji tik iš
kelia kiekvieną klausimą į aukš

tesnę plotmę ir išplečia sceną 
rungtynėms tarp anarchijos ir 
tvarkos jėgų. Tokioj padėty mes 
negalime suprasti žmogaus buvi
mo tikėdamiesi, kad gėris nežino
moj ateity pasieks didesnę tobu
lybę.

Antra modemiškos . kultūros 
klaida yra tikėjimas, kad dides
nė harmonija tarp tautų todėl 
lengvai yra pasiekiama, kadangi 
žmonių gyvenimas per išmintingo 
galvojimo sustiprėjimą ir moks
linių metodų išsivystimą išsilais
vina nuo siaurų ir specialių in
teresų, dėlto mūsų atsakomybės 
jausmui susidaro didesnis atsa
komybės laukas, o mūsų bendru
mo pajautimas išeina i naudą 
nuolat didėjančiam žmonių skai
čiui. Si klaida davė didžiulių lai
mėjimų gamtos moksluose, tačiau 
jos didysis blogis pasireiškė tuo, 
jog buvo tikima, kad taip vadi
nami moksliniai metodai papras
tai galima iš gamtos tyrimų per
kelti į žmogiškų reikalų tvarky
mą, bei kad mūsų santykiai su 
kitais žmonėmis esanti tiktai in
telektualinė problema, kuri moks
liniams metodams vystantis vis 
labiau galima išspręsti.

Suprantama, kad tam tikra 
maišatis žmonių reikaluose yra 
iššaukiama per gryną kvailumą, 
o tikslieji mokslai apie daiktus 

dėtis ir mūsų pastangos ją paimti 
į kontrolę. Bomba atsirado dėka 
universaliausio, koks tik gali būti, 
dvasios pobūdžio: gamtos mokslų 
dvasios, kuri išeina už tautinių 
ribų ir visų tautų skirtingumų. 
Bet kai mes bandom bombą pas
tatyti po žmonių bendruomenės 
kontrole, tada mes susiduriame 
ne su universalia, bet su vakarie
tiška ir rusiška dvasia. Gal kas 
pasakys, jog skirtumas yra tame, 
kad politikai yra kvailesni už 
mokslininkus. Tačiau tai neliečia 
pačios problemos, nes valstybės 
vyro laikysena skiriasi nuo moks
lininko fiziko ne tuo. kad jis yra 
menkesnės vertės, bet kad jis or
ganiškai yra surištas su tautos 
viltimis, baime ir egoistiniais tiks
lais. Jam svarbu baimę sumažinti 
ir tarpusavį pasitikėjimą sukurti. 
O tai nėra jokia grynai intelek
tualinė problema ir nesiduoda 
niekada taip aiškiai ir švariai iš
spręsti, kaip moksline problema.

Tokiu būdu santykis tarp 
Rusijos ir Vakarų mus pas
tato prieš sunkią žmonių 
santykiavimo problemą, kuriai 
nėra jokio mokslinio sprendimo. 
Iš vienos pusės mes turim apsau
goti nuo įtaigojimo savo laisvės 
ir teisingumo supratimą. Bet mū
sų tarpusavio santykių įtempimas 
remiasi ne tik teisingumo ir de
mokratijos supratimo skirtumu. 
Mes, būtent. Rusija ir Vakarai, 
sudarome du pasaulio bendruo
menės centrus, kurių kiekvienas 
turi savo baimės ir nesaugumo 
formas, ir bandymas savo baimę 
apgalėti didina kito baimę. Šito 
plyšio nugalėjimas nėra joks gry
nai intektualinis uždavinys; jo 
negalima išspręsti stropiai išdirb
ta racionalia pasaulinės vyriau
sybės sistema. Ir tobuliausia kon
stitucine sistema negali sukruti 
bendruomenės, jei tokios ben
druomenės pagrindan nėra padė
ta iš abiejų pusės pasitikėjimo ir 
tolerancijos. Žmonių santykiuose, 
įskaitant ir tautų tarpusavio san
tykius, susitinka ne tik dvasios 
įvairios būsenos, bet ir gyveni
mas su gyvenimu, su visu tuo, 
kas i šią sąvoką įeina. O kur gy
venimas stovi prieš gyvenimą, ten 
jėga lenktyniauja su jėga, ir jaus
mo sužadinimas iššaukia tą pačią 
dvasios reakciją.

Tokiu būdu uždavinys sukurti 
pastovią pasaulinę tvarką yra daug 
komplikuotesnis ir teikia daug 
mažiau garantijos pasisekimui ne
gu mes tikėjom. Nei auganti žmo
gaus galia, nei moksliniu metodų 
i šsivystirnas neduoda pilno pasi
sekimo bet kokio užtikrinimo. Iš 
tikro uždavinys yra toks didelis, 
kad jis negali būti jokios genera
cijos išspręstas. Gal būt mes tu
rime pergyventi katastrofų lai
kus, kol žmonija pasieks tam 
tikrą pastovumo padėtį. Jokiu at
veju ateinantieji vilčių ir nusivy
limų dešimtmečiai nebus lengva 
pakelti, bet jie bus pakeliami, jei 
mes suprasime, kad visi morali
niai bei socialiniai laimėjimai 
daug daugiau komplikuoti yra, 
negu mes manome. (The Listener, 
London; Neue Auslese, 2. J. 1. H.)

jgija vis didesnės reikšmės, juo 
labiau komplikuoti pasidaro so
cialiniai santykiai. Tačiau tarp 
žmonių ir tautų tarpusavio san
tykių ir žmogaus santykių su 
gamtos jėgomis ir paslaptimis yra 
pagrindinis skirtumas. Jei moks
lininkas nagrinėja geologinę ar 
biologinę problemą, tai jo galvo
jimas stovi dalyko centre, o jo 
asmuo su visomis viltimis, baime 
ir garbės troškimu yra periferi
joj. Tačiau jei mes kalbame apie 
draugą ar priešą, ar jei bandome 
susitarti su tūlu partneriu arba 
varžovu, tai tada mūsų galvoji
mas pereina j periferiją, o mes, 
kaip asmuo, atsistojame į centrą.

Tokiu būdu priešo stiprumas 
gali iššaukti mūsų baimę, draugo 
gerumas pažadinti mūsų_ meilę, 
o žymūs varžovo gabumai gali 
mumyse sukelti pavydą. Visų šių 
santykių atžvilgiu mes stovime ne 
tiek prieš intelektualinę, kiek 
moralinę problemą, būtent, prieš 
problemą, kaip vieno asmens arba 
vienos tautos gyvenimas gali būti 
ne konflikte, bet tarpusaviame 
susipratime sureguliuotas.

Gyvą iliustracija skirtumo tarp 
šių dviejų sričių teikia atominės 
bombos atradimu susidariusi pa
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čiau už paliestų ūkininkų ekono- 
miniuk. samprotavimus ar inte
resus. '

Taisant miestuose—miesteliuose 
skverus, parkus, vaikams žaisti 
aikšteles, sporto aikštes, reikia 
elgtis drąsiai—tą, kas buvo, visai 
užmiršti, nes tai buvo tik šešėliai 
to, kas moderniam mieste turi bū
ti. Gerą dalį miestų griuvėsių rei
kia skirti suminėtiems reikalams, 
bet ne statybos sklypams: miesto 
centre gatvių praplėtimui, skve
rams, gėlynams, vaikams žaisti 
aikštelėms, o miestų ^periferijose 
—dideliems parkams, sporto aik
štėms.

Čia noriu atkreipti lietuviškos 
visuomenės dėmesį į dvi prie
miesčiu naujoves, kurios prie 
modernių miestų—miestelių turi 
būti, nes to reikalauja gyvenimas 
ir miestiečių higienos bei patogu
mų reikalai. Turiu galvoje leng
vai iš miestų pasiekamus, tinka
mai sutvarkytus miškus—parkus 
ir priemesčių daržus — sodus (vo
kiečiai pastaruosius vadina Dr. 
Schreberio daržais).

Kai kurie miestai — miesteliai ninku

miesčių miškus. Prie tokių reikia 
priskaityti, pav., Šiaulius, Pane
vėžį. Marijampolę ir kt. Iš nu
žiūrėtų plotų reikia turėti drąsos 
iškelti ūkininkus, net ir tuo atve
ju, jei jų žemė būtų derlinga ir 
jie gerai ūkininkautų, nes miškų- 
parkų reikalas svarbesnis už ūki
ninkavimą. Būkim drąsūs! Vidu
tiniškai paimkim iš ūkininkų po 
100 ha. prie 100 miestų-miestelių. 
Tai bus tik 10.000 ha. arba nepil
nas K % viso Lietuvos žemės ūkio 
ploto. Dėl to žemės ūkio gamyba 
nei kiek nenukentėtų, nes kitur 
ji suintensyvės ir duos daugiau, 
ne mažiau. O miestų gyventojams 
tai bus labai didelis dalykas: sa
vaitgaliais, švenčių dienomis jie 
pėsti, dviračiais, autobusais, auto
mobiliais masiškai vyks į tuos 
miškus-parkus, kad vasarą pail
sėtų žolėje, o kitais metų laikotar
piais galėtų pasivaikščioti, pas
portuoti, pabėgioti pašliūžomis. 
Visais metų laikotarpiais jie ras 
čia restoranų, kavinių, užkandinių. 
Pastarosiose labai pigiai galės pa
valgyti ir neturtingiausių darbi- 

šeimos, ir tuo būdu būtų

Lietuvos atkūrimo problemos VIII Prof. dr. J. Krikščiūnas

Lietuvos miestu ir miesteliu
atstatymas

Šio klausimo aš nelaikau nei 
organizaciškai, nei finansiškai 
tiek sunkiu, kaip Lietuvos kaimo 
atstatymą. Visų pirma nereikia 
užmiršti, kad 200—250.000 gyv„ 
kuriuos išnaikino naciai, kaip tik 
buvo didelėje daugumoje miestie
čiai. Vadinasi, jiems patalpų gy
venti nereikės restauruoti. Vėliau 
iš viso be kai kurių išimčių kad 
ir išgriautų miestų — miestelių 
atstatymą aš nelaikau labai sku
biu, ypatingai po to, kai pirmame 
Lietuvos atstatymo periode pa
sistatys, kur labiausia bus aktua
lu, barakinio pobūdžio pastatėliai. 
Šie galės pastovėti tol, kol pasi
baigs jų amžius, t. y., apie 10 me
tų ar pan.

Organizaciškai čia, tur būt, jo
kių didelių pakeitimų nebus, iš
skiriant statybų standartizavimą, 
mechanizavimą, kas įvyks auto
matiškai ir į ką vyriausybei ma
žai reikės kištis. Kooperatinis 
statybų vykdymo pradas mies
tuose, atrodo, didelio pasisekimo 
neturės, kaip kad jis neturėjo iki 
šiol, nes mūsų miestiečiai su koo
peratiniais metodais mažiau susi
pratę kaip kaimiečiai; be to, ir 
sąlygos čia ne tiek palankios. Ne
maža problema bus miestų staty
bas aprūpinti pigiu ir ilgalaikiniu 
kreditu, bet tai bus matyt, kada 
atsikurs ūkis ir kada bus organi
zuojamas visam ūkiui kreditas.

pirmųjų pakankamai turi, ir nau- laisvos šeimininkės nuo įkyrios 
ji didesni plotai jiems nereika- valgių virimo pareigos.
lingi. Prisiminkim tik Vilnių, Antras dalykas, be ko ateity 

___ ___ * Švenčionėlius ir šiaip daugelį Vii- neturėtų būti palikti Lietuvos 
ha. vidutiniškai atsieis apie 1000 niaus krašto miestelių. Miškų plo- miestai, tai priemiesčių sodai — 
lt. (prieškarinė kaina). Jei persi- tų čia didinti nereikia; reikia, gal daržai. Tikslus jų didumas, kaip 
kėlimo ir kitoms išlaidoms jam tik kai kuriuos jų kiek patvarkyti, rodo Vakarų Europos praktika, 
pridėsim 50%, jis neliks nūs- ’ ‘ enn nnn
kriaustas; jam tik nebus leista 
pasipelnyti iš be jo nuopelnų susi- 
dėjusios padėties. Jei miesto val
dybai bus leista pakelti žemės 
kainą iki, sakysime, 2000 lt. ha., ranemunes h ajicmviusceiu —
arba 150—180 lt. statybinį sklypą, toli negana. Jei jų plotus padidin- dešinysis Panerys iki, sakysime, 
to gana. Vėliau ji randa progų turn, sakysime, dvigubai, būtų la- Neries užsisykimo galėtų buri 
kitais keliais — mokesčių ir pan. bai kuklus jų praplėtimas. Kle- paimti šitam reikalui ir visai pi- 
— paimti iš piliečių pinigus; kam boniškio miško praplėtimas gale- gia kaina (pav., 100—120 lt. reika- 
jai leisti sunkinti pačią statybą? tų eiti Kauno link, įjungiant į jį lingo didumo sklypelis) išparduoti 
Juk, statančiam piliečiui pinigas šiandien pliką šulinių rajoną (ži- norintiems jų turėti.
nepaprastai brangus ir vertingas, noma, apsaugojant pastaruosius Vadinamiems „mažiems žmo- 

Žemės miestams ir miesteliams nuo sugadinimo), iškeliant skurdų nėms“ jie labai svarbūs. Skaito- 
reikia ne tik tiesiogiai statybai, Kleboniškio kaimelį ir jo žemę ma, kad tokiam plotely, tinkamai
bet ir parkams, sporto aikštėms, užsodinant mišku, gal būt, išple- jį sutvarkius, užauga vienai šei-
skverams, priemiesčių sodams, čiant tą mišką ant kalno iki pat rnai pakankamai daržovių (be ru-
daržams ir parkų — miškams. Kauno-Janovos plento ir . pan. deninių bulvių, nes pastarosios
Šitiems reikalams žemės reikia Taip pat reikia žymiai 
nesigailėti, nes vis tai lies miestų Panemunės pušyną. - _ *
gyventojų higienos ir socialinius Prie daugelio miestų miestelių m3)» krūmų uogų, braškių ir sodų 
reikalus, o jie turi stovėti aukš- reikia sodinti visai naujus " (Perkelta į 8 psl.)

bus imama žemė su trobesiais, 1

pasirūpinti geresniais privažiavi- 600—700 m2. Sakysime, Panemu- 
mais ir pan. Tačiau prie kitų mies- nių agurkininkai ar kitokie dar- 
tų netoli jų esančius miškų plo- žovininkai galėtų būti pakelti to
tus reikia žymiai didinti, o kitur liau nuo Kauno, o Marvos dv. ir 
naujų prisodinti. Pav., prie Kauno gretimų ūkininkų plotąi, o lygiai 
Panemunės ir Kleboniškio pušynų taip pat visa kita Nemuno pusė ir

padidinti laikomos per pigiu produktu so
dinti jas į rankomis sukasamą že-

problemų; kai kurias svarbesnes 
jų čia trumpai aptarsime.

Nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpy Lietuvos kaime buvo pa
daryta drąsių ir radikalių refor
mų, kurios teigiamai paveikė ūki
ninkų ir viso krašto ūkinį ir so
cialinį gyvenimą. Buvo girdėt bal
sų, kad reikia padaryti reformų 
ir mieste. Tiesa, tų reformų turi
nio niekas nekonkretizavo, bet 
buvo jaučiama, kas čia visų pir
ma turima galvoje.

Po karo prie reikalo reikia 
prieiti daug drašiau: visuomenei 
naudingas reformas reikia daryti 
kietai ir drąsiai ir neboti paliestų 
paskirų piliečių ar jų grupių kal
bų bei aimanavimų. Viešoji gero
vė turi būti statoma aukščiau 
paskirų piliečių reikalų.

Bene pats svarbiausias bus že
mės klausimas. Dabar ji naciona
lizuota; miestuose ir miesteliuose 
turi taip ir pasilikti. Visai nera
cionalu yra versti statančius mo
kėti už statybai skirtus sklypus 
aukštas kainas (eventualiai L. 
Alėjoj iki 300 lt. už 1 m2!) ir tuo 
būdu apsunkinti ir pabranginti 
statybas. Kam tas naudinga ir kas 
iš to pasinaudoja?

Miestų valdybos turi iš anksto 
pasirūpinti joms reikalingais že
mės plotais ir turėti atsargų vi
sose miesto dalyse. Jei kurį laiką 
ta žemė nebus išnaudota statybai,

Nežiūrint į tai, ir miestų-mies- niekam iš to žalos nebus. Tą 
telių atstatymo reikale kils pro- žemę laikinai galima panaudoti 
blemų, kurias iš anksto reikia dis- laikiniems skvereliams — parke- 
kutuoti, su jomis supažindinti vi- liams, sporto aikštėms, bet, svar- 
suomenę ir sveikus sumanymus biausia, daržams. Kam bus pada- 
pasistengti įgyvendinti. ryta žalos, jei, sakysime, kur nors

Visų pirma rfeikia kietai nu- už jau pastatytų vilų augs papras- 
sistatyti neleisti Lietuvos miestui, tos bulvės? Užtat, kada pas kai 
visvien — ar jis bus mažas ar kuriuos piliečius susikaups reika- 
didelis, atsistatinėti laisvai arba, lingos pinigų sumos, jie galės 
teisingiau, anarchistiškai. Jau vo- bulves pašalinti ir statyti vilas, 
kiečių okupacijos metu mūsų in- Aš čia vartojau žodį žemės na- 
žinieriai—urbanistai nemažai dir- cionalizavimas“, nes manau, kad, 
bo ir paruošė miestų—miestelių nežiūrint į tai, jog miestuose žemė 
naujų planų. Darbas reikia tęsti turės būti tvarkoma miestų val- 
toliau juo labiau, kad laikas lei- dybų, vyriausias jos savininkas ir 
džia. Reikia dar konkursų, viešos tvarkytojas turi pasilikti vyriau- 
kritikos, parodų ir pan. Reikalas sybė. Prityrimas rodo, kad ir 
labai svarbus, tad į jį atitinka- miestų valdybos palinkusios iš 
mų įstatymų išleidimu, įstatymų, statybos sklypų pelnytis, o tai lai- 
kurie reguliuotų pačias statybas, kytina neleistinu reiškiniu. Aš 
nes be to visi gražūs projektai pa- vaizduojuos tokią, kiti pasakys, 
siliks platoniški. Pagaliau kils juokingai mažą, statybai skirtos
daug kitų, susijusių su statybomis žemės kainą. Ūkininko, iš kurio PAULIU3 AUGIUS / Iliustracija (Iš Lietuvių Moderniosios Grafikos Parodos Freiburge)

2



1947. III. 22. Nr. 12 (71) Žiburiai 3 psi.

Švedija vakar ir šiandien
Pirmajam pasauliniam karui pa

sibaigus ir Tautų S-gos rūmui 
pradėjus statytis, Švedija pasisa
vino naujosios institucijos doktri
nas su pagyrimo vertu uolumu. 
Nors ir pati tuojau gavo pajusti 
ant savo kailio Tautų S-gos ne
malonų sprendimą — atiduoti 
Alandų salas Suomijai. Ji, kaip ir 
Norvegija, paklausė platoniškų 
raginimų nusiginkluoti ir iki 1936 
m. šioje srityje buvo labai toli 
pažengusi. Nors ir būdama neu
trali, Švedija sutiko prisidėti prie 
sankcijų prieš Italiją, nes tai ak
cijai vadovavo Anglija, kurios 
prestižas Švedijoje buvo be galo 
didelis. Bet kaip greit jai teko 
nusivilti, nes visa toji akcija ne
parodė jękio demokratinių valsty
bių solidarumo. Nuo to laiko Šve
dija pradėjo didesnį dėmesį 
kreipti į beaugančią Vokietijos 
galybę. Didžiausias apsivylimas 
demokratijomis ištiko švedus ta
da, kada vokiečių armijoms triuš
kinant Lenkiją nė prancūziai, nė 
anglai nenumetė ant Vokietijos nė 
vienos bombos ir neiššovė nė 
vieno patrankos šūvio. Švedija 
pergyveno „simpatijų“ krizę.

Iškilus suomių-rusų karui, alian- 
tų pagalba suomiams buvo taip 
pat tik žodinė, nes dabar Švedija 
nesutiko perleisti per savo terito
riją anglų-prancūzų ekspedicinio 
korpuso į Suomiją. Argi Švedija 
buvo rusų, o ne suomių pusėje? 
Anaiptol! Ji pati ją rėmė neofi
cialiai savanoriais kariais, amu
nicija, maistu, karo medžiagomis, 
kreditais. Kodėl ji sutrukdė alian- 
tams ateiti su pagalba suomiams? 
Švedijos tuometinis ministeris pir
mininkas Albin Hansson (1946 m. 
miręs) šitaip pasiaiškino: „Po 
sankcijų bandymo, po Mūncheno 
ir elgesio su Lenkija mes žinojo
me, kad anglų ir prancūzų veiki
mas nebus sėkmingas. Savo žygiu 
mes nebūtume daugiau nieko at
siekę, kaip įtraukę Švediją į karą 
su Rusija, ir tai būtų buvusi ka
tastrofa ne tik Švedijai, bet ir 
aliantams. Mes nenorėjome pa
versti Švedijos karo lauku. Mūsų 
elgesys nebūtų Suomijos išgelbė
jęs, jis būtų tik užtraukęs nelaimę 
visiems vakarams“.

Po kelių mėnesių Hanssono 
samprotavimas buvo patvirtintas 
kruvina realybe — vokiečiams 
užpuolus Daniją ir Norvegiją 
aliantai nepajėgė jų išgelbėti, 
nors pasiųsti pagalbą nebuvo jo
kių teritorinių kliūčių.

Vokiečiams paglemžus Daniją ir 
Norvegiją, Švedams karas priartė
jo prie pat jų vartų, ir atsistojo 
klausimas — gyventi ar mirti. 
Diplomatinės problemos nustojo 
savo prasmės, reikėjo nuspėti be

VACLOVAS RATAS Jūratės Sielvartas
(Iš Lietuvių Moderniosios Grafikos Parodos Freiburge)

siklostančią realybę intuityviu 
būdu. Daug kas tuo laiku prikai
šiojo švedams, kad jų neutralu
mas ir neatėjimas pagalbon už
pultiems kaimynams buvo mora
linė išdavystė, tačiau gerai žiną 
to meto švedų nuotaikas tvirtina, 
kad švedai, išskyrus porą laikraš
čių ir kelis oportunistus, savo dva
sia buvo prieš vokiečius ir už 
aliantus. Žinoma, tarp simpatijų ir 
veiksmo yra didokas nuotolis; bet 
švedai į veiksmą pereiti tuo me
tu negalėjo, nes juos būtų ištikęs 
Danijos ir Norvegijos likimas. Ne
žiūrint oficialaus neutralumo, jie 
pradėjo galvotrūkčiais ginkluotis 
— 1940 ir 1941 m. apsiginklavimo 
įtampa lygintina amerikoniškiems 
tempams, nes 6% mil tauta skyrė 
apsiginklavimui 2 milijardu kronų 
per metus ir kariuomenės skaičius 
buvo 750.000 vyrų. Šimtaprocenti
nis neutralumas nebuvo išlaikytas 
ir kitose srityse. Norvegų ir danų 
rezistencija buvo remiama, sutei
kiant pabėgusiems tų kraštų vy
rams į Švediją darbą bei globą ir 
nematant jų kariškų pratybų, o 
taip pat duodant galimybę slaptai 
kovojantiems danams ir norvegams 
susisiekti vieniems su ekziline vy
riausybe Londone, o antriems su 
savo išlaisvinimo komitetu. Buvo 
padaryta patarnavimų ir aliantams 
informacijų srityje.

Didžiausias, žinoma, užmetimas 
buvo švedams, kad jie sutiko leis
ti vokiečiams susisiekti su Norve
gija per savo teritoriją. Min. pir
mininkas Hansson į šitą priekaiš
tą atsakė, kad Švedija nenorėjo 
duoti Hitleriui preteksto užpulti 
Švediją, o jei jau toji nelaimė 
įvyktų, tai kad tauta būtų visa 
vieninga ir niekas negalėtų pa
daryti priekaišto, kad karo buvo 
galima išvengti. Tokią elgesio tai
syklę tada diktavę vyriausybei 
Švedijos interesai.

Nebuvo malonūs aliantams nė 
Švedijos-Vokietijos prekybos san
tykiai, tačiau geografinė Švedijos 
padėtis žūt-būt vertė Švediją 
prekiauti su vokiečiais ir jų oku
puotais kraštais, nes nuo viso ki
to pasaulio ji buvo izoliuota. Bet 
jei pažiūrėsim tų metų Švedijos 
prekybos balansus, tai turėsim 
nustebti — ji daug daugiau iš 
Vokietijos ir jos įtakoje esančių 
kraštų įsivežė negu ten išvežė.

Tiesa, išvežamų prekių tarpe 
buvo ir brangių karo ūkiui žalia
vų ar pusfabrikačių, bet dabar 
jau ne paslaptis, kad slapti lėktu
vai tų prekių išveždavo ir į vaka
rus. O kai ašies kariška galybė 
susvyravo ties Stalingradu ir EI 
Alameinu, Švedijos vyriausybė 
pasidarė drąsesnė ir kaikurių pre
kių išvežimą į Vokietiją net už-

VACLOVAS RATAS / Anksti pavasarį A. Panemunėj (Iš Liet. Moderniosios Grafikos Parodos Freiburge)

draudė (rutuliniai guoliai). Ne
užmirština taip pat, kad pusė šve
dų prekybos laivyno buvo anglų- 
amerikiečių tarnyboje ir kad jos 
nuostoliai laivais ir žmonėmis yra 
labai dideli.

Taip buvo karo metu. O kaip 
dabar Švedija vingiuoja? Prieš 
karą buvo sakoma, kad skandina
viški kraštai neturėjo užsienių 
politikos, nes taip tinka mažiems, 
prekyba besiverčiantiems kraš
tams. Šis gi karas parodė, kad 
nėra neutralių kraštų ir kad ma
ži kraštai nėra saugūs. Nė Danija, 
nė Norvegija Vokietijos neprovo
kavo (o Pabaltijo valstybės ar 
provokavo kurį nors iš savo di
džiųjų kaimynų?) Danijos neu
tralumas jau turi 70 metų am
žiaus, o Norvegija nuo Napoleo
no laikų nedalyvavo jokiame ka
re. Ir Švedija atrodo suprato, kad 
būti mažu kraštu arba vesti iš
mintingą politiką nėra dar jokia 
saugumo garantija. Hanssonas 
paklaustas, ar jis tiki, kad Šve
dija išvengė invazijos ir karo dėl 
jo išmintingos politikos, nusijuokė 
ir taip atsakė: „Invazijos išvengė
me tik dėl laimingų supuolimų. 
Pirmiau vokiečiai mūsų neoku
pavo dėl to, kad buvo užimti va
karuose, paskui, kad jų sąjungi
ninkas Stalinas buvo priešingas 
vokiečių intervencijai į Švedija 
ir Suomiją, o dar vėliau — dėl to, 
kad vokiečiai jau nebebuvo pa
kankamai stiprūs.“

Tačiau laimingi atisitikimai ga
li nebepasikartoti, ir Švedija da
bar jau turi užsienio politiką. Pir
masis tos politikos žingsnis buvo 
įstojimas į Jungtinių Tautų Orga
nizaciją. Tai tik formalioji pusė. 
Ji padarė dar daugiau — nuo ka
ro pabaigos ji. jau suteikė sugriau
tiems Europos kraštams apie 3 

milijardus kronų kreditų — pa
skolų Norvegija ir Suomija yra 
gavusios po % milijardo. Finan
sinių lengvatų yra gavusios Da
nija, Belgija, Olandija, Prancūzija, 
Čekoslovakija, Lenkija; net Ang
lija turi iš Švedijos pusės finan
sinių lengvatų iki 50 mil. svarų. 
Šitokios sumos per 2 metus-impo- 
nuojantis dalykas. Žinoma, tai nė
ra vien solidarumo, bet ir komer
cijos dalykas. To nesigina nė pa
tys švedai, tačiau tai jau reiškia 
ir tam tikrą politinio aktyvumo 
kryptį.

Atskirai tenka minėti švedu- 
rusų prekybos sutartį ir Sov. Ru
sijai suteiktą 1 milijardo kronų 
kreditą penkiems metams iš 3 
procentų. Dėl tos sutarties buvo 
jaudintas! pačioje Švedijoje ir už
sieny. Jos priešininkai pačioje 
Švedijoje ją naudojo propagandai 
per praeitos vasaros savivaldybių 
rinkimus, tačiau vyriausybinės 
partijos (soc. dem.) iš valdžios 
balno nepajėgė išmesti. Gavo tos 
paskolos reikalu Švedijos vyriau
sybė vieną notą ir iš JAV vyriau
sybės. Nežiūrint tam tikro neigia
mo susidomėjimo tąja sutartimi, 
ji visgi buvo pasirašyta ir parla
mente gavo pritarimą.

Kad geriau supratus tos sutar
ties motyvus, reikia nepamiršti, 
kad derybos dėl jos buvo pradėtos 
1944 metais, dar karui nepasibai
gus. Tada buvo Amerikoje ir Ang
lijoje manoma, kad su karo pa
baiga prasidės didelis nedarbas. 
Tos pat nuomonės buvo ir švedų 
ekonomistai. Todėl švedų vyriau
sybė šitomis derybomis norėjo 
numatomą krizę palengvinti, ie
škodama rinkos savo labai išsi
plėtusios pramonės gaminiams 
Sovietų Rusijoje, nes buvo jau ta
da aišku, kad Vokietijos rinka 
nebus greit pajėgi pirktis švediškų 

gaminių. Toks tai buvo pirmykš
tis derybų motyvas. Tačiau dery
bos dėl sutarties nusitęsė iki 1946 
m., ir 1944 m. spėliojimai dėl ga
limai didelio nedarbo nepasitvir
tino. Šiandien Švedija ne tik kad 
neturi bedarbių, bet dar trūksta 
darbo jėgos. Ir eksporto galimy
bės yra taip padidėjusios, kad 
Švedijos pramonė nebepajėgia 
patenkinti nė senųjų, nė naujųjų 
savo klientų, užėmusių Vokieti
jos vietą. Net sunkiai patenkina
mi ir artimiausi kaimynai-Suomi- 
ja, Norvegija ir Danija, kuriems 
Švedija nori teikti pirmenybių.

Tat sutarties pasirašymo metu 
ekonominiai motyvai buvo pra
nykę. Tačiau prekybos ministeris 
dar palaiko tezę, kad ekonominis, 
procesas nėra pabaigęs rutuliotis 
ir kad krizė dar gali pasireikšti 
artimiausių dviejų metų bėgy. Tie 
motyvai ir nulėmę sutarties pasi
rašymą 1946 m. Kadangi sutar
ties yra pasirašyta penkiems me
tams, tai ji gali būti naudinga 
Švedijos pramonei apie 1949—50 
metus, kada rinkų krizė galinti 
pasireikšti. Tačiau ir prie ge
riausių norų Švedija negalinti 
suteikti Rusijai visai sutarty nu
matytai sumai prekių, nes trūks
ta nekuriu žaliavų, kuro ir darbo 
jėgos. Jeigu tuojau reikėtų pilnai 
įvykdyti sutartį, tai Švedija turė
tų sumažinti eksportą į kitus kraš
tus arba pertvarkyti visą savo 
pramonės struktūrą, kuriant nau
jas pramonės įmones. Tai esanti 
silpnoji sutarties pusė. Tačiau 
sutarties gynėjai aiškina, jog nu
matytoji prekėmis pateikti suma 
yra tik maximumas, nebūtinai pa- 
siektinas, ir visi užmetimai, kad 
toji sutartis sugriaus Švedijos ūki
nį gyvenimą ir pavers Švediją po
litiniu Rusijos vasalu esą be pa
grindo.
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Julius Kaupas

Keturi keisti pasauliai
LAIŠKAS IŠ 4 GRAFIKŲ PAKOJOS FREIBURGE

— Keturių lietuvių grafikų pa
sauliai yra taip skirtingi tarp sa
vęs, — pareiškė vokiečių Meno 
Akademijos atstovas per Petra
vičiaus, Augiaus, Valiaus ir Rato 
grafikos parodos atidarymą 16 
vasario proga, — tačiau, nuostabu, 
visi turi vieną bendrą bruožą: pa
saulio stilizavimą, ir tuo jų kūry
ba skiriasi nuo mūsų pietiečių kū
rybos.

Mums tačiau tai nenuostabu — 
toks ir yra mūsų kūrybos supra
timas: ne gamtos imitacija (kuri, 
kaip žinoma, pati nėra nei graži, 
nei pasigėrėtina), bet sukūrimas 
naujo pasaulio, klausančio ne 
gamtos dėsnių, bet kūrėjo valios, 
pasaulio su naujais žmonėmis ir 
peisažais, atspindinčiais kūrėjo 
pasaulėžiūrą. Ar ne kūrėjo asme
nybės išsiliejimą kūrybiniame pa
saulyje reiškia legenda apie aną 
japonų dailininką, kurs nemirė, 
bet įlipo į savo pieštą paveikslą ir 
dingo paslaptingose duryse jo gi
lumoj?

Dėl to ir norėtųsi, kaip anam 
dailininkui, palikti kasdienišką 
pasaulį, keliom akimirkom pas
kęsti anuose nekintančiuose ir 
amžinuose peisažuose ir papasa
koti savo įspūdžius iš tų keistų 
šalių.

Petravičiaus kūryboje randame 
sunkų ir tragikos pilną gamto
vaizdį su iškankintais medžiais, 
baukščiai susigūžusiom, į žemę 
susmegusiom trobelėm; juoda 
saulė šviečia pilkam danguj, sle
giančiam kaip kalėjimas; žemėj 
stovi apleistos moterys su mažais 
vaikais, o audringu dangumi 
triukšmingai lekia debesys, pilni 
žiaurių bauginančių veidų. Nė 
vienas Petravičiaus žmonių nesi
šypso. Net ir jo vestuvių pokylis nė
ra linksmas. Visi jo žmonės, atro
do, klauso kažko nematomo ir 
bauginančio. Kas gi juos gąsdina? 
— ari nėra tai nepermatomas liki
mas, kurs pavergia žmogų ir var
žo? Jo žmogus nėra laisvas. Jis 
suaugęs su aplinka, suspaustas 
siaurų kambarėlio sienų, — tai ne 
išdidus pasaulio valdovas, bet 
trapi jo dalis. Pasaulis jam ne kū

VIKTORAS PETRAVIČIUS I Mūsų kraštas (Iš Lietuvių Moderniosios Grafikos Parodos Freiburge)

rybos arena, bet nesuprantama 
tragiška žmogaus dalia. Juodam 
fone sušvinta, atrodo, minutei, 
pavasario žinia, ir mergina spau
džia trapią pavasario gėlę prie 
širdies — bet su liūdesiu jauti, 
kad ta šviesi akimirka taip pra
einama ir taip laikina!

Dėl to ir pabėgėlio gyvenimo vaiz
davimas Petravičiaus toks natūra
lus, išplaukiąs iš tipingo jo gyve
nimo traktavimo, pagrindinės jo 
nuotaikos. Visas jo pasaulis -toks. 
Juk kartu su skurdžiais vežimais 
bėga medžiai nuo horizonto ir pa
būgę debesys skrieja kartu dan
gumi.

Ar ne iš to nesuprantamo ir 
tragiško likimo pergyvenimo gimė 
naujas savotiškas Petravičiaus sti
lius: surizgę, sunarplioti gamto
vaizdžiai, apipynė žmogų painiom 
linijom, tarsi pančiojančiu tinklu?

Augius paskutiniuose savo dar
buose yra diametralinė antitezė 
Petravičiui. Jie turi gal tik vieną 
bendrą bruožą: kūrybinę versmę, 
išplaukiančią iš primityvios liau
dies kūrybos. Augius yra giedras 
optimistas, ypač „Žalčio pasakos“ 
iliustracijose. Jo pasaulis harmo
ningas ir pasakiškas, pilnas srū
vančios saulės šviesos, pilnas mil
žiniškų gėlių, išaugusių virš namų 
stogų. Jo namai šypsos gėlėtom 
langinėm, margi merginų rūbai 
šviečia tarp lengvai supintų tvorų, 
šelmiškos žuvys naiviai leidžia 
kampuotus burbulus; nenuostabu, 
kad Augiaus žemėje gali rasti su
kritusias žėrinčias žvaigždes. Au
gius yra labai lietuviškas, pilnas 
senų tradicijų, jo gamtovaizdis ir 
namai tipingai lietuviški.

Augiaus žmogus — laimingas ir 
neproblemingas kaimietis, tikįs pa
sakom, burtais ir velniais, kurį 
nelabai testebina ir pasirodę ka
rūnuoti žalčiai. Jis kiek nerimtas 
ir palinkęs į jumorą, o kai jis eina 
tarp šviečiančių medžių į bažny
čią, jo kelias šviečia kaip sidabras.

Jo paveikslas gyvas ir judrus. 
Pasakiški paukščiai, rodos, čia pat 
kraiposi prieš tavo akis, nebodami 
to dramatiško momento, kad bro-

VIKTORAS PETRAVIČIUS / Autoportretas (Iš Lietuvių Moderniosios Grafikos Parodos Freiburge)

liai bėga su dalgiais į jūrų pa
krantę užmušti žalčio.

Pas Augių, panašiai kaip pas 
Ratą, pastebim palinkimą į orna
mentiką, į simbolį. Vietoj medžio 
jis išaugina savo žemėje lengvą 
šakelę, nuteikiančią tarsi simboliš
kas medžio ieroglifas. Čia, galimas 
daiktas, slypi ir pavojus nukrypti 
į schematizuotą vienodumą, kurį 
matėme mieluose ir kiek kerėpliš
kuose; bet per dažnai pasikarto
jančiuose bažnyčių bokštuose.

Valių, pagal jo kūriniuose vy
raujančią nuotaiką, norėtume pa

statyti tarp Augiaus ir Petravičiaus. 
Jis mielai vaizduoja dramatiškus 
motyvus, pav., kad ir savo „Pa
jūrio tragedijoje", tačiau jis nėra 
toks skaudus kaip Petravičius. 
Vienur — kai ant kranto rūksta 
neramūs laužai tarp ekspresingų 
laukiančių figūrų — jo jūra, 
sustingusi po liepsnojančiu dan
gum, yra tamsi ir nepermatoma, 
kaip pats likimas. Tačiau kai lai
dotuvių eisena lydi žuvusįjį į niū
rią duobę su įsmeigtais juodais 
kastuvais, jūra vėl šviesi ir vėl 
supa lengvas valtis, viliodama 
savo pasakišku žėrėjimu į nau-
jas keliones. Petravičiaus pasaulis 
ankštas ir varžąs, Valiaus jis pla
tus ir spalvingas — jo medžiai 
išauga iš paveikslo rėmų, jo hori
zontai gilūs ir tolimi. Jo tragiką 
tėra gyvenimo fragmentas, bet ne 
pagrindinis tonas; mes jaučiam, 
kad po pralaimėjimo vėl gema 
viltis, nauji norai vėl kovoti ir 
ieškoti. Jei pas Petravičių aiškiai 
jaučiame juodus ir baltus plėmus, 
tai Valiaus įvairus ir vis skirtin
gas faktūravimas sudaro spalvų 
iliuziją. Valius jau nebėra kaimo 
primityvizmo sekėjas.

Valiaus nuotaikų įvairume taip 
pat rasime ir Poškos Baublį, ap
gaubtą idiliškos ramybės, rasime 
varpų skambėjimo pilną šventorių, 
saulę, plyštančią nuo spindulių 
pertekliaus ir palaimiai žėrinčią 
bažnyžią. Valius stipriausias, vaiz
duodamas judesį: kai moteris 
skambina varpą gaisro metu, ro
dos, ir laiptai, ir varpinės sienos, 
ir neramūs moters rūbai siūbuoja 
skambėdami. Daug silpniau nu
teikia sustingę paskutiniai kūriniai: 
motina,, suakmenėjusi prie žuvusio 
sūnaus kaukuolės ar šv. Sebasti
jonas, miręs neįtikinančioje pozoje.

Valiui trūksta nusistovėjimo, jis 
nėra galutina! atradęs save, — už
tat jame matome daug galimybių.

Kitom vėl akim reikia žiūrėti į 
Rato grafiką. Jam svarbi forma, 
svarbus ornamentas, reikalaujantis 
estetiško priėjimo. Jo ir žuvys, 
grimstančios jūrų gelmėn, papuoš
tos ornamentuotais raštais, prime
na tautines juosteles, ir dangus, 
išsiuvinėtas baltais siūlais, prime
na langų užuolaidos kampą. Jo pa
saulis sutelpai į du matavimus; ja
me nėra tos toli siekiančios gilu
mos, kurią radome pas Valių. Jo 
grafika primena įmantrų ir ma
nieringą gobeleną.

M. Vaitkus

Pirmieji varnėnai
Žengė kovas pro duris.
Žydi saulės dienos.
Jau atskrido štai ir jis — 
mylimas varnėnas.
Greit ir draugė atsirado — 
veikiai įsikurti žada 
inkile ne vienas.

Paprastutis ir kuklus, 
pilkšvas ir apšepęs, 
bet bičiulis myli mus, 
tik su tuo jis slepias: 
tolyj mūsų neužmiršta — 
rodomas lyg Dievo piršto, 
grįžta mielas plepis.

Stipinėja taip mitriai, 
triūsia taip mintingai. 
Tik atskrido, štai, matai — 
vėl mėlynėj dingo — 
Pagaliau, lakiot pavargęs, 
tupia prie lizdelio sargės — 
jau gana tų vingių!

Susikaupęs, rimtas nūn, 
keistas, pasišiaušęs, 
žiūri jis kažkur dangun, 
kur matyt pro kriaušes. 
Ima štai improvizuoti, 
suktis ir sparneliais ploti, 
ulba kaip įkaušęs.

Vai, paukštei, juokingas tu, 
mylimas šnekuti!
žvirblis, vieversys kartu 
ir saldi lakštutė.
Žvėrys, paukščiai, žmonės klausos, 
pagaliau net šakos sausos, 
juokdarį pajutę.

Sugraudintas aš klausau 
ir širdim džiaugiuosi. 
Vai, bičiuli, ačiū tau, 
Kad žavais apjuosei!
Mums kasdienį vargstant vargą, 
rūpestėlį velkant margą, — 
mirksnį mus paguosi.
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VOKIETIJOS SMURTĄ PRIEŠ

LIETUVA PRISIMENANT
PASIKALBĖJIMAS SU PIRMUOJU KLAIPĖDOS KRAŠTO DI
REKTORIJOS PIRMININKU IR PASKUTINIUOJU GUBERNA

TORIUM V. GAILIUM

Klaipėdos kraštas ne tik gyvybiš
kai susijęs su Lietuva, jos ūkiniu 
gyvenimu, tradicijomis, kultūra, 
bet yra neatskiriama Lietuvos 
dalis. Ilgus šimtmečius išbuvęs 
Vokietijos valdžioje, atskirtas nuo 
organiškojo Lietuvos kamieno, 
Klaipėdos kraštas neįaugo į Vo
kietijos kūną ir nepasidarė vo
kiškosios ekspansijos židiniu. Ne
kartą slopinta lietuvybė nemirė. 
Kai kur ji pritemo, prigeso, bet 
daugelyje vietų išliko.

Dabar, kovo 22 d. sueina aštuo- 
neri metai nuo Vokietijos pavar
toto smurto prieš Lietuvą — 
nuo Klaipėdos krašto atplėšimo. 
Maskvos konferencijoje didžiųjų 
valstybių vyrai pagrindinai per
žiūrės didžiuosius Vokietijos tarp
tautinius nusikaltimus. Ar jie 
pamatys ir supras, kad nacinės 
Vokietijos agresinių aukų skai
čiuje Lietuva stovi šalia Austri
jos, Čekoslovakijos ir Lenkijos.

V. Gailius kieto lietuviško ka
mieno klaipėdietis, pirmasis Klai
pėdos Krašto Direktorijos pirmi
ninkas ir paskutinysis guberna
torius, dalyvavęs visoje eilėje 
tarpvalstybinių pasitarimų Klai
pėdos kraštui statutą ruošiant ir

išgyvenęs Klaipėdos netekimo die
nas, maloniai sutiko pasidalinti 
savo turtingais įspūdžiais su „Ži
burių“ korespondentu apie Klai
pėdos krašto prie Lietuvos grįži
mo ir jo atplėšimo momentus.

1923 m. sausio 10 d. prasidėjo 
Klaipėdos krašto gyventojų suki
limas. Sukilimas, apėmęs visą 
kraštą, pavyko; nedideli prancūzų 
kariuomenės daliniai, kurie tuo 
metu Klaipėdos kraštą valdė, pa
sidavė.

Vieną dieną vasario mėn. Lie
tuvos min. pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris E. Galvanaus
kas V. Gailių iškvietė į Kauną. 
Palikęs Taliną, V. Gailius skubiai 
atsirado Kaune. Iš Kauno buvo 
siunčiamas į Klaipėdą, kur buvo 
numatytas Krašto Direktorijos 
pirmininku.

— Kai nuvykau į Klaipėdą, — 
pasakoja V. Gailius, — man bu
vo pasakyta, kad truputį pavėla- 

, vau: buvau numatytas Krašto Di
rektorijos pirmininku; bet nesu
laukus, Direktorijos pirmininku 
paskirtas D. Zaunius: Tuo metu į 
Klaipėdą buvo atvykusi Amba
sadorių Konferencijos komisija, 
susidedanti iš prancūzų, anglų ir

italų atstovų. Ambasadorių Kon
ferencijos komisija Krašto Direk
torijos pirmininką turėjo tvir
tinti. D. Zauniaus kandidatūros ji 
nepatvirtino, nes jis buvo gimęs 
ne Klaipėdos krašte, bet Rytprū
siuose. Tada Klaipėdos visuome
nės grupės ir organizacijos su 
Amb. Konf. komisija Krašto Di
rektorijos pirmininku paskyrė 
mane, ir aš 1923 m. istoriškąją va
sario 16 d. perėmiau Krašto Di
rektorijos pirmininko pareigas.

— Lietuvos vyriausybė 1923 m. 
gegužės mėn. paskelbė Klaipėdos 
krašto autonominį statutą, kuriuo 
ir pradėjome vadovautis. Pradė
jo tvarkytis ekonominis gyveni
mas. Krašto gyventojuose ėmė 
reikštis pasitenkinimas.

Klaipėdos žiemos uostas

Klaipėdos krašto konvenciją 
paruošė Tautų Sąjunga. V. Gai
liaus nuomone, ji Lietuvai buvo 
priimtina, nors kaip kompromisi
nė turėjo ir neigiamybių. Ji priar
tėjusi prie Lietuvos pasiūlyto 
projekto Ambasadorių Konferen
cijai, kurį pastaroji buvo atmetu
si. Klaipėdos konvencija pasirašy
ta 1924 m. gegužės mėn. Pary
žiuje. Lietuvos vardu ją pasirašė 
min. pirm. E. Galvanauskas, 
Prancūzijos — min. pirm. R. 
Poincarė, Anglijos — ambasado
rius Paryžiuje Crewe, Italijos — 
ambasadorius Paryžiuje R. Avez- 
zanna ir Japonijos — ambasado
rius Paryžiuje K. Ishii. Pasira
šiusios valstybės liko Klaipėdos 
konvencijos signatarais.

1938 m. gruodžio mėn. įvyko 
paskutiniai Klaipėdos seimelio 
rinkimai. Vokiškieji gyventojai 
rinkimuose reiškėsi vokiškais šū
kiais.

— Vokiečiai 1938 m. Klaipėdos 
seimelio rinkimų metu vartojo ir 
vokiškąjį nacių šūkį „Freiheit und 
Brot“. šis šūkis Vokietijoj gal ir 
buvo populiarus, bet Klaipėdos 
krašte jis netiko. Girdėjau vokie
čius kalbant, kad laisvės yra pa
kankamai, o duonos net per daug. 
Bet atviras Vokietijos kišimasis 
nepaliko bė pėdsakų.

— Ar jautėte, kad Vokietija 
vieną dieną bandys Klaipėdą at
plėšti?

— Ir taip ir ne. Atviras Vokieti
jos kišimasis į Klaipėdos krašto 
vidaus reikalus rodė, kad Vokie
tija Klaipėdos atplėšimui ruošiasi, 
bet nuolatiniai Hitlerio vieši pa
reiškimai, kad Vokietija daugiau 
Europoje jokių teritorinių pre
tenzijų neturi, mūsų baiminimąsi 
lyg ir sumažindavo.

Toliau V. Gailius pasakoja, kad
Klaipėdos krizė buvo labai štai- višką žodyną.

gi. Vokietija jai iš 
pasiruošusi. Visos sutartys buvo 
parašytos. Kai Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris Urbšys 1939 m. 
vyko į Popiežiaus Pijaus' XI lai-1 
dotuves, buvo vengiama važiuoti 
per Berlyną. Bet Urbšys nemalo
naus vizito Berlyne negalėjo iš
vengti. Grįžtantį iš Romos Lietu
vos užs. reik. min. Urbšį užsukti į 
Vokietijos sostinę pakvietė pats 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisteris Ribbentropas. Lietuvai 
Ribbentropas įteikė ultimatumą, 
reikalaudamas tuojau Vokietijai 
perleisti Klaipėdos kraštą. Rib
bentropas dar pridūręs, jei Lietu
va bandytų pasipriešinti, jis neži
nąs, kur vokiečių kariuomenė 
sustotų.

— Lietuvos kariuomenei Klai
pėdą apleidžiant, man, kaip Lie
tuvos vyriausybės atstovui buvo 
liepta trauktis kartu, — baigė pa
sikalbėjimą paskutinysis Klaipė
dos krašto gubernatorius V. Gai
lius.

Plati V. Gailiaus veikla tam
priai susijusi su visais reikšmin
gesniais Klaipėdos krašto įvy
kiais. Gimęs ir užaugęs lietuviš
koj klaipėdiečių šeimoj, V. Gai
lius visą savo veiklą pašventė 
gimtojo krašto žmonių medžiagi
nei gerovei kelti ir dvasiniam iš
silaisvinimui iš svetimųjų įtakų 
žadinti. Jis geriau suprato klaipė
diečius, jų būdą, savumus, mokė
jo su jais susikalbėti, negu kuris 
kitas, dėl to jo ir darbai našesni. 
Bet V. Gailius tylus, ramus, ne 
reklamos žmogus.

Jau peržengęs penkiasdešim
ties metų slenkstį, Šimkaus gy
venimo išvargintas, sulysęs, pra
žilęs, su šeima susispaudęs ma
žame kambarėlyje dabar V. Gai
lius kruopščiai ir nepavargsta- 
mai baigia ruošti vokiškai-lietu-

St Daunys

t

tb ~Į~ Hermann Hesse

1 y uostabi žinia is
kitos žvaigždes 

(Pabaiga)

— O, svetimasis karaliau, — 
prabilo pasiuntinys, — tu mane 
nuliūdinai. Štai, aš atvykstu iš ki
tos šalies, ir anas didysis paukštis 
ant šventyklos stogo buvo teisus: 
čia pas jus esama žymiai daugiau 
vargo, negu aš būčiau galėjęs įsi
vaizduoti. Jūsų gyvenimas man 
panėši į klaikų sapną, ir aš ne
žinau, ar jūs esat valdomi dievų, 
ar demonų. Mes, karaliau, turime 
padavimą, ir aš jį pirma laikiau 
pasakų plepalais ir nesąmone, 
turim padavimą, kad kadaise ir 
mums buvo žinomi tokie dalykai, 
kaip karas, žudynės ir nusimini
mas. Tuos siaubingus žodžius, 
kurių mūsų kalba jau seniai nebe
pažįsta, mes skaitome savose pa
sakų knygose, ir jie mums skam
ba baisiai ir šiek tiek juokingai, 
šiandie aš patyriau, kad visa tai 
— tiesa, ir aš matau, kad tavo ir 
tavųjų pavaldinių darbai ir kan
čios yra tokie, apie kokius aš te
buvau girdėjęs baisiuose senovės 
padavimuose. Tačiau pasakyk 
man: ar jūsų sielos nejaučia, kad 
jūs darote ne tai, kas reikia? Ar

jūs nepasiilgstate šviesių nepiktų 
dievų, išmaningų ir linksmų val
dovų ir vadų? Ar jūs niekuomet 
nesapnuojate apie kitokį, gražesnį 
gyvenimą, kur kiekvienas nori 
to paties, kaip ir visi, kur viešpa
tauja išmintis ir tvarka, kur žmo
nės kits į kitą žiūri linksmai ir 
su pagarba? Ar jump niekuomet 
neatėjo į galvą mintis, kad pasau
lis yra vienuma, kad tikra laimė 
ir išganymas tą vienumą nujausti, 
ją garbinti ir jai su meile tarnauti? 
Ar jums nežinoma tai, ką mes va
diname muzika, ką vadiname pa
maldomis ir palaima?

Karalius, klausydamasis tų žo
džių, buvo nuleidęs galvą. Jam 
ją pakėlus, jo veidas buvo pasi
keitęs, ir jame spindėjo šypsena, 
nors akyse buvo ašaros.

— Gražusis berneli, — tarė ka
ralius, — aš negaliu suprasti, ar 
tu esi kūdikis, ar išminčius, ar, 
gal būt, dievybė. Tačiau aš galiu 
tau atsakyti, kad visa tai, apie 
ką tu kalbėjai, mes pažįstame ir 
turime savo sieloje. Mes jaučiame 
laimę, mes jaučiame laisvę, mes 
jaučiame dievus. Mes turime pa
davimą apie senovės išminčių, kad 
jis pasaulio vienumą girdėjęs kaip 
harmonišką dangaus erdvių sąs
kambį. Ar tau to pakanka? Gal 
būt, tu esi palaimintasis, atėjęs iš 
kito pasaulio, bet net jei tu esi 
pati dievybė, tavo širdyje nėra 
tokios laimės, tokios galybės, to- 

kips valios, kurios nujautimo, 
atspindžio ir tolimo šešėliu nebū
tų ir mūsų širdyse.

Ir staga jisai atsistojo, ir jau
nuolis nustebo, nes vieną akimir
ką karaliaus veidas buvo pasken
dęs šviesiame be jokių šešėlių 
šypsny, lyg rytmečio aušroj.

— Eik, — sušuko jisai pasiun
tiniui, — eik, ir leisk mums kari
auti ir žudyti! Tu suminkštinai 
mhn širdį, tu priminei man mano 
mitiną. Gana, gana man to, mie
lasis, gražusis vaikine. Eik iš čia, 
bėk, kol neprasidėjo nauja kova! 
Aš galvosiu apie tave, tekant 
kraujui ir degant miestams, ir aš 
galvosiu apie tai, kad pasaulis yra 
vienuma, nuo kurios mūsų negali 
atskirti mūsų kvailystė, mūsų pyk
tis ir mūsų žiaurumas. Sudieu, 
pasveikink nuo manęs savo 
žvaigždę, pasveikink ’ tą dievybę, 
kurios simbolis yra širdis, ano 
paukščio lesama! Aš pažįstu tą 
širdį, aš gerai pažįstu tą paukštį. 
Ir įsidėmėk, mano gražusis drauge 
iš tolimos šalies: jei galvosi apie 
savo draugą, apie vargšą kariau
jantį karalių, negalvok apie jį, 
sėdintį savo guolyje ir paskendusį 
liūdesy, bet galvok apie jį, šyp
santį ašarotomis akimis ir krau
juotomis rankomis!

Karalius, nežadindamas užmi
gusio tarno, pats pakėlė palapinės 
drobę ir išleido svetimšalį. Jau
nuolis, naujų minčių kupinas, ėjo 

atgal per lygumą ir matė vakaro 
šviesoje dangaus pakrašty liepsno
jant didelį miestą ir žengė per 
mirusius žmones ir pūvančius ark
lių lavonus, kol sutemo ir jis pa
siekė miškais apaugusius kalnus.

Ir štai iš debesų nusileido didy
sis paukštis, pasiėmė jį ant savo 
sparnų, ir jie nuskrido atgal per 
naktį, tyliai ir minkštai, kaip pe
lėdos plasnojimas.

Kai neramiai miegąs jaunuolis 
pabudo, jis pasijuto bedulįs nedi
delėj kalnų šventykloj, o ties 
šventykla stovėjo drėgnoj žolėj 
jo arklys ir žvengimu sveikino 
auštančią dieną. Tačiau apie di
delį paukštį ir apie savo kelionę 
J tolimąją žvaigždę, apie karalių ir 
apie mūšio lauką jis nieko nebe
žinojo. Jo sieloje tebuvo palikęs 
šešėlis, mažas, slaptas skausmas, 
lyg plonas dyglys, lyg skausminga 
bejėgė užuojauta, ir mažas, nepa
tenkintas troškimas, kuris kartais 
mus kankina sapne, kol pagaliau 
susitinkame tą, kuriam rodyti 
meilę, kurio džiaugsmu dalintis, 
kurio šypseną matyti mes slapta 
troškome.

Pasiuntinys užsėdo ant arklio ir 
jojo visą dieną ir atvyko į sostinę 
pas savo karalių, ir pasirodė, kad 
jisai buvo geras pasiuntinys. Nes 
karalius sutiko jį, maloningai svei
kindamas, palietė jo kaktą ir 
sušuko:

— Tavo akys prabilo į mano 

širdį, ir mano širdis tarė „taip". 
Tavo prašymas buvo išpildytas 
anksčiau, negu aš jį išgirdau.

Pasiuntinys tuojau pat gavo 
karaliaus raštą, kad jis gali imtis 
visas viso krašto gėles, kurių tik 
jam prireikės, o drauge su juo 
vyko palydovai, pasiuntiniai ir 
tarnai, o su jais arkliai ir vežimai, 
ir kai jisai, aplenkęs kalnyną, po 
kelių dienų lygiu keliu grįžo į sa
vo sritį ir savo valsčių, su juo 
buvo vežimai, ratukai ir pintinės, 
arkliai ir mulai, ir visa buvo ap
krauta gražiausiomis gėlėmis so
dų ir šiltadaržių, kurių daug buvo 
šiaurėje, ir jų pakako tiek miru
siųjų kūnams apvainikuoti ir jų 
kapams gausiai papuošti, tiek ir 
kiekvieno mirusiojo atminimui 
pasodinti po gėlę, po krūmą arpo 
jauną vaismedį kaip to reikalauja 
paprotys. Ir skausmas dėl draugo 
ir jo mylimojo arklio pasitraukė 
nuo jo ir nuskendo tyliame at
minime, jam juos papuošus ir pa
laidojus ir ant jų kapų pasodinus 
dvi gėles, du krūmus ir du vais
medžius.

Jam taip nuraminus savo širdį 
ir atlikus savo pareigas, jo sie
loje ėmė busti anos nakties ke
lionės atminimas, ir jis paprašė 
savo artimuosius, kad , jie leistų 
jam vienai dienai nuo jų atsiskirti 
ir išsėdėjo po minties medžiu 
vieną dieną ir vieną naktį, ir jo 
atminty išsiskleidė gryni ir lygūs
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Prez. Trumano kalba,
PASAKYTA KONGRfiSE KOVO MEN. 12 D.

Padėties rimtumas, kurioj šian
dien atsidūrė pasaulis, verčia ma
ne pasirodyti prieš jungtinę Kon
greso sesiją.

Mūsų krašto užsienio politika ir 
valstybės saugumas yra palies
tas.'

Dabartinės padėties vienas as
pektas, kurį ’ aš noriu šiuo metu 
patiekti jums apsvarstyti ir pa
daryti sprendimą, liečia Graikiją 
ir Turkiją.

Jungtinės Valstybes gavo iš 
Graikijos vyriausybės skubų fi
nansinės ir ekonominės pagalbos 
prašymą. Amerikos* ekonominės 
misijos, dabar esančibs Graikijoj, 
preliminariniai pranešimai ir 
Amerikos ambasadoriaus Graiki
joj raportai patvirtina Graikijos 
vyriausybės pareiškimą, jog pa
rama yra būtina, jei Graikija tu
ri išlikti kaip laisva tauta.

Aš netikiu, kad amerikiečių 
tauta ir Kongresas nenorėtų iš
girsti graikų vyriausybės kreipi
mosi.

Graikija yra neturtingas kraš
tas. Gamtos turtu trūkumas visa
da graikų tautą vertė sunkiai 
dirbti, kad suvestų galus. Nuo 
1940 m. ši taiką mylinti šalis iš
kentėjo invaziją, ketverius žiau
rios priešo okupacijos metus ir 
karčias vidaus kovas.

Kai išvadavimo kariuomenė 
įžengė į Graikiją, ji rado pasi
traukusių vokiečių sugriautus be
veik visus geležinkelius, kelius, 
uostų įrengimus ir prekybos lai
vyną. Daugiau kaip tūkstantis 
kaimų buvo sudeginta. 85% vai
kų sirgo tuberkulioze. Galvijai, 

Į tautinę aikštelę Seedorfe

paveikslai to, ką jis buvo matęs 
svetimoj žvaigždėje. Po to jis 
nuėjo pas vyresnįjį, paprašė lei
dimo su juo slapta pasikalbėti ir 
jam viską papasakojo.

Vyresnysis jo išklausė, susimąstė 
ir po to paklausė:

— Ar tu, mano drauge, matei 
visa tai savo akimis, ar tai tebu
vo sapnas?

— Aš nežinau, — tarė jaunuo
lis. Aš manau, kad tai galėjo būti 
sapnas. Tačiau, tau leidus, pasa
kysiu, kad man atrodo, jog ne
būtų didelio skirtumo, jei su tuo 
dalyku mano pojūčiai būtų susi
tikę tikrovėje. Manyje pasiliko 
liūdesio šešėlis, ir į mano gyveni
mo laimę iš anos žvaigždės pučia 
šalta? vėjas. Dėl to aš klausiu 
tave, gerbiamasis, ką aš turiu 
daryti. .

—Užkopk rytoj, — tarė vyresny
sis, — dar kartą į kalnyną, į tą 
pat vietą, kur radai šventyklą. 
Simbolis to dievo, apie kurį aš 
niekuomet nebuvau girdėjęs, man 
atrodo keistas, ir gali būti, kad 
tas dievas yra ne mūsų žvaigždės. 
Ar gal toji šventykla ir jos dievas 
yra tokie seni, kad jie yra išlikę 
iš mūsų seniausių protėvių ir iš 
tų tolimųjų laikų, kai mums dar 
buvo pažįstami ginklai, siaubas ir 
mirties bajinė. Nueik, mielasis, į 
aną šventyklą ir paaukok ten 
gėlių, medaus ir dainų auką.

Jaunuolis padėkojo ir paklausė 
vyresniojo patarimo. Jis paėmė

paukščiai ir gyvulių rezervai bu
vo beveik išnykę. Infliacija prak
tiškai iššlavė visas sutaupąs.

Dėl tokių tragiškų sąlygų ko
vojanti mažuma, išnaudodama 
žmonių skurdą ir vargą,* sukūrė 
politinį chaosą, kuris iki šiol truk
do ekonominį atstatymą.

Graikija šiandien neturi fondų 
apmokėti importui tų gėrybių, 
kurios yra būtinos gyvenimui. 
Prie tokių sąlygų graikų tauta 
negali padaryti pažangos, spręs
dama sava atsistatymo proble
mas. Graikijai ^isperatiškai rei
kia finansinės ir ekonominės 
paramos, kad galėtų nusipirkti 
maisto, drabužių, kuro bei sėklų. 
Tai yra būtina jos žmonių gyve
nimui, ir tai gali ji gauti tik iš 
užsienio. Graikija turi gauti pa
galbos įsivežti dalykų, reikalingų 
atstatyti vidaus tvarkai ir saugu
mui, kas yra būtina ekonominiam 
ir politiniam krašto atstatymui.

Graikų vyriausybė taip pat pra
šo, kad prityrę Amerikos admi
nistratoriai. ekonomistai ir tech
nikai padėtų užtikrinti, kad fi
nansinė ir kitokia Graikijai su
teikta parama efektyviai būtų pa
naudota sukurti pastovų ir iš
silaikanti ūkį bei pagerinti jos 
viešąją administraciją.

Graikijos valstybės egzistenci- 
ji turi tapti išsilaikančia ir savęs 
veikla kelių tūkstančių ginkluotų 
vyrų, kuriems vadovauja komu
nistai, ir tam tikrose vietose, ypač 
pagal šiaurės sieną, neklauso vy
riausybės įstaigų. Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos paskirta komi
sija šiandien tiria neramumus 

dubenį geriausio medaus, koks 
paprastai vasaros pradžioje, per 
pirmąją bičių šventę, duodamas 
garbės svečiams, ir pasiėmė savo 
kankles. Kalnyne jis vėl surado 
tą vietą, kur jis buvo nusiskynęs 
mėlyną žvangutį, ir rado statų 
ūgių taką, kuris vedė mišku į kal
ną ir kur jis neseniai buvo ėjęs 
pėsčias prieš savo arklį. Tačiau 
tos vietos, kur buvo šventykla, ir 
pačios švenyklos, juodojo aukų 
akmens, medinių kolonų, stogo ir 
didžiojo paukščio stoge jis negalė
jo. rasti nei tą pačią, nei sekančią 
dieną, ir niekas neįstengė jam nie
ko pasakyti apie tokią šventyklą, 
kokią jis savo žodžiais aprašė.

Tuomet jis sugrįžo į savo tėviškę 
ir, praeidamas pro Meilingojo At
minimo šventnamį, jis įžengė į jį, 
paaukojo medų, skambindamas 
kanklėmis pagiedojo giesmę ir 
pavedė Meilingojo Atminimo die
vybei saVo sapną, šventyklą ir 
paukštį, vargšą kaimietį ir mūšio 
lauko lavonus, o visų daugiausia 
karalių jo karo palapinėje. Po to 
jis palengvėjusia širdimi nuėjo į 
savo būstą, pasikabino miegama
jame pasaulių vienumos simbolį, 
kietai užmigęs pasilsėjo nuo tos 
dienos pergyvenimų ir kitą rytą 
ėmėsi padėti savo kaimynams, 
kurie laukuose ir soduose dainuo
dami šalino paskutinius žemės 
drebėjimo pėdsakus.

Išvertė Henr. Radauskas.

šiaurės Graikijoj bei tariamus 
sienos pažeidimus palei Graikijos 
ir Albanijos, Bulgarijos bei Jugo
slavijos pasienį.

Tuo tarpu graikų vyriausybė 
nepajėgia apvaldyti padėties. 
Graikų kariuomenė yra maža ir 
menkai aprūpinta. Jai reikia pa
ramos ir apginklavimo, jei ji 
turi atstatyti vyriausybės autori
tetą visoj Graikijos teritorijoj.

Graikija turi gauti paramos, jei 
ji turi tapti išsilaikančia ir savęs 
verta demokratija.

Jungtinės Valstybės turi suteik
ti šią paramą. Mes jau pritaikė
me Graikijai tam tikrus pašalpos 
bei ekonominės pagalbos tipus, 
bet to nepakanka.

Nėra jokio kito krašto, į ’ kurį 
demokratinė Graikija galėtų 
kreiptis.

Jokia kita tauta nenori ir nega
li parūpinti demokratinei Grai-. 
kijos vyriausybei reikalingos pa
ramos.

Britų vyriausybė, kur iki šiol 
Graikiją rėmė, po kovo mėn. 31 d. 
nebegali duoti jokios finansinės 
bei ekonominės pagalbos. Di
džioji Britanija yra priversta su
mažinti arba likviduoti savo pa
sižadėjimus įvairiose pasaulin 
dalyse, įskaitant ir Graikiją.

Mes svarstėme, kaip šioje kri
zėje gali padėti Jungtinės Tautos. 
Tačiau padėtis yra tokia, kad rei
kia skubėti ir nedelsiant veikti, o 
Jungtinės Tautos ir jai priklau
sančios organizacijos nėra tokioj 
padėty, kad galėtų suteikti tokią 
pagalbą, kokia yra reikalaujama.

Svarbu pažymėti, kad Graiki
jos vyriausybė paprašė mūsų pa
galbos efektyviai panaudojant 
finansinę ir kitokią paramą, ku
ria mes galėsime Graikijai duoti, 
ir pagerinti jos viešąją admini
straciją. Yra nepaprastai svarbu, 
kad mes galėsime prižiūrėti bet 
kokių Graikijai suteiktų fondų 
naudojimą tokiu būdu, kad kiek
vienas išleistas doleris bus nu
kreiptas Graikijai sustiprinti ir 
padėti sukurti ūki, kuriame galėtų 
klestėti sveika demokratija.

Jokia* vyriausybė nėra tobula. 
Betgi viena iš pagrindinių demo
kratijos dorybių yra, kad jos trū
kumai visada yra matomi ir de
mokratinėje tvarkoje gali būti iš
kelti ir pataisyti. Graikijos vy
riausybė nėra tobula. Tačiau ji 
reprezentuoja 85% Graikijos par
lamento narių, kurie buvo išrink
ti per praėjusių metų rinkimus. 
Užsienio stebėtojai, tarp jų 692 
amerikiečiai, pripąžįsta, kad šie 
rinkimai leido graikų tautai lais
vai pareikšti savo nusistatymą.

Si Graikijos vyriausybė dirbo 
chaotingoj ir ekstremistinėj at
mosferoj. Ji padarė klaidų. Pagal
bos suteikimas iš mūsų krašto pu
sės nereiškia, kad Jungtinės 
Valstybės dovanoja visa, ką Grai
kijos vyriausybė padarė ar pada
rys. Mes pasmerkėme praeity, mes 
smerkiame dabar dešiniųjų ir kai
riųjų ekstremistines priemones. 
Mes praeity patarėm laikytis to
lerancijos, ir dabar mes pata- 
riam laikytis tolerancijos.

Graikijos kaimynas Turkija 
taip pat užsipelno mūsų dėmesio.

Turkijos, kaip nepriklausomos 
ir ekonomiškai sveikos valstybės, 
ateitis, aišku, taiką mylinčioms 
pasaulio tautoms nemažiau svarbi 
kaip Graikijos ateitis. Sąlygas, 
kuriose šiandien yra Turkija, žy
miai skiriasi nuo Graikijos są
lygų. Turkija išvengė nelaimių, 
kurios buvo užpuolusios Graiki
ją. O per karą Jungtinės Valsty
bės ir D. Britanija Turkijai teikė 
materialinės paramos.

Nežiūrint to, Turkija reikalin
ga paramos. Nuo karo pabaigos 
Turkija prašė finansinės pagal
bos iš D. Biįtanijos ir Jungtinių 
Valstybių įvykdyti tai moderniza
cijai, kuri yra reikalinga palaikyti 
jos tautinį integralumą.

Sis integralumas yra esminis 
dalykas išlaikyti tvarkai Viduri
niuose Rytuose.

Britų vyriausybė mums pra
nešė, kad dėl savo pačios sun
kumų ji nebegali ilgiau teikti 
Turkijai finansinės ar ekonomi
nės pagalbos.

Kaip ir Graikijos atveju, jei 
Turkijai yra teiktina pagalba, ku
rios jai reikia, Jungtinės Valsty
bės turi ją suteikti. Mes esame

vienintelis kraštas, kuris galime 
šią pagalbą duoti.

Aš gerai suprantu tas dideles 
painiavas, kurios susidarys, jei 
Jungtinės Valstybės suteiks pa
galbą Graikijai ir Turkijai, ir aš 
šias painiavas dabar su jumis dis
kutuosiu.

Vienas iš Jungtinių Valstybių 
užsienio politikos pagrindinių 
tikslų yra sukurti sąlygas, kuriose 
mes ir kitos tautos galėtų nusta
tyti savo nuo prievartos laisvo gy
venimo būdą. Tai buvo pagrin
dinis laimėjimas kare su Vokieti
ja ir Japonija. Mes nugalėjome 
tuos kraštus, kurie siekė primesti 
savo valią ir savo gyvenimo bū
dą kitoms tautoms.

Užtikrinti taikingą ir laisvą nuo 
prievartos tautų gyvenimą Jung
tinės Valstybės ėmėsi vadovau
jančio vaidmens kuriant Jungti
nes Tautas. Jungtinės Tautos yra 
skirtos užtikrinti visiems savo na
riams patvarią taiką ir nepriklau
somybę. Mes savo tikslų neįgy
vendinsime, jei mes nenorėsime 
padėti laisvoms tautoms išlaiky
ti jų laisvas intitucijas bei jų tau
tinį integralumą prieš agresyvius 
judėjimus, kurie siekia joms pri
mesti totalitarinius režimus.

Yra aišku, kad totalitariniai re
žimai, primesti tiesiogine ar ne
tiesiogine agresija laisvoms tau
toms, pakasa tarptautinę taiką ir 
tuo pačiu Jungtinių Valstybių 
saugumą.

Tam tikro pasaulio Sėlių skai
čiaus tautos nesenai turėjo totali
tarinius režimus, primestus joms 
prieš jų valią. Jungtinių Valstybių 
vyriausybė dažnai protestavo 
prieš prievartą ir įgasdinimą, kaip 
Jaltos susitarimo pažeidimą, Len- 
Idjoj, Rumunijoj ir Bulgarijoj. 
Aš turiu pareikšti, kad tam tikram 
skaičiui kitų kraštų yra buvę pa
našių reiškinių.

Dabartiniame pasaulio istorijos 
momente beveik kiekviena tauta 
turi pasirinkti vieną iš dviejų gy
venimo būdų. Šis pasirinkimas 
dažnai nėra laisvas.

Vienas gyvenimo būdas yra 
paremtas daugumos valia, ir iš
siskiria savo laisvomis institucijo
mis, reprezentacine valdžia, lais
vais rinkimais. individualinių 
laisvių garantija, kalbos ir religi
jos laisve, bei laisve nuo prie
spaudos.

Antrasis gyvenimo būdas re
miasi mažumos valia, per jėgą 
primestos daugumai. Ji remiasi 
teroru ir priespauda, kontroliuo
jama spauda ir radiju, nustaty
tais rinkimais ir panaikinimu as
meninių laisvių.

Seedorfe prie lietuviško kryžiaus pagerbiami žuvusieji už Lietuvą

Aš manau, jog Jungtinės Vals
tybės turi laikytis politikos pa
remti laisvas tautas, kurios prie
šinasi bandomam pavergimui iš 
ginkluotų mažumų pusės, ar per 
išorinį spaudimą.

Aš tikiu, kad mes turime padė
ti laisvoms tautoms nusistatyti 
savo likimą savo pačių būdu.

Aš tikiu, kad mes pirmiausia 
turime suteikti ekonominę ir fi
nansinę pagelbą, kuri yra būtina 
ekonominiam pastovumui ir tvar
kingam politiniam vystymuisi.

Pasaulis nėra statiškas, ir sta
tus quo nėra šventas. Bet mes ne
galime prileisti status quo pakei
timų pažeidžiant Jungtinių Tau
tų Chartą tokiais metodais, kaip 
prievarta arba tokia priedangą 
kaip politinė infiltracija. Padėda
mos kontrole, tai atsilieps greit ir 
tautoms išlaikyti savo laisvę 
Jungtinės Valstybės įvykdys Jung
tinių Tautų Chartos principus.

Reikia tik pažvelgti į žemėlapį, 
kad suprastumėm, jog graikų tau
tos egzistencijos ir integralumo 
išlaikymas turi didelės svarbos 
daug platesne prasme. Jei Grai
kija pateks po ginkluotos mažu
mos kontrole, tai atsilieps greit ir 
rimtai jos kaimynui Turkijai. Są- 
myšys ir netvarka gali įsigalėti 
visuose Viduriniuose Rytuose.

Be to, Graikijos kaip nepriklau
somos valstybės išnykimas turės 
didelės reikšmės tiems kraštams 
Europoje, kurių tautos kovoja su 
dideliais sunkumais išlaikyti savo 
laisvę ir nepriklausomybę, ka
dangi jos turi atitaisyti karo nuos
tolius.

Būtų neapsakoma tragedija, jei 
tie kraštai, kurie taip ilgai kovojo 
su didžiuliais sunkumais, nepa
siektų pergalės, kuriai jie tiek 
daug paaukojo. Laisvų institucijų 
sugriuvimas bei nepriklausomy
bės netekimas būtų nelaimė ne 
tiktai joms pačioms, bet ir pasau
liui. Kaimyninės tautos, kovojan
čios už savo laisvės ir nepriklau
somybės išlaikymą, tuojau patektų 
į nelaimę.

Jei mes negalėtume padėti 
Graikijai ir Turkijai šią likiminę 
valandą, tai šito reikšmė būtų 
galima pajusti toli Vakaruose bei 
Rytuose. Mes turime tuojau ir 
pasiryžusiai veikti.

Todėl aš prašau Kongresą su
teikti įgaliojimą dėl pašalpos 
Graikijai ir Turkijai 400 mil. do
lerių sumoje iki 1948 metų bir
želio 30 d. periodo pabaigos. Pra
šydamas šitų pinigų aš atsižvel
giau į maksimalinę pagalbos su
mą, kuri gali būti Graikijai su

teikta 350 mil. dolerių sumoje,
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Brazilija ir imigracija vaisiai, kava ir mėsa. Galima gauti paukštienos ir žuvies, bet ji retai naudojama.Informacija gauta iš Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Komiteto, kurio atstovai šiuo metu lankosi Vokietijos amerikiečių zonoje.1. Bendros žiniosBrazilijos vyriausybė sutinka priimti tam tikrą skaičių išvietin- tųjų asmenų, norinčių dirbti subtropiniame ir vidutiniame klimate kartais net pionieriškose sąlygose.Brazilijos valstybė, teisingai vadinama Brazilijos Jungtinėmis valstybėmis, yra dvidešimts vienos valstybės, trijų kraštų ir vienos federalinės srities federalinė demokratija, tvarkoma 1946 m. rugsėjo mėn 18 d. priimta konstitucija. Prezidentas gen Enrico Caspar Dutra išrinktas 1945 m. ir prezidentaus penkerius metus skaitant nuo 1946 m. sausio mėn. 31 d. Konstituciniai organai: senatas, renkamas aštuoneriems metams ir atstovų rūmai — ketveriems metams (pusė perrenkama kas antri metai). Moką skaityti bei rašyti piliečiai, abiejų, lyčių, sukakę aštuonioliką metų, turi balsavimo teiąę.
2. Paulis ir dydisDidumo atžvilgiu Brazilija prilygsta Europai, atmetus Azijos Rusiją. Ji randasi Pietų Amerikos kontinento Atlanto pakrašty ir tęsiasi nuo Venecuelos ir Guajanos šiaurėje iki Argentinos ir Urugvajaus pietuose. Brazilija yra didesnė negu JAV. Jos plotas apima apie 8,5 mil. kvadr. kilometrų ir gyventojų turi beveik tiek, kiek Italija, t y. apie 45 mil. Brazilija 

kurių aš nesenai reikalavau, kad Kongresas leistų juos panaudoti badą kenčiančioms bei karo nu- niokėtoms šalims.Be šių pinigų aš prašau Kongresą leisti pasiųsti į Graikiją ir Turkiją Amerikos civilini ir karini personalą, kurių prašė šie kraštai padėti atstatymo darbe ir prižiūrėti panaudojimą tos finansinės ir materialinės pajamos, kuri gali būti suteikta. Aš siūlau, kad jiems būtų leista taip pat instruktuoti ir apmokyti graikų ir turkų parinktą personalą. Pagaliau aš prašau Kongresą numatyti įstaigą, kuri leistų greičiausiai ir efektingiausiai suteikti pagal iškilusias aplinkybes aprūpinimą ir apginklavimą iš tokių fondų, kurie gali būti leistuJei kitos lėšos ar kitos įstaigos bus reikalingos šioj kalboj paminėtiems tikslams, aš nesvyruosiu Kongresui nušviesti padėtį. Šiuo reikalu vykdomojo ir įstatymų leidžiamoji valdžia turi dirbti bendrai.
Linkmė, kurion mes pasukom 

yra rimta.
Aš nerekomenduočiau jos pri

imti, kad kita linkmė nebūtų 
daug rimtesnė. Jungtinės Valsty
bės antram pasauliniam karui 
laimėti išleido 341 milijardą dole
rių. Tai yra investiciją už pašau, 
lio laisvę ir pasaulio taiką.Parama, kurią aš siulau Graikijai ir Turkijai, sudaro mažiau kaip Vio0/* šios investicijos. Savaime suprantama, kad šią investiciją mes turime apsaugoti ir užtikrinti, kad ji nebūtų veltui buvus padaryta.

Totalitarinio rėžimo sėklos min
ta skurdu ir vargu. Ji dygsta ir 
auga piktoje skurdo ir kovos že
mėje. Ji pasiekia pilną savo kles
tėjimą, kai žmonių viltys į geresnį 
gyvenimą miršta.

Mes turime žiūrėti, kad ši vil
tis gyventų.

Pasaulio laisvos tautos laukia 
iš mūsų paramos išlaikyti savo 
laisvei.

Jei mes bevadovaudami suklup
tume, pastatytumėm pasaulio tai
ką į pavojų ir tikrai mes įtrauk- 
tumėm Į pavoju *r savo pačių tau
tos gerovę.

Didelę atsakomybę uždėjo mums 
greitas Įvykių plėtojimasis.

Aš esu įsitikinęs teisingai 
sas šitą atsakomybę teisingai 
priims.

I

sudaryta iš žemai gulinčio ir tropinio Amazonės baseino ir šiaurės— rytų srities — pusiau dykumų, apaugusios tik krūmokšniais. Pietinės ir centrinės Brazilijon sritys yra plotai į kuriuos vyksta imigracija. Juos charekterizuoja: a. pramoninis ir žemės ūkio regionas, b. didžiausi krašto mineraliniai turtai, c. sausas tropinis ir vidutinis klimatas, d. tos krašto sritys kur civilizacija yra padariusi didžiausią pažangą. Sostinė — Rio de Janeiro.3. KlimatasBrazilijos klimatas yra įvairus. Visa Brazilijos šiaurė nuo Sao Paulo apima tropikų klimatas. Šioje srity, išskyrus milžinišką Amazonės baseiną, rasime aukštumas nuo kelių šimtų pėdų aukščio iki trijų tūkstančių pėdų su viršum kalnų. Į pietus nuo Sao Paulo, Pa- ranos, Santa Catharine ir Rio Grande do Sul valstybėse yra vidutinio klimato rajonas. Lyja paprastai vasaros mėnesiais.4. Sveikata ir sveikatos priežiūraMalarija, įvairių vidurių parazitų ir kirmėlių ligos išsiplėtusios. Viešoji sveikatos Tarnyba aktyviai dirba, kontroliuodama ligas. Kaimų sritys ribotą medicinos pagalbą gauna per sveikatos centras. Miestai aprūpinti moderniomis ligoninėmis.5. Kalba ir rasėKalba yra portugalų. Brazilijos gyventojai yra mišinys iš įvairių tautų. Jų pagrindą sudaro portugalai, indėnai ir afrikiečiai su olandų, prancūzų, italų, vokiečių, lenkų, rusų, ispanų, slrų ir pabal- tiečių kilmės emigrantai.Brazilai negali reikšti jokių nepasitenkinimų prieš rasę, spalvą ir tikybą.6. Mokinimo galimybėsVisur kur galima vaikams nuo 'Septynių iki keturiolikos metų amžiaus leidžiama laisvai mokytis. Mokslas viešose ir privačiose mokyklose dėstomas portugalų kalba. Gali būti mokinamos ir kitos kalbos, bet pagrindiniai dalykai turi būti dėstomi portugalų kalba.7. ReligijaBrazilija yra katalikiškas kraštas. Kitų religijų išpažinimas yra 

tunto skautų stovyklaWiesbadeno „Dainavos“leidžiamas ir konstitucijos apsaugotas.8. Karinė tarnybaUžsieniečiams karinė tarnyba neprivaloma kol jie nėra priėmę Brazilijos pilietybę. Vaikams gimusioms Brazilijoje, nesvarbu ar jie yra brazilų ar užsieniečių, karinė tarnyba privaloma.9. MaistasMaisto yra gausu, bet jis skiriasi nuo to maisto, kurį yra pratą vartoti europiečiai. Pagrindinį maistą sudaro juodos pupos, ryžiai, džiovintos pupos, tropikų

10. Vidaus susisiekimasBrazilijos plentų ir geležinkelių sistema yra gera ypač tose srityse, kur numatoma pabėgėlius t įkurdinti.II Pabėgėlių — imigrantų, galimybės, teisės ir privilegijos, imigracija siūlo daug galimybių, bet nieko tikrai nepažada. Negali būti užmirštas ir pats faktas, kad 1908 —1939 m. laikotarpy Brazilijon įvažiavo 1,25 mil. žmonių. Tiktai ūkininkai, nemokyti ir mokyti darbininkai ir jų šeimos, kurie nepabūgo naujo krašto esančio už 5.000 mylių, naujos kalbos, skirtingo klimato ir skirtingų darbo metodų, galėjo neblogai įsikurti.Tarpvyriausybinis Pabėgėlių komitetas numato paskirti prie Brazilijos vyriausybės atstovą, kuris turėtų konsularinę ir diplomatines teises ir galėtų budėti pabėgėlių — imigrantų reikalų sargyboje, kol jie gaus Brazilijos pilietybę. Šiuo metu tas laikotarpis yra nustatytas dešimts metų, bet gal būt bus sumažintas iki penkerių ir dar mažiau metų. Sis klausimas dabar svarstomas. Be abejo imigrantai galės pasiskirti savo atstovą, kuris palaikys ryšį su Tarpvyr. Pabėgėlių komiteto esančiu dele-____ _____gatu ir gal jie galės taip sutvar- dvidešimt keturias valandas, kyti, kad imigrantų draugai nebūtų išskirstyti, bet būtų pasiųsti į tas pačias vietoves.Brazilai ir užsieniečiai naudojasi tomis pat pagrindimėmis įstatymų teisėmis, išskyrus:a. negali būti įkurta jokia kolonija, kurioje būtų mažiau kaip 3O’/» brazilų, čia gimusių ar na- turalizavusiųjų. Šios klauzulės tikslas yra išvengti įvairių religinių, rasinių— politinių a^ kitokio pobūdžio užsieniečių blokų.b. kad užkirstų kelią skleisti užsienio propogandai, tiktai Brazilijos piliečiai gali leisti laikraščius ir steigti radio žinių agentūras.c. Šuo metu tiktai asmenys, studijavę Brazilijos mokyklose ar universitetuose ir gavę reikalingus Brazilijos diplomus ar laipsnius, gali verstis laisvomis profesijomis, kaip gydytojų, advokatų, inžinierių ir t. t. Bet naujoji koųstitucija leidžia šį potvarkį pakeisti la prasme, kad ir ne Brazilijos piliečiams besiverčiantiems laisvomis profesijomis, gali būti leidžami praktikuotis iki jų įsigytas užsienyje laipsnis bus pripažintas.d. Kiekvienas Brazilijoje gimęs vaikas yra Brazilijos pilietis.

Imigrantai gali laisvai grįžti namo, jei yra apsirūpinę reikalingais grįžimo dokumentais į jų kilmės kraštus.Nėra, įmanoma išskaičiuoti skirtingas darbo sutartis ir tiksliai apibūdinti darbo sąlygas ir uždarbį, tai būtų bereikšmis dalykas ir gal būt, dar daug ką suklaidintų, nes sąlygos atskirose Brazilijos vietovėse yra visiškai skirtingos. Užtenka pasakyti, kad darbo ir gyvenimo sąlygos nėra blogesnės, kokias turi bendrai rytų Europos kraštai.Nors nėra visuotino viešojo socialinio apdraudimo ir galioja tik specifinis socialinis apdraudimas.

Innsbrucko Universiteto lietuviai studentai Albergo Alpių St. Chri
stoph vietovės 1768 metrų aukštumoje eina slidžių mokslą.darbininko kompensacijos teisė liečia visus pramonės ir transporto darbininkus ir kai kuriuos žemės ūkio darbininkus.Imigrantai gali laisvai keliauti ir keisti darbą, jei jie nėra surišti su kokiais įsipareigojimais ir sutartimis. Habeas corpus teisė konstituciškai apsaugota ir niekas negali būti suimtas ir išlaikytas kalėjime be teismo ilgiau negu

HI. Transporto ir priėmimo procedūra.Tarpvyriausibinis komitetas rūpinasi transportu nuo pat surinkimo vietų Europoje iki paskyrimo uostų eventualiai priėmime centrų Brazilijoje^Kelionė laivu užtrunka nuo keturiolikos iki dvidešimts vienos dienos. Pirmieji trys laivai išplauks iš Bremenhaven š. m. gegužės 1 d. Visa kelionė bus rūpestingai oi- ganizuota. Maistas ir medicinos pagėlba kelionės metu bus teikiama. Kelionės laikas bus pašvęstas poilsiui. Bus skaitoma ir paskaitų.Išvietintieji asmens galės pasiimti tiek bagažo, įskaitant ir darbo įrankius, kiek leis laivo talpa.Atvykusius pabėgėlius priglaus valdžios kontroliuojami priėmimo ir transporto centrai, kur jie gaus patalpas, maistą ir medicinos paramą iki jie bus išskirstyti į paskyrimo vietas.Kiekvienas atvykęs imigrantas bus registruotas ir jo užpildyta kortelė bus jo ateities referenci- joms atžymėti.Atvykusiam Tarpvyriausybinis komitetas- pradinėms išlaidoms Brazilijoje padengti duos Cr. 200 = (10 dolerių).Plantacijų savininkams ir pramoninkams bus leidžiama kalbėtis su imigrantais priėmimo centruose ir sudaryti su jais suartis.IV. Informacijos pramonės darbininkams1. Pagrindinės pramonės šakosJos sudaro: medvilnės tekstilės, cemento, metalo apdirbimo, keramikos ir stiklo, popieriaus dirbinių ir hemikalų, plieno.2. Pramoniniai rajonaiJie yra išisdėstę centrinėje ir pietryčių zdnoje, kur yra palankiausias klimatas. Nuo 1920 m. bendroji gamyba yra padidėjusi septynius kartus. Ir šiandien daugeliui įmonių reikalinga darbo jėga.3. DarbasReikalingi yra: mechanikai, nedideli kiekiai apmokytų įmonių dar- *žingsnis, kurį galima žengti tik buotojų, darbuotojų tekstilės ir metalo apdirbimo įmonėse, ir konstrukcinių darbininkų, kaip kalvių, odos darbininkų, stalių, mūrininkų ir t. t. Pietinėse valstybėse reikalingi apmokyti darbininkai ir technikai elektros įmonėse, pieninėse, odosy vilnos ir medžio apdirbimo įmonėse ir anglies ir‘kitokiose kasyklose.
4. AtlyginimasBrazilijoje veikia mažiausio atlyginimo įstatymas.

V. Informacijos žemės ūkio darbininkams1. Pagrindinės šakosTose srityse, kur numatoma imigracija, pagrindinis produktas yra kava. Centrinėje ir pietinėje srity auginama kava, medvilnė, ryžiai, daržovės ir kiti javai. Čia yra išsiplėtęs gyvulių ir pieno ūkis.2. Žemės ūkio sritisJi apima Subtropikų centrą ir pietryčių zoną, daugiausiai aukštumoje ir kiek atokiau nuo pajūrio. Turi vidutinį klimatą. Į pietus yra avių ganyklų.3. Darbo sąlygosDarbininkai reikalingi plantacijose. Atviras kelias yra ir tiems, kurie mėgins verstis žemės kulti- vacija. Bet čia reikia nepamiršti, kad dažnai teks dirbti pionieriškose darbo sąlygose. Kaip ten bebūtų reikia skaitytis su ta galimybe, kad žemės ūkio darbininkas daugiausia priklauso nuo darbdavio aprūpinimo atžvilgiu. Jau nuo senai darbininkų užlaikymas yra užgarantuotas išdirbta sistema, kur darbdavys darbininkams išmoka atlyginimą pinigais ir kitomis gerybėmis iš kalno. Šie avansai vėliau yra išskaitomi iš jų uždarbio ir pelno, kuris gaunamas iš žemės sklypo apdirbimo sistemos, pagal kurią darbininkui yra duodama kiek žemės, kurią darbininkas apdirba savo ir darbdavio pelno s-ton.Pajėgiančiam sunkiai dirbti galima per penkerius ar dešimt metų įsigyti nuosavos žemės, galvijų ir namus.Ten kur galima, darbininkai aprūpinami medicinos pagalba.
VL Grupinė kolonizacijaJau nuo 1907 m. praktikuojamas organizuotas įkurdinimas, pravedamas valstybės ir privačių asmenų parama. Pavyzdžiui, Sarao de Antonia centras įkurtas 1930 metais ir 1939 m. gyveno 162 brazilų ir 155 kitų tautybių šeimos. Duodamos žemės plotas neviršija 60 ha, išsimokėti reikia po dešimties metų.Tikimasi, kad pagal čia išvardytus metodus, Brazilijos vyriausybė ir ateity- leis organizuoti grupinį įkurdinimą. Šiuo metu vyriausybė dar nesiima spręsti šio klausimo, nors Tarpvyriausybinis komitetas ir Brazilijos vyriausybė pradėjo pirmuosius pasitarimus, kurie tikimasi prives prie užsibrėžto plano įgyvendinimo.Tarpvyriausybinis Pabėgėlių Komitetas ragina visus išvietinms asmenis ir pabėgėlius grįžti į tų gimtuosius kraštus ir padėti jiems atsistatyti. Imigracija yra rimtas gerai apgalvojus ir nepamiršti, kad jis yra surištas su daugybe sunkumų. Suprantama, kad asmenims atvykusiems ir Braziliją ir norintiems iš ten emigruoti j kitus kraštus, jokios pašalpos neduos nei Brazilijos vyriatftybė nei Tarpvyriausybinis Pabėgėlių Komitetas.Šios informacijos surinktos iš oficialių spaudinių ir iš specialių pranešimų ir atrodo gali duoti tikslų Brazilijos sąlygų ir galimybių, siūlomų žemės ūkio ir pia- monės darbininkams vaizdą.
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Amerikos lietuviu spaudos puslapius pavarčius

LIETUVIŠKOS KNYGOS
KRYŽIAUS KELIAI

Amerikoje einantis Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo orga
nas „Tiesa“ (ne komunistinis), mi
nėdamas lietuviškosios knygos ke
turių šimtų metų sukaktį, išskai
čiuoja, kiek buvo sunaikinta lie
tuviškų knygų spaudos draudimo 
metu. Laikraštis rašo: „Pagal Jono 
Šliupo knygą“ Lithuania in Re
trospect and Prospect“, nuo 1891 
iki 1893 metų buvo konfiskuota 
37.788 knygos; nuo 1894 iki 1896 
metų konfiskuotos 40.335 knygos; 
nuo 1897 iki 1899 metų konfiskuo
ta 39.924 knygos ir nuo 1900 iki 
1902 metų rusai konfiskavo 56.182 
knygas. Ar šios skaitlinės yra 
pilnos-kas gali tvirtinti? Galimas 
daiktas, kad knygų konfiskuota 
buvo daugiau. Kaip su tais metais, 
kurie čia ^nepaminėti. Jie, be abe
jonės, irgi globoja tūkstančius lie
tuviškų knygų, sunaikintų ug
nyje.“

Toliau laikraštis rašo, kad anos 
lietuviškai knygai padarytos žaiz
dos yra, palyginti, nežymios, paly
ginus jas su dabartinėmis žaizdo
mis, daromomis lietuviškai knygai 
savo tėvynėje po keturių šimtų 
metų.
Čikagos lietuvių universiteto klu
bas remia Baltijos universiteto 

Hamburge studentus.
Socialistinės minties dienraštis 

„Naujienos“ 20 nr. rašo; „Čikagoj 
jau keli metai veikia lietuvių jau
nuolių grupė, susispietusi į Lietu
vių Universiteto Klubą. Be kitų 
veiklos darbų, klubas per eilę me
tų teikė stipendijas studentams ir 
rėmė lietuvių kultūrinę veiklą. 
Fondą tokioms stipendijoms su
keldavo per savo metinius paren
gimus ir mažesnes pramogas. Da
bar klubas laikinai pakeitė įsiga
lėjusį paprotį-skirti metinio pa
rengimo pelną stipendijoms. Su
prasdami didįjį reikalą teikti pa
galbą nuo karo nukentėjusiam 
Lietuvos jaunimui, ypač studen
tams, klubo nariai nutarė paren
gimo pelną skirti ne vietinių stu
dentų stipendijoms, bet Baltijos 
universiteto naudai.“

Nauji CARE pakietai
„Naujienos“ 20 nr. rašo, kad per 

CARE organizaciją į Europą lie
tuviams tremtiniams galima siųsti 
antklodes, kurios yra gražios, šil
tos ir su visokiais priedais sudaro 
visai kitos rūšies CARE pakietą. 
„Paul Comly French, CARE di
rektorius, sako, rašo .Naujienos“, 
kad tie, kurie lietuviams tremti
niams tokius paketus užsakė, ga
vę iš jų padėką.“ Toks CARE pa- 
kietas su pristatymu atsieina 10 
dolerių.

Sunkus lietuvių gyvenimas Berlyne
„Amerika“ savo trečiame nume

ryje spausdina vieno lietuvio, gy
venančio Berlyne, laišką, kuriame 
rašoma: „Iš įvairių Berlyno vietų 
į amerikiečių UNRRĄ Berlyne 
kasdien plaukia pulkai lietuvių ir 
prašosi priimami į UNRRAos 
stovyklą, bet UNRRA šių žmonių 
Į savo stovyklą nepriima. Po įvy
kusio Berlyno stovykloje skrynin
go buvo pašalinta daug žmonių, 
kurie atiduoti į vokiečių rankas, o 
kur juos vokiečiai dės, nežinoma. 
Kartais, esą, ir vokiečių pareigū
nai išsitaria, kad juos paimsianti 
globoti raudonoji žvaigždė. Dau
giau jokių transportų į vakarus, į 
anglų ar amerikiečių pusę nebei
na. Padėtis be galo liūdna. Niekas 
nėra tikras, kad vieną dieną trem
tinius ne galės pasiimti draugai. 
Jie mato, kad juos gali atiduoti 
vokiečiams, o vokiečiai ilgai kla- 
patytis nenori ir tuojau atiduoda 
rusams“,

Amerikos lietuvių spauda pami
nėjo ark. J. Matulevičiaus mirties 

sukakti
Amerikos lietuvių katalikiškoji 

spauda gražiai ir plačiai paminėjo 

arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus 
20 metų mirties sukaktį. Arkivys
kupas Matulevičius mirė Lietuvo
je. Kaune, 1927 metų sausio mėn. 
Arkivyskupas Matulevičius yra 
gyvenęs Amerikoje ir ten marijo
nų veikloje turi didžiausių nuo
pelnų. Arkivyskupas J. Matulevi
čius vadinamas šventu vyru.

Respublikonų partijos pareiškimas 
Vasario 16 d. proga

Vasario 12 d. „Draugas“ skelbia 
Respublikonų nacionalinio komi
teto pirmininko Carroll Resce Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės 
— Vasario 16 d. proga išleistą pa
reiškimą:

„Vasario 16 d. 1947 m. lietuvių 
kilmės amerikiečiai visose JAVal- 
stybėse mini 29—tą sukaktį Lie
tuvos Nepriklausomybės.

Si sukaktis nėra smagi, nes 
šiandien Lietuva nėra laisva šalis. 
Ji yra auka antrojo pasaulinio ka
ro. Lietuvos žmonės kentėjo ir da
bar kenčia tokias kančias, kokias 
labai mažai kas pasaulyje kenčia.

1940 metais Rusijos kariuomenė 
žygiavo per jų kraštą, 1941 metais 
naciai kovojo jų žemėje, kad išva
rytų rusus. Po to sugrįžo rusai ko
voti ir išvaryti nacių. Kiekvieną 
kartą Lietuvos žmonės buvo vidu
ryje baisios kryžminės invazijos ir 
kovos ugnies-priversti tarnauti 
užkariautojui, kaip pergalės dova
nos, ir kankinami nugalėtųjų pra
laimėjime.

Per visą ši terorą po dviejų mi-

etuvos

vaisių, t. y., viso to, ko darbinin
ko ir mažesnio valdininko šeimai 
ir ypatingai smulkiai labiausia 
aktualu. Iš antros pusės, įsitrau
kimas į sveiką, atvirame ore at
liekamą darbą šeimos galvos, 
eventualiai jo žmonos ir paaugu
sių vaikų, išeina tik į gera, nes 
atitraukia piliečius nuo karčiamų, 
kortų ar tuščio laiko praleidimo 
pačiame mieste; užaugusios gė
rybės būna stipri parama šeimi
ninkėms.

Užmiestinių sodų-daržų reikš
mę pirmasis išsamiai formulavo 
ir karštai parėmė medicinos dak
taras Schreber, ne koks agrono
mas ar ekonomistas. Vadinasi, jie 
labiausia sveikatos reikalams rei
kalingi. Sakysime, Kaune gyvens 
30.000 šeimų. 50% jų panorės tu
rėti tokių sodų-daržų. Jei su ke
liais ir reikalingais priedais vidu
tiniškai vienas sklypelis užims 
750 m’, iš viso reikės nepilno 
1.000 ha., o tai Lietuvai beveik 
nieko nereiškia. Kokios gali būti 
iš viso to pasėkmės? Jei mes lai
kysime, kad užmiesčių parkai- 
miškai ir sodai-daržai sumažins 
miestų-miestelių gyventojų meti
nį mirtingumą l,5*/»°, būsime la
bai kuklūs. Jei skaitysime 600.000 
miestiečių, tas sudarys 900 žmonių 
per metus. Tai jau ne visai ma
žas skaičius.

Dabar dėl pačių miestų-mieste
lių sutvarkymo. Tai jau grynai 
urbanistikos klausimas. Urbanis- 
tai apie tai galvoja ir turi planų. 
Bet nebus žalos, jei ir paprastas 
pilietis pareikš šioje vietoje savo 
samprotavimus.

Pati svarbioji kiekvieno miesto 
dalis, reikia spėti, pasiliks preky- 
binis-administracinis kvartalas. 
Tai turės būti kompaktinės staty
bos, bet vis dėlto plačiomis gat
vėmis, medžių alėjomis, skverais' 
gėlynais ir t. t. aprūpinta miesto 
dalis. Sis kvartalas turi palikti 
miesto centre. Čia turėtų mažai 
gyventi žmonių; jame būtų valdi
nės įstaigos, šiaip įvairiausios 
kontoros, prekybos namai, krau

miestu ir miesteliu - atstatymas
(Atkelta iš 2 psl.)

litarinių diktatūrų valdymo Lietu
vos žmonės pasiliko ištikimi re- 
prezentatyvinės valdžios princi
pams, savo viltyse Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui.

Amerikiečiams yra ypatingos 
reikšmės ši sukaktis, nes viltis 
Lietuvos nepriklausomybei yra 
pagrįsta tais pačiais teisingumo ir
teisės principais, kurie yra artimi 
visų laisvę mylinčių amerikiečių 
širdims — principai, kurie liečia 
visų žmonių teises laisvei ir gyve
nimo būdui bei visų tautų teisėms 
į apsisprendimą.

Mes, respublikonai, remiame 
šiuos principus ne vien tam, kad jie 
atneštų linksmybės, saugumo ir 
laisvės Europos žmonėms, bet dėl 
to, kad Amerikos saugumas bus 
sustiprintas, jeigu Amerikos re- 
prezentatyvinės valdžios principai 
yra palaikomi visame pasaulyje.

Tuo atžvilgiu yra atitinkama, 
kad visi respublikonai prisidėtų 
prie lietuvių kilmės amerikiečių 
paminėjimo Lietuvos Nepriklau
somybės Dienos.“

Vasario 16-ji JAV kongrese
Lietuvos Nepriklausomybės at

statymo 29 metų sukaktį Vasario 
16 d. minėjo ne tik Amerikos lie
tuviai: visa eilė senatorių ir atsto
vų rūmų narių (C. W. Brooks, F. 
P. Bolton, R. B. Vail, M. Jenkins, 
Th. D’ Alessandro, L. G. Sasscer) 
kongrese pasakė išsamias kalbas 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu, ofi
cialusis „The Congressional Re
cord“ įsidėjo lietuvių susurinkimo 
rezoliucijas, apie tai plačiai rašė 
„Chicago Daily Tribūne“ ir kiti 
laikraščiai. Visos eilės valstybių- 
Pensilvanijos, Illinois, Marylan- 
do... gubernatoriai išleido for
malius atsišaukimus, išdėstydami 
Lietuvos bylą ir kviesdami visus 
amerikiečius prisidėti prie Vasa
rio 16-sios minėjimo.

tuvės ir 1.1. Kituose kvartaluose 
nedideliuose Lietuvos miestuose, 
atrodo, kompaktinės statybos ne
reikia. Pav., naujai statytuose 
Vak. Europos miestuose ar jų atit. 
kvartaluose nemažai žmonių su
talpina vilų rajonai, kur pastaty
ti dideli vilos tipo namai. Pav., 
statomos 4-rių aukštų ir 4-ių bu
tų vilos, kurios, žinoma išnuomo
jamos. Vila stovi ne prie pat gat
vės, atstu nuo gretimų namų, 
priekyje turi dekoratyvinių me- 
džių-krūmų, gėlynų, o užpakaly 
ir iš šonų vaisinių krūmų, lysvę- 
kitą daržovėms ir pan. Visa tai 
daro gerą įspūdį ir dar butų nuo
mininkams duoda kai kurios nau
dos. Už tokių namų ar prieš juos 
eina vieno buto vilos, kurios gali 
būti didesnės ir mažesnės.

Turės būti dedama daug pas
tangų iškelti pramonės įmones iš 
miestų, dažnai jas kuriant ir ne 
visai arti šių. Bet apie tai jau rū
pinasi urbanistai, todėl ties šiuo 
klausimu mes čia neapsistosime.

Gana svarbūs modernaus miesto 
kvartalai yra darbininkų kolonijos. 
Jų paprastai būna ne viena; labiau
sia jos glaudžiasi apie pramonės 
įmonės ar kvartalų. Kiek teko 
prisižiūrėti Vak. Europoje, vidu
tinio didumo miestuose (prie to
kių reikia priskirti mūsų didžiau
sius miestus), o lygiai taip pat ir 
mažesniuose niekuomet nereikia 
statyti blokinio tipo didelių namų. 
Jų darbininkai nemėgsta, aplei
džia, negražiai „dekoruoja“ džio
vinamais baltiniais, malkomis ir 
kt.

Visai kitaip vertinami maži, 
dviejų butelių ir dviejų savinin
kų galu sudurti nameliai. Kiek
viena šeimyna čia turi po visai 
izoliuotą butelį, mažutį paukšti- 
ninką, vielos tinklu atitverta 
paukščiams pasivaikščioti kieme
lį ir 300-400 m’ daržo-sodnelio. 
Šiame pastarame vienai nedidelei 
šeimynai užauga pakankamai 
daržovių ir kiek sodų vaisių ar 
vaisinių krūmų uogų. Vištos kas
dien paremia šeimininkę kiauši-

niais, o kiti paukščiai — didžią
sias šventes aprūpina paukštiena.

Synku įsivaizduoti, koks lai
mingas būna nedaug uždirbantis 
darbininkas, kada jis į amžiaus 
pabaigą pareina sumokėjęs pa- 
šKUtinę ratą ir pasijaučia tikru 
šio kuklaus turtelio savininku. 
Gal būt, jis, jau nepajėgus dirbti 
fabrike, gaus kuklią pensiją pini
gais, bet be to, turės pajamų iš 
subnuomininkų, turės kiaušinių, 
kiek paukštienos ir vasarą daržo
vių uogų bei sodų vaisių. Kol gy
vas, tokio turto paprastai vaikams 
jis neatiduoda; jis jiems pataria 
padaryti tą patį, ką savu laiku 
padarė tėvai. 1

Vak. Europos, ypač Vokietijos 
darbininkų kolonijos dažniausia 
turi du trūkumus: iš oro jos mono
toniškai vienodos; dažniausia sta
tytos per pigiai ir tandetiškai. Pir
masis dalykas langvai pašalina

Trys vaizdai iš DP laikraštininkų konferencijos, įvykusios vasario 
27 d. Augsburge. Viršuje-konferencijos prezidiumas; kalba ukrainie
čių atstovas Ylnickyj; dešiniau matyti karinės valdžios atstovas, 
o šalia jo vokiečių licenzijuotų laikraščių (amerikiečių ir anglų zo
nose) leidėju sąjungos pirmininkas W. J. Naumann. Viduryje-kele- 

tas lietuvių laikraštininkų. Apačioj-konferencijos dalyviai.
V. Račkausko nuotr_

mas, kada aktyvesni būna archi
tektai ir dailininkai, antrasis, ka
da daugiau įdedama pinigų. Yra 
Vokietijoje darbininkų kolonijų, 
kur už pusnamį, turintį 4 kamba
rėlius, virtuvę, vonios kahibarį ir 
patogumus savininkas teturėjo 
mokėti pagrindinės sumos 5.000
— 6.000 RM. arba mūsiškai 7.500
— 9.000 lt. Užtai tie nameliai per
plonų sienų, langai visur vien- 
linki ir labai kuklaus darbo, kam
barėliai maži ir be pastovių kros
nių, virtuvė turi vandenį ir ka
nalizaciją, bet jau į tualetą ir 
cink. skardos vonią vandenį iš 
virtuvės reikia nešti kibirais. Lie
tuvoje tokių tandetiškų namelių 
nereikėtų statyti Vienam pusna- 
miui reikėtų skirti bent 15.000 lt., 
o nameliui — 30.000 lt. Su sub
nuomininkų pagalba tokią sumą 
kiekvienas darbininkas galės iš
mokėti. (Pabaigai

8
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Kard. Pizzardo reikalauja 
Lietuvai teisingumo

nešė „Ca va!“ 10 v. pamaldos, pri
taikintas pamokslas, lietuviškos 
giesmės. Atvyko 2 lietuviai iš 
Miliuzos, vienas iš Tahno, vienas 
iš Colmaro, vienas... su štam
pu „P. G.“ su palydovu. Vainikas 
jau čia, tikrai puikus. Žalias, vir-

Kaip Amerikoje, taip ir Romoje 
Lietuvos teisės Saulė vis daugiau 
naujų galingų sąjungininkų laimi. 
To ryškiausias pavyzdys yra nuo
stabiai įspūdinga vasario 16 dienos 
šventė Romoje, kuriai vadovauti 
stojo vienas iš pačių įtakingiausių 
Katalikų Bažnyčios Kunigaikščių 
— Jo Eminencija Kardinolas Juo
zapas Pizzardo.

Jau šventės išvakarėse didieji 
Vatikano ir Italijos dienraščiai 
paskelbė šventės programą ir įsi
dėjo straipsnių apie Lietuvą ir lie
tuvius. Vatikano dienraštis „L’Os- 
servatore Romano“ įsidėjo ilgą 
straipsnį apie didįjį Lietuvos poetą 
Milašių, neseniai mirusį Prancū
zijoje. Staipsnyje Milašius vadi
namas pačiu didžiuoju mūsų gy
venamosios epochos katalikiškuo
ju poetu visame pasaulyje.

Vasario 16 d. 10 vai. Kardino
las Pizzardo atlaikė iškilmingas 
mišias už Lietuvos laisvę. Jų me
tu jaudinančiai iš visų širdžių lie
josi lietuviškosios giesmės Pulkim 
ant keliu, Marija Marija ir kitos. 
Mišių metu Kardinolas Pizzardo 
kreipėsi į susirinkusius lietuvius 
ir į jų gausiuosius draugus ug
ninga kalba, primindamas garbin
gą Lietuvos praeitį, jos didžiuosius 
sūnus, jos brangią kalbą ir savitą 
meną, jos nepaprastą pažangą, 
kurią ji padarė atgavus laisvę, jos 
besąlyginį ištikimumą Bažnyčia 
ir Teisei. Per šventės dalyvius, 
kurių tarpe šalia J. E. vyskupo 
Bučio ir Lietuvos ministrų matėsi 
Lenkijos ambasadorius prie Šv. 
Sosto Pappe, bu v. Lenkijos mi
nistras Janikovskis su žmona, 
Estijos ministeris J. Leppik, Lat

vijos ministras Spekk, CARE 
misijos viršininkas Italijos gene
rolas Geoffrey P. Baldwin, Mons. 
Markahmm, Suvienytų Amerikos 
Valstybių kolegijos viršininkas. 
On. Colonetti, Tyrimų Instituto 
viršininkas, ponia Colonetti, Eu
ropos Studentų Šelpimo Komiteto 
atstovė Italijai, Rev. Silva — spe
cialaus Argentinos pasiuntinio 
imigracijos reikalams tvarkyti Ita
lijoje — atstovas, Romos Guberna
toriaus, Universitetų ir laikraščių 
atstovai, ukrainiečių, čekų, lenkų, 
ir visų kitų sovietų vergija nepa
tenkintų tautų atstovai, — per vi
sus šiuos gausius ir įtakingus 
šventės .dalyvius Kardinolas Piz
zardo kreipėsi į viso pasaulio są
žinę, reikalaudamas teisingumo 
Lietuvai: :— Neužmirškite, kalbėjo 
Kardinolas, kad Lietuva turi visas 
teises būti nepriklausoma valstybė 
ir kad šitos šventosios teisės gy
venti nepripašinimas būtų niekšin
gas nusilenkimas smurtui. —

Po pamaldų tautiškais rūbais 
apsitaisiusi mergytė įteikė Kardi
nolui baltų rožių puokštę, o lie
tuviai, išleidę garbinguosius sve
čius, susirinko į iškilmingą posė
dį, kuriame pritaikintas šventės 
rimčiai kalbas pasakė ministeris 
Lozoraitis ir J. E. vysk. Būčys. 
Posėdį baigiant, buvo pasiųsta 
padėkos telegrama Popiežiui Pijui 
XII, prašant ir toliau remti tei
singas lietuvių tautos pastangas 
kovoje dėl laisvės.

Po pietų, apie 5 vai., Lietuvos 
atstovybėje buvo momento rim
čiai pritaikintas pobūvis, kuriame 
buvo tartasi apie artimiausius žy
gius Lietuvai gelbėti.

Pr. Rausvė.

šuj lyg karūna — raudoni puikūs 
gvazdikai, vienam šone plati lie
tuviška juosta dviem kaspinais, su 
žėrinčiomis, auksinėmis raidėmis 
„Žuvusiems už Tautų laisvę — 
Vasario 16. Tautos šventės pro
ga — Prancūzijos lietuviai“ De
šinėj, vainiko šonas perjuostas 
prancūziška trispalve. Du vyrai 
pakėlė vainiką, dvi lietuvaitės 
tautiškais rūbais šalia. Išsirikia- 
vom. Staiga, pasirodo pareigūnai 
ir mandagiai pareiškia: „kad ne
turint leidimo raštu ... eisena 
įvykti negali, reikia eiti šaligat
viu, atskiromis grupelėmis.“ Ge
rai. Suėjom Nepriklausomybės 
paminklo papėdėje 11 vai. Place 
Republique. Publikos neperdau- 
giausia, nors radijo ir spauda pra
nešė apie lietuviška šventę. Aikš
tė apstatyta pareigūnais iš tolo, 
dalis motorizuota. Bendras išsi- 
rikiavimas. Kun. Krivickas ir p. 
Paramskas iškilmingai uždeda 
vainiką. Fotografavimas. Čia tu
riu priminti viena nepasisekimą, 
pasamdėm fotografą, kuris turėjo 
visur daryti nuotraukas; pasiro- 
do-pataikėm per skubotumą ant 
emigranto ukraino. kuris, pama
tęs pareigūnus . . . išgaravo ir sa
lėj neturim jokios nuotraukos.

Atėjo 16 vai. „Mūnsterhof“ sa
lėje. Publika renkasi, kai kurie 
stebisi, kad įėjimas nemokamas. 
Aiškinam, kad tai mūsų šventė, 
mes džiaugiamės svečiais, ir . . . 
biznis nedaromas. Gi publika vis 
rinkosi ir prisipildė apačia, dalis 
kopė į balkoną. Ir prisirinko ... 
apie 400 žmonių. Atsidarė uždan
ga. Kun. Jonas Krivickas atidaro 
iškilmingą posėdį, kviesdamas 
visus sugiedoti Lietuvos himną ir 
Marseillaise. Po to. išeina Al.

Bonnos lietuvių studentų choras

Vasario 16 d. Strassburge
Pas mus jau praėjo pilnos rū

pesčio ir susijaudinimo dienos. Iš
kilmingai atšventėm Vasario 16 
šventę.

Prie rengimo daugiausia prisi
dėjo kun. Krivickas. Darbas ne
lengvas, nes likom tik 20 žm. (jų 
tarpe 2 vaikai, 4 seniai): ne vieno 
menininko, muziko. Neturim lie
tuviškų gaidų, patalpų repetici
joms.

Nutarėm ruošti viešą (16) Vasa
rio dienos paminėjimą. Pasandėm 
salę 500 žmonių sėdėti. Užsakėm 
didžiulį vainiką. Davėm skelbimus 
vietos laikraščiuose. Atspausdi- 
nom kvietimus (500 ekz.) pran
cūzų kalba, užsakėm gėles ir pal
mes salei papuošti... ir tik tada 
padavėm prašymą leisti ruošti 
šventę ir eiseną su vainiku. Tiesa, 
II. 10 iškvietėm telegrama prof. 
Eretą (Šveicarijoj) ir Matorė pas
kaityti paskaitą prancūzų kalba. 
Artėja sekmadienis. Visa savaitę

repeticijos vyksta ankštame bute. 
Šokama dainuojant, nes nėra nei 
muziko, nei instrumento. Vienas, 
esą mokąs lūpine armonikėle 
groti. Kvietėm. neina. Šeštadienis; 
p. Eretienės telegrama, kad prof, 
atvykti negali, apie Matorę jokių 
žinių — nebus. Muzikantų nėra. 
Ką daryti, ką duoti prancūziškai. 
Juo labiau, vietinis mūsų draugas 
A. Zink, sužinojęs apie mūsų „iš
kilmingą“ programą, atsisako 
įeiti į numatytą garbės prezidiu
mą pirmininkauti. Paskubomis 
buvo sumegsta paskaita,, įdavėm 
perrašymo biurui perrašyti. Bet 
kas skaitys? Patys dar nedrįsom 
skaityti, pasiutęs akcentas. Pa
samdėm gražią elzasietę su puikia 
prancūzų tartimi ... radiofono 
diktorę. Akomponuoti įkinkėm 
vieną ponią. Ji per vieną naktį 
pagal niūniavimą ir lietuviškų 
dainų bei šokių gaidas surašė. 
Sekmadienis, leidimo raštu netu
rim, bet žodžiu policininkas pra-

Zink, lietuvių prietelius, ir sako 
jausmingą kalbą apie malonius 
ir mielus lietuvius. Po to, visi 
kviečiami atsistojimu pagerbti vi
sus mirusius ir kovojančius už 
Lietuvą ir Prancūziją. Ponia R. 
Lelejevienė prancūziškai duoda 
vertimą ir mažą įžangą giesmės 
„Malda mirusiems už Tėvynę“, 
kurią ji gana efektingai ir jaus
mingai paskambino piano. Po to 
įdomi paskaita M-lle Rivler — 20 
min. Paramskas tarė žodį lietu
viškai. Sekė dainos, šokiai. Dau
giausia patiko šokiai, ypač „kai
miška polka“ (Paramskienė ir 
Gailius). Publika stipriai plojo. 
Nenoromis skirstėsi. Dėkojo už 
pakvietimą, stebėjosi. Mes taip 
pat stobėjomės jų kantrumu ir 
rimtumu, žinant, kad prancūzai 
ne visuomet kantrūs. Pagaliau 
oficialioji dalis buvo baigta. Apie 
8 v. v. visi lietuviai susirinko pri
vačiai did. nekūrentam Renkaus- 
ko buto kambary. Seimininkės 
pakepė 5 kg. silkių, puodą žalių 
kopūstų, karštų bulvių su lupynom 
ir „liekarstom“, iš vaistinių su
rinktom.

Sekančiomis dienomis buvo iš
siųsti raštai Prancūzijos Resp. 
Prezidentui, užs. reik, ministeriui,

Bonuos lietuvių studentai, tautinių šokių šokėjau Viduryje vadovė- 
stud. Kubertavičiūtė-Maurukienė

Didž. Brit. Užs. min.. USA Pre
zidentui. užs. reik, ministr, ir M- 
me Roosevelt. Vėliau visiems už
sieny esantiems lietuviams svei
kinimai. Raštai lietuvių organi
zacijoms. lietuv. laikraščiams.

Rytojaus diena vietinis laik
raštis „Les Demiėres Nouvelles“ 
(Nr. 41), kurio tiražas 140.000, 
įvertino: „Strassbourgo lietuviai 
sekmadienį po pietų Mūnsterhofe 
surengė šventę, kuri praėjo su 
geru pasisekimu“. Ir toliau per 
40 eilučių aprašė visos šventės 
eigą ir šiltą nuotaiką.

Šį aprašymą duodam kaip iliu
straciją, ką gali padaryti nors 
poros dešimtų kolonija, kada joje 
atsiranda entuziastų. Pažymėtina 
taip pat, kad informaciją apie 
Strassbourgo minėjimą esame ga
vę anksčiau nei bet kurias rezo
liucijas, Vasario 16 d. priimtas 
tremtinių apylinkėse čia pat Vo
kietijoje. (E.)

„Stars & Stripes“ apie Baltijos 
kraštų DP bado streiką

Heidelbergo UNRRA-os parei
gūnai praneša, kad 100.000 pabal- 
tiečių amerikiečių zonoje numato 
kovo mėn. 10 d. įsijungti į euro- 
peinio masto bado streiką, pro
testuodami dėl galimo Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos pripažinimo 
Sovietų Sąjungai Maskvos konfe
rencijoje.

Pareigūnai sako, kad streikas 
iššauktas išbėgusiųjų iš tėvynių 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos vy
riausybės narių, kurie šiuo metu 
gyvena egzilėje Šveicarijoje.

Kalbėtojai praneša, kad pabal- 
tiečiai savo reikalvimams pagrįsti 
buvo numatę ir darbo streiką, bet 
kariuomenė įsakė darbo nenu
traukti.

Pabaltiečių vadovai užtikrino 
kariuomenę ir UNRRĄ, kad strei
kas yra nupreiptas tiktai prieš 
aneksiją, o ne prieš UNRRĄ ar 
kariuomenę. Vadovai taip pat pra
nešė, kad demonstracijos daromos 
bendradarbiaujant su viso pasau
lio Baltijos tautų grupėmis, ku
rios taip pat pasninkaus vieną 
dieną.

Pareigūnai pranešė, kad kariuo
menė ir UNRRĄ nesigriebs jokių 
priemonių demonstracijoms su
trukdyti iki jos neturi riaušių 
pobūdžio ar negrąso ramybei. 
(Stars & Stripes, 47. 3. 10)

„Die Neue Zeitung“ apie Pabal
tijo kraštų tremtinių bado streiką

Estų, latvių ir lietuvių studen
tai, studijuoją Heidelbergo uni
versitete ir Bamberge gyvenan
tieji šių kraštų tremtiniai Mas
kvos konferencijos pradžios pro
ga, kovo mėn. 10 d. surengė bado 
streiką, norėdami atkreipti pa
saulio dėmesį į trijų Pabaltijo 
kraštų likimą.

Demonstracijos buvo nukreip
tos prieš trijų laisvųjų valstybių 
įjungimą į Sovietų Sąjungą, nu
rodant „Atlanto Chartą“ ir prieš 
tų kraštų vidinius įvykius, kurie 
neleidžia sugrįžti į jų tėvynes. 
(NZ., 47. 3. 17)

35.000 tremtinių į Belgiją ir Angliją
Belgijos vyriausybė pasirašė su 

Tarptautiniu Pabėgėlių Komitetu 
sutartį, pagal kurią 20.000 išvie- 
tintųjų asmenų iš amerikiečių zo
nos bus priimta į Belgijos kasyk
las darbui ir apmokymui. 10.000 
išvietintųjų asmenų pasiūlymą jau 
priėmė. Jie gaus tokį pat atlygi
nimą, kaip ir Belgijos darbininkai 
ir vėliau galės įsigyti Belgijos pi
lietybę.

Britų darbo ministerijos valdi
ninkai, šiuo metu atvykę į britų 
zoną, deda visas pastangas, kad 
išvietintieji asmens galėtų pradėti 
dirbti Didžiojoje Britanijoje.

Apie 15.000 asmenų, tame skai
čiuje 12.000 iš britų zonos stovyk
lų Vokietijoje ir 3.000 iš britų sto

vyklų Austrijoje kas mėnesį pagal 
savanoriškai pasirašytas darbo 
sutartis galėtų įvažiuoti į D. Bri
taniją. (NZ. 47. 3. 17)

1.000 DP į Braziliją
Tarpvyriausybinio Pabėgėlių 

komiteto nariai praneša, kad Bra
zilijos vyriausybė sutinka priimti 
apie 1.000 išvietintųjų asmenų iš 
Vokietijos darbams Brazilijoje. 
Papildomai pranešime sakoma, 
kad bus paimta ir šeimų, kaip 
imigrantų. Iš šio skaičiaus 275 
asmens galės išvykti iš amerikie
čių zonos Vokietijoje.

Brazilijos valdžios sluoksniai 
teigia, kad, jei ši bandomoji dar
bininkų grupė pasirodys tinkama, 
bus vykdoma ir tolimesnė imigra
cija.

Brazilijos misija, susidedanti iš 
5 asmenų, lankėsi Austrijoje ir 
šiuo metu yra amerikiečių zonoje. 
(NYHT, 47. 3. 10)

JAV senatas už pabėgėlių paramą
JAV senato užsienio reikalų 

Komitetas pasisakė už Amerikos 
dalyvavimą Tarptautinėje Pabė
gėlių organizacijoje.

Komitetas pasisakė už dvi sąly
gas Tarptautinės Pabėgėlių orga
nizacijos dalyvavimo įstatyme:

1. Apibrėžti JAV įnašą Tarptau
tinei Pabėgėlių organizacijai. Jis 
neturi būti didesnis kaip 75 mil. 
dolerių biudžetiniams metams, 
prasidedantiems liepos 1 d.

2. Įtraukti sutartin sąlyga, kad 
dalyvavimas organizacijoje neį
galina nei Prezidentą nei kitą 
kurį valdininką apeiti imigraci
jos ar kitus įstatymus, sutartis ar 
susitarimus. (NYHT, 47. 3. 3)

Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Ko
miteto atstovai Augsburge

S. m. kovo mėn. 14—15 d. d. 
Augsburge lankėsi Tarpvyriausy
binio Pabėgėlių Komiteto atsto
vai Brazilijos imigracijos reikalu.

Pagal šių atstovų informacijas. 
Brazilija sutinka priimti ribotą 
skaičių žemės ūkio darbininkų, 
įskaitant ir ūkininkus, miško dar
bininkų, traktorininkų ir ūkių 
mechanikų, pienininkų, pramonės 
darbininkų, įskaitant ir įvairių 
rūšių mechanikų ir mašinistų, 
tekstilės darbininkų, metalo dar
bininkų, elektrikų, stalių, mūri
ninkų, popieriaus apdirbimo dar
bininkų, stiklo apdirbimo darbi
ninkų ir liejykloms darbininkų.

Pageidaujama, kad kiekvienas 
emigrantas būtų apsirūpinęs ata
tinkamais dokumentais, kurie 
galėtų įrodyti jo pasiruošimą dar
bui. Jei neturima autentiškų do
kumentų, būtų gera turėti pažy
mėjimus, pasirašytus asmenų, su 
kuriais kartu dirbo. Bus priima
mos ir šeimos, kurių vyrai yra ne- 
jaunesni kaip 20 metų ir nesenes- 
ni kaip 50 metų. Kiekviena šeima

9
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negali būti didesnė kaip penki 
asmens, neįskaitant tuos asmenis, 
kurie gali dirbti aukščiau nuro
dytus darbus. Į šeimų grupę įskai
tomi tik pirmojo giminystės laip
snio asmens, t. y., šeimos galvos, 
tėvas motina ir vaikai.

Nepageidautini moraliniu ar 
politiniu atžvilgiu asmens nebus 
įsileidžiami.

Tiktai geros dvasinės ir kūno 
sveikatos asmens bus priimami. 
Prieš įsileidžiant, kiekvienas as
muo bus pagrindinai mediciniškai 
patikrintas.

IRO mėgins užtikrinti 
saugumą grįžtantiems namo 

Užs. reikalų ministeris George 
C. Marshall ragina kongresą grei
čiau patvirtinti JAV dalyvavimą 
Tarptautinėj Pabėgėlių Organi
zacijoj, kad tuo būdu galėtų 
pagreitinti vieno milijono išvie- 
tintų europiečių įkurdinimą.

Laiške, rašytame senato užs. 
reik. Komisijos pirmininkui sena
toriui Arthur H. Vandenberg, Mar
shall teigia, kad Amerikai įstojus 
į IRO narius palengvėtų armijos 
„didelė ir sunki atsakomybė“ glo
bojant pabėgėlius ir DP.

Senatorius Thomas Connally 
prašė užs. reik, ministerio pava
duotoją Dean Acheson, kad IRO 
būtų įgaliota tartis su tokiomis 
vyriausybėmis kaip Lenkija ir 
kad būtų užtikrintas visiškas sau
gumas tiems, kurie grįžta į savo 
kraštus.

Acheson mano, kad IRO galės 
užtikrinti visišką saugumą pabė
gėliams saugiai grįžti į savo gim
tuosius kraštus.

(Stars & Stripes, 47. 3. 3) 

— Prof. Albertas Einšteinas pa
vadino Amerikos atominės bom
bos paslaptį „Amerikos Maginot 
linija“ ir apgailestavo, kad jis 
prisidėjęs prie bombos išsivystymo.

Einšteinas „Neweek Magazi
ne“ pasikalbėjimo metu pasakė, 
kad atominės bombos paslaptis 
JAV suteikia tik „tariamą saugu
mą“, kaip, kad Maginot linija 
Prancūzijai 1939 metais.

„Taip galvojant“, pridūrė Ein
šteinas, „atominės bombos paslap
tis yra didelis pavojus“.

Žurnalo atstovui Einšteinas pa
sakęs: „Jei aš būčiau žinojęs, kad 
vokiečiams nepasiseks pagaminti 
atominę bombą, aš nieko nebū
čiau daręs bombos reikalu“ — 
Jis 1939 m. rugpiūdio mėn. parašęs 
prezidentui Rooseveltui laišką, 
kuris ir paskatinęs prezidentą 
griebtis atominių bombų gamybos.

Paklaustas ar ištikrųjų profe
sorius numatąs skaityti rusams 
paskaitas apie atomą, Einšteinas 
pasakė: „Vargiai. Bet jei mes ga
lėtumėm šiais faktais atkreipti 
Amerikos visuomenės ir daugiau 
įtakingų Europos kraštų intelek
tualų dėmesį, gal ir padarytų įs
pūdžio. Kiekvienas turi skaitytis 
su pasaulio nuomone. Patyrimai 
parodė, kad rusai yra taip pat 
jautrūs šiuo klausimu. (Stars & 
Stripes 47. 3. 7>

— Dvi graikų organizacijos pa
siuntė prez. Trumanui telegra
mą, kurioje sakoma, kad jo kalba 
privertusi „rusus ir jų satelitus 
vėl sulysti i jų kevalus“ ir kad 
tai buvusi „kalba, kurią rusai su
prantą“. (Stars & Stripes 47. 3.14)

— Lenkijos užs. reikalu minis
terijos kalbėtojai pareiškė, kad 
Trumanas esąs blogai painfor
muotas apie padėtį Lenkijoje. 
Kalbėtojas taip pat komentavo 
prez. Trumano kovo mėn. 12 d. 
pasakytąją kalbą, kurioje prez. 
prašė Kongresą paramos Graiki
jai ir Turkijai.

Lenkijos spauda nespausdinusi 
visos kalbos ištisai, nes „šiuo me
tu bijomasi, kad ši kalba gali su
trukdyti pažadėtosios amnestijos

procesą ir daugeliui pogrindžio 
judėjimo narių gali būti priežas
timi pasilikti pogrindy. (NYHT. 
47. 3. 16)

— Vandenbergas, senato užs. 
reikalų komisijos pirmininkas, 
viena iš vadovaujančiųjų Ameri
kos užs. politikos figūrų, pasakė, 
kad Kongresas turi padaryti tai, 
ko nori prezidentas iki kovo 31 
dienos.

Tuo metu, kai kai kurie atsto
vai kalbėtojos! apie karo pavojų 
su Rusija, Vandenbergas paaiš
kino, tvirtindamas, kad „yra aiški 
tiesa, kad Sovietu-Amerikos drau
giškumas yra šios visos proble
mos širdis“.

Robert A. Taft. senato respu
blikonų politikos komisijos pir
mininkas mano, kad prezidento 
pasiūlymas reiškia pasaulio pa
dalinimą į komunistini ir antiko
munistinį. (Stars & Stripes, 47. 
3. 14).

— Kovo mėn. 14 d. „Izvestija" 
pasisakė dėl prezidento Trumano 
kalbos: „Graikų tauta, kuri vedė 

LIETUVIŲ LAISVES DEMON
STRACIJA GR. HESEPEJE

Š. m. kovo mėn. 4 d. dr. Hese- 
pės stovyklos lietuviai Meppen 
mieste, kuris yra 12 km. nuo Gr. 
Hesepės, atliko ‘ plataus masto 
demonstraciją, kurios metu įteikta 
vietinės karinės valdžios atstovui 
visų paminėtos stovyklos lietuvių 
pasirašytą peticiją Jo Didenyoei 
D. Britanijos Karaliui. Peticijoje 
atvaizduojama tikroji lietuvių tau
tos padėtis ir prašoma daryti įta
kos, kad lietuvių tautai būtų leista 
naudotis tomis pačiomis Atlanto 
Chartoje paskelbtomis laisvėmis, 
kuriomis naudojasi kitos* tautos. 
Demonstracijoje dalyvavo apie 
šeši šimtai lietuvių, kurie pėsti 
nužygiavo į Meppen, nešdami 
transparentus su užrašais, kuriuose 
reikalaujama Lietuvai laisvės, ir 
tautinė vėliava.

Peržygiavus demonstrantams per 
miestą ir prisiartinus prie vietinės 
karinės valdžios įstaigos, juos 
pakeliui pasitiko tos įstaigos vir
šininkas, anglų pulkininkas. Jis 
nusivedė demonstrantus prie įstai
gos ir nurodė sustojimo vietą. 
Delegacija būVo pakviesta į 
pulkininko įstaigą, kur ji jam įtei
kė gražiai papuoštame voke petici
ją su parašais ir meniškai išaustą 
tautinę juostelę. Perskaitęs tos pe
ticijos lydimuosius raštus lietuvių 
ir anglų kalbomis, pulkininkas pa
reiškė, kad jis tą peticiją per
siusiąs į aukštesnes įstaigas. Jis 
nurodė, kad jis gerai supranta lie
tuvių reikalus ir todėl darysiąs 
viską, kad toji peticija pasiektų 
savo tikslą. Toliau jis išreiškė 
džiaugsmą dėl demonstrantų tvar
kingos laikysenos ir apgailestavo, 
kad žygiuojantieji turėjo pakelti 
daug vargo tokį ilgą kelią atvyk
dami.

Delegacija išreiškė padėką už 
lietuvių norų supratimą. Atsisvei
kinus, ji buvo išlydėta pulkininko 
ir kitų jo bendradarbių. Lauke de
legaciją pasitiko dar keli aukšti 
anglų karininkai, kurie taip pat 
teiravosi apie tos demonstracijos 
tikslą.

Delegacijai pranešus laukian
tiems demonstrantams apie pokal
bio rezultatus, visų lietuvių buvo 
sugiedota lietuvių ir anglų himnai.

Po to demonstrantai nuvyko 
prie pirmosios lenkų šarvuočių 
divizijos štabo, kur delegacija bu
vo priimta tos divizijos vado 
generolo Rudnicki. Jam buvo per
duota lietuvių linkėjimai ir užuo
jauta lenkų tautai dėl neseniai 
Lenkijoje pravestų suklastotų lin
kimų. Gen. Rudnicki atsakydamas 
pareiškė, kad jis yra giliai sujau
dintas delegacijos perduotais linkė
jimais bei lietuvių atsilankymu ir 
nurodė, kad Lenkija ir Lietuva 
visuomet yra turėjusios tuos pa
čius priešus ir, kad dabartinė tų 
tautų padėtis esanti ta pati. Jis 
išreiškė norą tuos linkėjimus per

herojiškas kovas dėl savo nepri
klausomybės ir laisvės, neužsipel
no tokio jos traktavimo“.

„Senai kenčianti Graikijos, 
liaudis prieš akis turi naują fak
tą: vieton „viršininko“ Anglijos 
ateina naujas viršininkas „JAV“.

Amerikos „pagalba“ Turkijai 
siekia šį kraštą įjungti j JAV 
kontrolę. Kai šis kraštas bus kon
troliuojamas Amerikos imperia
lizmo, nebegalės būti kalbos apie 
jo nepriklausoma vidaus ir užsie
nio politiką.

„Graikijos ir Turkijos atitrau
kimas iš taip vadinamo „totalita
rinių valstybių“ tarpo nėra naujas 
dalykas. Hitleris taip pat, kada 
norėjo prasiskinti kelią i karo lai
mėjimą, kreipėsi i balševikus.“

Pritardamas prezidento Truma
no paskelbtai rusų ekspansijos ko
vos politikai Graikijoje ir Turki
joje, Harold E. Stassen, respubli
konų kandidates į prezidentus, pa
sakė: „Laisvė visam pasauliui 
yra mūsų reikalas.“ (NYHT, 47, 
3. 16)

duoti lenkų vyriausybės galvai 
Londone.

Pirmasis laikraštis, kuris plačiai 
aprašė tą žygį yra lenkų laik
raštis „Dzienik Zolnierza“, kuris 
sekančios dienos laidoje, pirmojo 
puslapio svarbiausioje vietoje įsi
dėjo straipsnį, kuriame iškeliama 
lietuvių siekimai dėl Lietuvos Ne
priklausomybės. Trumpai apie žygį 
parašė ir vokiečių laikraštis 
„Neues Tageblatt", kuris pažymi 
demonstrantų santūrumą ir nuro
do, kad transparentų užrašuose 
buvo reikalaujama laisvės, ka
dangi be laisvos Lietuvos nesą tai
kos. A. L.

Hanau. Kovo mėn. 10 d. Hanau 
tarptautinėje stovykloje įvyko 
protesto diena. Tą dieną lietuvių, 
latvių, estų ir ukrainiečių stovy
klose buvo pakeltos vėliavos tik 
pusiau stiebo. Įvyko bažnyčiose 
dvasinio susikaupimo valandėlės, 
kurių metu buvo pasakyti mo
mentui pritaikyti pamokslai. Vė
liau stovyklos aikštėje susirinko 
visų tautybių tremtiniai, kur 
kiekvienos tautybės atstovai pa
sakė kalbas ir perskaitė didžiųjų 
demokratijų vadovaujantiems 
valstybių vyrams siunčiamų rezo
liucijų tekstus.

Vėliau kelių tūkstančių organi
zuota minia bei organizacijos 
pražygiavo stovyklos rajono gat
vėmis, nešdami plakatus ir vėlia
vas, kurių, dauguma buvo perriš
tos juodu kaspinu.

Protesto dieną visi tremtiniai 
nuo 18 iki 60 metų amžiaus bada
vo ir buvo susilaikyta nuo bet 
kokio darbo.

Šią dieną Pabaltijo valstybių 
tremtiniai pradėjo vieningą kovą 
dėl savo valstybių laisvės ir ne
priklausomybės ir dar kartą pa
demonstravo nuoširdžią latvių, 
lietuvių, estų ir ukrainiečių drau
gystę. (j.)

Iš „Oxfordo“ lietuvių stovyklos 
gyvenimo (Dragahn, Dannenbergo 
apskr). Atsikėlus į stovyklą nau
jam klebonui kun. J. Budzeikai, 
pagyvėjo religinis gyvenimą?. Su
darytas bažnytinis komitetas, į 
kurį įeina: J. Riauba-pirminin- 
kas, K. Puskunigis — sekretorius, 
N. Sabaliauskas' — iždininkas. 
Nariais: J. Grigaliūnienę ir A. 
Kuliešius.

UNRRA-os parūpintame gele
žiniame barakėlyje įrengta kop
lyčia, kurios įruošimu bei sut-

Stuttgarto Aukštosios Tech
nikos Mokyklos studentą 

COLL.
MEČISLOVĄ BRUŽĄ 

mirus jo motutei, liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame

Stuttgarto lietuviai 
studentai 

varkymu rūpinosi A. Kiminas. 
Kad ir neturint savo vargoninko, 
mokomasi naujų giesmių ir loty
niškosios „Missa de Angelis“ mi
šios. Pamaldų metu, nors mažas 
chorelis, gražiai pagieda. Įsteigta 
labdaros įstaiga „Caritas“, kurios 
reikalais rūpinasi J. Grigaliūnie
nė.. Jos ir A. Kuliešiaus rūpesčiu 
sudarytas šalpos fondas pateku
siems į nelaimę sušelpti. Aukų bū
du surinkta: 732 RM Sušelpta ke
letas asmenų.

Nuo vasario 13—15 d. d., vaka
rais, stov. koplyčioje vyko pamal
dos už tėvynę. Religiniam gyve
nimui suaktyvinti komitetas yra 
numatęs pravesti religinių pas
kaitų ciklą. Žalvyris

Iš čiurlioniečių sportinės veiklos
Čiurlionio ansamblio dalyviai, 

be savo tiesioginės paskirties, 
neužmiršta nė sporto ir yra entu
ziastingi jo propagatoriai. An
samblis turi vyrų ir moterų tin
klinio komandas, kurios yra žaidę 
daugelyje vietovių; jos pasiekė 
eilę tarptautinių pergalių ir ste
bina savo aukšta klase. Savo tar
pe čiurlioniečiai dar žaidžia krep
šinį, futbolą ir stalo tenisą.

Čiurlioniečiai neužmiršta, kad 
sportiniam gyvenimui pagrindą 
duoda kondicija — kiekvieną ry
tą jie mankštinasi ir uoliai repe
tuoja tautiškus šokius (kas taip 
pat priskiriama prie sportinės 
programos. Betgi didysis ansam
blio sportinio gyvenimo įvykis yra 
futbolo rungtynės Kaunas-Vil
nius. Kadangi čiurlioniečiai dau
giausia kilę iš šių didžiųjų miestą, 
rungtynės būna itin temperamen
tingos ir įdomiai organizuojamos. 
Iki šiol didesne sėkme galėjo pa
sigirti Kaunas, bet šiemet, įvedus 
nuolatines varžybas, tikimasi, kad 
laimė nusvirs į sostinės pusę. Iki 
šiol panašios dvikovės išplaukda
vo iš dienos nuotaikos, gi dabar 
vienam didžiųjų Vilniaus entu
ziastų — Vyt. Raulinaičiui kilo 
mintis įsteigti pereinamą taurę. 
Pagal statutą, dėl taurės bus var
žomasi tris kartus į metus ir ne 
vien tik futbole, bet ir krepšyje, 
stalo tenise bei tinklinyje. Taškai 
vedami iš visų rungčių ir skelbia
mas vienos dekados laimėtojas. 
Miestas, laimėjęs varžybas tris 
kartus iš eilės, taurę laimi galu- 
tinėn nuosavybėn.

O kaip atrodo toji taurė? Tai 
impozantiškas ir gilios prasmės 
molio kūrinys. Jo vardas — Di
džiojo Raulo taurė. Taurė suside
da iš dviejų dalių. Apatinėj daly 
Kauno jautis savo ragais perse
kioja beskubantį šv. Kristupą 
(Vilnius), kuriam, atrodo, neleng
va, ir jis turi gerokai pasirams
čiuoti lazda. Dėl šito reljefo vil
niečiai yra užsirūstinę ir pasiryžę 
įrodyti, kad Kauno jautis bereika
lingai smarkauja. Apatinė taurės 
dalis turi dar tą paskirtį, kad iš 
jos laimėtojai gers litrą alaus, o 
pralaimėtojai turės pasitenkinti 
vandeniu. Viršutinė taurės dalis 
vaizduoja eilę figūrų, kurios ant 
savo pečių ir rankų kelia ansam
blio sporto vadovą Vyt. Giedraitį. 
Sunkiausiai kelia didysis sporti
ninkas Baltrūnas, kiti — tik pa
deda ir, atrodo, padeda tik šypso
damiesi, atseit, simuliuoja. Figū
ros išbaigtos ir veidai panašūs į 
ansamblininkus.

Visų numatomų žaidynių garbės 
globėjas yra ansamblio siela- 
maestro A. Mikulskis.

Pasidairę po ansamblio sporto 
vadovo kambarį matome ir dau
giau prašmatnybių. Ant sienos 
iškabinta didelė karikatūra, kur 
susipažįstame su visais rinktiniais 
sportininkais ir sportininkėmis. 
Jiems vadovauja Vyt. Giedraitis, 
pasitelkęs į pagalba du ginklus- 
skudučius ir kamuolį.

Iš viso, ansamblininkai yra iš- 
puoselėję eilę nuotaikingų tradi
cijų, kurios turi humoristinį at
spalvį. Sporte jie talkininkauja 
Dettingeno vokiečiams ir yra su
stiprinę jų futbolo bei stalo teniso 
komandas.

Čiurlioniečiai yra šaunūs vyrai.

Malonu grožėtis jų menu, kaip 
lygiai malonu pasekti jų sportinę 
veiklą, į kurią jie sudeda visą 
savo entuziazmą, jaunatviškai 
mesdamiesi į šią sritį, kuri yra 
neišjungiama jų gyvenimo paly
dovė. Ck.

Pranešimai
Lietuvių Tautinės Martirologijos 

reikalu
Su didžiausiu susidomėjimu se

kame prabėgusių šimtmečių me
traščių užfiksuotus faktus, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu liečia 
mūsų praeitį, kovas už būvį, už 
tautinę egzistenciją ir valstybę. 
Šiandieną, kai mūsų tautos gyve
nime vyksta dar iki šiol istorijai 
nežinomi eksterminacijos aktai: 
tremtis, kalėjimai, atėmimas pi
lietinės laisvės ir žudymai, — 
mums atrodo, jie taip ir liks 
neišdildomi tautos atmintyje, kaip 
nepagydoma žaizda. O tačiau jau 
dabar mums nelengva ne tik pa
tiems sau susumuotais faktais 
pavaizduoti, bet juo labiau ki
tiems parodyti, kokių skaudžių 
žymių yra palikusi viena iš žiau
riausių 1941—44 metų vokiečių 
okupacija Lietuvoje. Ji paženklin
ta kietai kovojusio lietuvio krau
jo, skausmo ir ašarų ženklais, ma
siniais žudymais, kankinimais ir 
ištrėmimais. Sitai mes, tiesa, ži
nome. Bet kaip tai parodyti? Dėl 
to, kaip pergyventos epochos liu
dininkai, mes būsime atsakomingi 
prieš ateities kartas už dokumen
tacijos neperdavimą ateities isto
rikui ir dabarties tautos kovoto
jui, kaip vieną didžiausių ginklų. 
Šitom žiniom surinkti buvo reika
lingas atitinkamas organas.

Tai šiandieną iš dalies turima. 
Vokietijoje veikianti Lietuvos An- 
tinacinės Rezistencijos bu v. Poli
tinių Kalinių Sąjunga yra suorga
nizavusi Lietuvių Tautinės Mar
tirologijos skyrių. Iki šiandien čia 
yra suplaukę keliolika šimtų įvai
riausių pranešimų bei dokumentų 
apie nacių žudymus ramių Lietu
vos gyventojų kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose. Vardi
niai nužudytųjų sąrašai su pati
krintomis nužudymų aplinkybė
mis ir kai kurie statistikos davi
niai artimiausiu laiku bus pas
kelbti spaudoje, o papildžius, nu
matoma išleisti atskiru leidiniu.

Kadangi kai kurios turimų ži
nių dar nėra pilnos ir galutinos, 
dėlto kreipiamasi į visą lietuviš
kąją visuomenę Vokietijoje ir už 
jos ribų, ypač į buvusius nacių 
kalintus politinius kalinius ir vi
sus kitus asmenis, turinčius kon
krečių žinių apie nužudytus pa
vienius asmenis Vokietijoje ar 
Lietuvoje, o taip pat žinan
čius apie Lietuvos okupacijos 
meto buvusių kalėjimų padėtį bei 
gestapo darbus. Evantualių nepa
togumų atveju, prašoma prisiųsti 
tik adresą asmens, galinčio minė
tąsias žinias suteikti. Svarbesni 
dokumentai liečią ištremtus arba 
nužudytus asmenis, o taib pat 
laiškai bei fotografijos, painfor
mavus mus apie tai, gali būti vie
toje foto kopijų būdu nurašomi.

Dėkodami visiems už ligšiolinį 
bendradarbiavimą, kviečiame ir 
naujus talkos darbininkus.

Visą medžiagą prašoma adre
suoti žemiau pasirašiusiojo vardu: 
(22c) Oberkassel b. Bonn, Magda- 
lenenstr. 8.

Jonas Rimašauskas, 
Lietuvių Tautinės Martirologijos 

Skyriaus Vedėjas

S. m. balandžio mėn. 9—11 die
nomis numatytoji ekskursija nu
keliama vėlesniam laikui. Apie 
tai bus vėliau painformuota.
At. Sendraugių Sąjungos Valdyba

Spausdinimo reikalams ieškoma 
Naujojo Testamento III laidos 
(1941 m.) abu tomai.

Kas sutiktų juos perleisti, pra
šome pranešti „Žiburių" admini
stracijai. Bus atsilyginta.
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Moteris šeimoj ir visuomenėj
„ I

Moters paskirtis šeimoj labai 
aukšta, nenuostabu, kad ją vadi
na šeimos širdimi. Kaip" organiz
mo gyvybė koncentruojasi širdy, 
taip ir šeimos židinio klestėjimas 
pareina nuo moters. Jį teikia jam 
šilumą ir jaukumą.

Motina gimdo žmogų ir rūpi
nasi jo gyvybės palaikymu: mai
tinimu ir aprengimu. Tai didelės 
ir atsakomlngos pareigos; jos rei
kalauja gero pasirengimo ir pa
siaukojimo. O kaip dažnai leng
vabūdiškai, be atsakingumo jaus
mo kuriama -šeima.- Dėlto neretai 
matome suskurdusių, paliegusių 
žmonių, kurie jau iš savo šeimos 
išsinešė visokių ligų pradus. Svei
ko nors ir paprasto maisto gami
nimo sugebėjimą, organizmui rei
kalingo maisto sudėties suprati
mą kiekviena mergaitė turėtų iš
sinešti jau iš savo šeimos bei mo
kyklos. Be to, į švarą, tvarką ir ̂ hi
gieną turėtų būt labai daug dė
mesio kreipiama. Mūsų laikų sun
kios gyvenimo sąlygos verčia mo
terį mokėti dar daug kitokių dar
bų. Dabar sunku surasti talką 
specialinėse įstaigose skalbimui, 
siuvimui, lopymui, adymui, nėri
mui ir p. Šie visi darbai griūva 
ant motinos — šeimininkės pečių.

Vaikus ne vien auginti reikia, 
ir išauklėti. Ši našta irgi daugiau
sia gula ant motinos, nes ji yra 
vaiko pirmoji mokytoja. Ji moko 
vaiką tarti pirmuosius žodžius. 
Motina atsakinėdama mažam vai
kui į įvairius klausimus, jau skie
pija gero ir blogo, tiesos ir meilės, 
kantrybės ir piktumo sėklą. Kaip 
dažnai apsirinka motina galvo
dama, kad vaikas mažas — kvai
las ir nesupras jos melo ar nekan
trių žodžių. Vaiko sieloj, kaip fo
to plokštelėj, kiekvienas žodis at
sispindi ir vėliau ar ankščiau iš
kils aikštėn. Todėl motina su
didele kantrybe turėtų tiesą ir 
meilę į vaiko širdelę krauti, kad 
ilgainiui galėtų pasidžiaugti tuo 
sukrautu savo lobynu. Klaidinga 
būtų galvoti (kaip dabar vis daž
niau pastebima), kad mokykla ir 
išmokslins ir išauklės vaiką, ir ati
duoda jį mokyklai, kaip kokį 
laukinį sutvėrimą visai „žaliam“ 
stovy. Nors mokykla siekia ne 
tik mokyti, bet ir auklėti, bet tie 
tėvai, kurie šitaip galvoja, padaro 
savo vaikams didelę skriaudą, nes 
geriausią auklėjimui laiką palieka 
neišnaudotą. Patarlė—gi sako: 
..Lenk berželį, kol jis jaunas, pas
kiau jo nesulenksi.“ Mokyklai 
dažniausia lieka tik kovoti su įgy
tais blogais įpročiais. Be to, mo
kyklos kolektyvinis auklėjimas 
niekada nepavaduos individualų 
auklėjimą šeimoj.

Moteris šeimoj nevien motina, 
šeimininkė, bet ir žmona, vyro 
draugė. Iš draugo reikalaujama, 
kad jis suprastų, patartų padėtų. 
Dėl to apsirinka tos moterys, ku
rios domisi tik šeimininkavimo 
reikalais, jos nejučiomis dvasiniai 
susmunka ir pasidaro labai nuo
bodžios su savo kasdieninių 
smulkmenų sielvartais. Tai ne
reiškia, kad moteris turi būtinai 
vytis vyrą profesiniame pasiren
gime. Bet ištekėjus moteris ne
privalo moterystės aktu padėti 
kryželį savo lavinimuisi; nors ir 
pasunkėjus sąlygoms, dėl pareigų 
padidėjimo, turi stengtis kaip ir 
kiekvienas žmogus, taip sakant, 
neatsilikti nuo gyvenimo, tai yra 
sekti savo tautos ir kiėk galint 
visos žmonijos kultūrinius ir so
cialinius laimėjimus bei politinę 
eigą. Labai dažnai moterys su-

prastina šitą darbą tuo, kad jos 
pačios nesigilina į įvykius, bet 
pasitenkina svetima nuomonne, 
dažniausia savo vyro ir ilgainiui 
pasilieka jo atbalsiu, o ne savita 
individualybe. Nors gal tai ir pa
togu šeimininiam sugyvenimui, 
bet jeigu tai turi blogų pasėkų, 
tuomet moteris vistiek susilaukia 
priekaištų; kaip pavyzdžiui ne
seniai Šveicarų laikraščiai prikai
šiojo vokietėms, kad 1933 m. jų 
balsais naciai gavo persvarą ir 
paėmė valdžią. Vokietės, nu
grimzdę į šeimininkavimą, sau 
galvų nekvaršino politinėmis pro-

T Alė Sidabraitė

LAIŠKAS
Aš paskutinį kartą Tau rašau,
Todėl pašėlusiai man širdį gelia,
Grįžimo jau nebėr. Kalnai užstoja kelią, 
Ir mudu niekad nebesusitiksim jau.

O pameni — žydėjo baltos j ievos —
Mes klaidžiojom apsvaigę paupiais,
Rymojo kryžkelėje susimąstęs Dievas, 
O jievos barstė mus kvapiais žiedais. 
Ach, kaip toli tos dienos ir ta meilė Tavo, 
Ir priesaikos jausmų, kurie apgavo.

Žinau tvirtai — negrįšiu — jau kalnai užstoja dangų,
Ir taip baugu ir baisiai liūdna man,
Girdžiu aš tolumoje Tavo balsą brangų,
Bet jau nebegaliu priplaukt ,gimtan krantan.

O pameni — žydėjo baltos jievos,
Ir mudu klaidžiojom apsvaigę paupiais,
Gal kryžkelėje teberymo susimąstęs Dievas, 
O jievos barsto jį kvapiais žiedais.

gramomis ir, pasekę savo vyrų 
nusistatymą, “pravedė tokius žmo
nes į valdžią, kurie ėjo prieš mo
ters prigimties pagrindus, nes jie 
degė ne kūrybine, bet naikinimo 
dvasia.

Lietuvė moteris jau nuo senų 
laikų buvo dvasinės kultūros ne
šėja; net sunkiais baudžiavos lai
kais ji sugebėjo savo vaikus mo
kyti lietuviško rašto; vėliau, nusi
kračius baudžiavos, irgi motinos 
daugiausia rūpinosi išleisti savo 
vaikus į mokslą, Atsisakydamos 
nuo skanesnio kąsnio, jos savo 
sutaupąs atiduodavo besimokan
čiam vaikui. Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo laikais mote
rys parodė taip pat daug nuovo
kos bendriems mūsų valstybės 
reikalams. Taip kad drąsiai gali
ma pavadinti lietuvę sodietę mū
sų kultūros vaidilute, Deja, vėliau 
sodiečių motinų dukros, atsidūru- 
sios miestuose ir sudariusios mie
stiečių luomą, labai dažnai pasi
davė svetimoms įtakoms ir nesu
gebėjo toliau ugdyti mūsų tautos 
savitos kultūros pradus. Begaudy- 
damos svetimas madas, siekdamos 
puošnumo, prabangiškumo, išsi- 
lepino ir supaviršutinėjo. Mažai 
domėjosi ir rėmė mūsų kultūros 
reikalus.

Atėjus kieto bandymo laikams 
— okupacijai ir karui, atsidūrėme 
ištrėmime, kur tenka sunkų gy
venimą nešti. Bet ar taisomės? 
Norėčiau manyti, kad taip. Mo
terys, dažnai nepalankiausiose 
aplinkybėse, gražiai atlieka šeimi
ninkės pareigas ir dar suranda 
laiko ko nors naudingo pasimoky

ti, ar tai svetimųjįpkalbų, ar ku
rio nors amato.

Bet savo tautiniu atsparumu 
negalime pasigirti. Mes esame jau 
labai nutolę nuo tos, kad ir bau
džiauninkės, bet milžinės dvasia, 
kuri, nepaisant grasinimų, nelei
do savo vaikų į rusų mokyklą. 
Dabar skubindami savo vaikus 
leisti į svetimtaučių mokyklą, nors 
ir būtų galimybės susiorganizuoti 
savąją lietuvišką mkoyklą, visiš
kai negalvojame apie tuos pavo
jus, kurie gresia mažo vaiko tau
tinei dvasiai tarp svetimųjų.

Tie vaikai, kurie pirmiau iš
moks dainuoti „Sur le pont d’Avi
gnon ..." o ne „Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka, ten mūsų tė
vynė brangi Lietuva,“ vargu ar 

sugebės pakelti tiek aukų, kiek 
mūsų mažos tautos nariams rei
kalinga, kad išlaikytų grumtynes 
su svetimųjų dvasia.

II
Jau nuo 19 šmtm. pabaigos mo

teris vis labiau ir labiau jiasireiš- 
kia viešumoj. Ekonominės sąly
gos privertė moterį eiti ieškoti 
uždarbio šalia vyro. Mes matome 
ją kaip fabriko darbininkę, tar
nautoją, mokytoją, gydytoją ir 1.1.

Jeigu prieš Didįjį karą moters 
darbas šalia vyro buvo tik tole
ruojamas, tai karui ištikus, jis 
pasidarė pageidaujamas. Vyrus 
pašaukus prie ginklo, būtų daug 
įmonių bei įstaigų nukentėję be 
moters talkos. Karui apretinus 
vyrų eiles, moteris pasiliko rei
kalinga atstatymo darbams. Pa
skutinysis karas dar labiau parei
kalavo moterų darbo. Galima sa
kyti, moteris pasireiškė visose 
valstybės gyvenimo srityse. Ma
tome moterį aptarnaujant susisie
kimą, net į gynybą ji buvo 
įtraukta.

Kaip laisvos profesijos darbi
ninkė, moteris išlaiko konkuren
ciją su vyriškais kolegomis, vaikų 
darželių vedimą, mašininkės pro
fesiją . . . Beveik visas labdarin
gas darbas buvo atliekamas mo
terų. Lietuvos moterys'organizavo 
vaikų, motinų ir senelių globą. 
Ir ištrėmime jos pasiliko ištiki
mos savo senoms tradicijoms, nes 
mielai prisideda prie labdarybės 
darbo. Ten, kur tas darbas orga
nizuotai atliekamas, mūsų ben
druomenės gyvenimas pasidaro

daug šviesesnis. Ligoniai ar ne
laimės ištikti susiranda užuojautą 
ir pagalbą.

Moteris politikoj visuomet turė
jo įtakos, tik seniau ne tiesiog. 
Prancūzų posakis „Cherchez la 
femme“ nusako, kad įvykių prie
žastis yra moteris. Taip buvo vi
duramžiais — ritierių laikais, taip 
pat ir naujaisiais amžiais; karalių 
dvaro intrygų sūkuriuose neapsi
ėjo be moterų įtakos. Garbinga 
būti įkvėpėja ritierių didvyriš
kiems darbams, bet žema savo 
lengvabūdiškumu pastūmėti val
stybes prie katastrofų, kaip pavyz
džiui, prancūzų revoliucija. Už 
teisę turėti tiesioginę įtaką į val
stybės tvarkymosi darbą moterys 
seniai vedė kovą. Ta kova buvo 
pradėta Jungt. Amerikos valsty
bėse antroje 19 šimt. pusėj, vėliau 
ta kova tęsėsi Europoj įvairiose 
valstybėse. Ypatingai aštrią for
mą įgavo Anglijoj, kur net veiks
mais moterys ėmėsi ginti savo pi
lietines teises, pav. rašalu aplie- 
damos parlamento narius.

Po 1914—18 m. karo valsty
bėms tvarkantis demokratiniais 
pagrindais daugely valstybių mo
teris buvo pripažinta lygiateise 
piliete. Moterys savo balsavimu 
prisideda prie valstybės įstatym-

Is moterų pasaulio
Anglijos moterų rūpesčiai

Neseniai įvykusioje Anglijos 
moterų organizacijų konferencijo
je, kur dalyvavo visos draugijos, 
nežiūrint politinių ar socialinių 
skirtumų, buvo aptarti aktualūs 
šiandieniniai klausimai.

Pirmoji problema yra ta, kad 
daugelis moterų, kurios karo me
tu buvo užėmę svarbias vietas 
viešojo darbo tarnybose, dabar 
turi pasitraukti, nes reikia užleisti 
vietą iš karo grįžtantiems vyrams. 
Jos per eilę metų įprato į savo 
pareigas ir parodė neblogų suge
bėjimų,, todėl šiandien nenorėtų 
būti išstumtos. Kitoms tai yra 
pragyvenimo šaltinis. Nuostabus 
faktas, kad moterims, parodžiu
sioms didesnį sugebėjimą viešoje 
tarnyboje ir. turinčioms geresnes 
atestacijas šiandien darosi net 
sunkiau gaut’ bet kur darbą, nes 
manoma, kad joms reikės duoti 
didesnį atlyginimą, o viršininkas 
nenori turėti savo žinioje daugiau 
už save išmananti darbininką.

Beabejo, šeimų motinos, kurių 
vyrai uždirba pragyvenimą, be
veik džiaugiasi, kad gali grįžti j 
namų židinį ir auklėti vaikus, 
kuriems karo metas yra padaręs 
blogos įtakos.

Labai trūksta namų šeimininkių 
padėjėjų, patarnautojų — net 
rengiamasi įsteigti kursus, kad 
būtų galima turėti kvalifikuotų pa
tarnautojų. Tačiau maža viltis, 
kad vidutinio turtingumo šeimos 
paskui pajėgtų tokias kvalifikuo
tas tarnaites pasisamdyti.

Dar iškyla faktas, kad moterys 
nepakankamai pasiruošusios šei
mos gyvenimo rūpesčiams. Ligi 
ištekėdamos, jos dirba kur nors 
kontoroje, ir sukūrus šeimą reikia 
pradėti visai neįprastus darbus 
namuose. Dėl to paskui gyvenimas 
būna labai sunkus, teikia daug 
nusivylimo, o maža džiaugsmo.

Dar nusiskųsta, kad ir didelių 
miestų namuose nevisur yra pri
taikyti naujausi techniškieji pato
bulinimai, ir namų ūkyje daug kur 
susidaro moterims bereikalingo 
darbo. Atrodo, kad Amerikoj mo
terys turi daugiau visokių namų 
ruošos pagelbinių įrengimų. B. 

davystės. Jos tampa lygiai su vy
rais atsakingos už visą santvarką. 
Moterims bendradarbiaujant ne
vienas pažangus įstatymas yra 
išleistas, ypatingai socialinės glo
bos srity: vaikų ir motinų glo
bos, mažamečių teismų, įstatymai 
nelegalių vaikų teisės ir kiti. Tik 
diktatūros, pakeisdamos demo
kratines santvarkas, pradėjo siau
rinti ir moterų teises stengdamosi 
moteris išskirti iš valstybinio gy
venimo.

Dabar, gaivinant vėl demokra
tines tradicijas, į moteris kreipia 
daug dėmesio įvairios partijos, 
kviesdamos moteris paremti jų 
siekimus. Demokratinėj santvar
koj moteris turi būti sąmoninga, 
nes jos balsu lemiama visuotinė 
gerovė. Kad nepakartojus Vokie
tijos moterų tragedijos, reikia ir 
politiniai lavintis, nesibijant įsi- 
gilint į partijų programas, Tik tuo 
būdu galėsime reikale sąmonin
gai ir savarankiškai pasisakyti už 
vieną ar kitą.

Moters taktas, jautrumas ir mo
tiniškas instinktas padiktuos jai 
pasirinkti socialiniuose ir politi
niuose klausimuose tą kelią, kuris 
ves ne į klasių kovą, bet į taikų 
sugyvenimą visų luomų, bendros 
valstybės gerovei.

Moterys sudaro didesniąją vi
suomenės dalį; jeigu jos suprastų 
savo reikšmę, tai galėtų diktuoti 
pasauliui. Deja, jame dar viskas 
eina po senovei. Moteris dar neiš
kelia teisingumo ir artimo meilės 
vėliavos, o tai būtų tas vaistas, 
kuris greičiausia galėtų pagydyti 
melu ir neapykanta sužalotą pa
saulį.

Išrodo, dar daug teks pakentėti, 
kol ji savo motiniškumo dvasią 
paskleis valstybiniame gyvenime.

M. D. S.

LJl.Kr. Moterų Komitetas
Wurzburge sudarytas Liet. Raud. 

Kryžiaus Moterų Komitetas, kuris 
veikia prie vietos L.R.K. skyriaus. 
Jam vadovauja gimnazijos direk
torė Zenkevičiūtė.

Musų spaudoje
APIE MUSŲ PONIUČIŲ 

PUOŠNUMĄ
„Tėviškės Garso“ Nr. 60 str. 

„Netinkama reprezentacija“ ra
šoma: . . . surengus stovykloje 
užkandžius ir vadinamą arbatėlę 
amerikiečiams bei UNRRA-i trem
tinių atstovės ateina net balinė
mis sukniomis arba naujausios 
mados vakarinėmis sukniomis. 
Tas faktas kiekvienam metasi į 
akis ir nekartą sukelia amerikie
čių nusistebėjimą ... Jie (ameri
kiečiai) mėgsta praktiškus ir sko
ningus drabužius, . . . neatvyksta 
j arbatėlę tam, kad pademon
struotų savo suknelę, bet tam, 
kad turėtų progos sueiti žmogus 
su žmogumi. O mes, tremtiniai, 
norime juos nustebinti savo sku
durais. Mes turėtume nepamiršti, 
kad esame šelpiami ir pašalpos 
reikalingi. Nuolat girdime skundų, 
kad žmonės neturi kuo kūną ap
dengti, kenčia šaltį- ir alkį, o kai 
reikia pasirodyti mūsų globėjams, 
mes stengiamės suvaidinti bajorus 
su visu gėrybių perteklium . . .

Gana kvailiojome nepriklauso
moje Lietuvoje, kur eilinių valdi
ninkų žmonos stengėsi rengtis ir 
gyventi taip, kaip aukščiausi vals
tybės reprezentantai. Toms po
niutėms nebuvo gana geros suk
nios, nebuvo gana brangių kailių, 
nors šeimos biudžetas dažniausiai 
balansavosi su minusiais . . . Tie 
kailiai buvo įgyti už prakaito ska
tikus, brendant į skolas . . .

Reikia pabrėžti, kad mūsų po
niučių puošnumas nėra girtina 
dorybė, greičiau — nesuprasta, 
svetima įtaka. Kartu su puošnu
mu rišasi puikybė, ta didžioji mū
sų jaunystės liga. Kas dėvi pui
kesnius drabužius, aišku, nebegali 
santykiauti su blogiau apsirengu
siais „driskiais“, ir toks skirsty
masis į dirbtines grupes jau 
vyksta“.
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12 psi.

J. Butėnas

Didysis prezidento
TRUMANO ŽODIS

Prezidento Trumano kalba kovo 
12 d. JAV abiejų knogreso rūmų 
bendrame posėdy pasaulio dėmesį 
vienu ypu nukreipė nuo Maskvos 
knoferencijos ir sutelkė ties pa
grindiniu taikos likimo klausimu. 
Ir Vokietijos byla, ir Graikijos 
bei Turkijos reikalai, ir eilė kitų
neišsiaiškintų klausimų Europoj 
ir Azijoj tėra daliniai motyvai toj 
visuotinėj problemoj. Prezidentas 
Trumanas ją pastatė visame nuo
gume, paskelbdamas, kad tai yra 
demokratijos ir totalizmo susidū
rimo problema.

Jau vien toks klausimo pastaty
mas teikia pakankamo pagrindo 
pasauliui suklusti, juo labiau, kad 
kątik buvom vieno skaudaus de
mokratijos ir totalizmo susidūri
mo liudininkai ir dalyviai. Na
ciškajam totalizmui susilaukus 
užtarnauto galo, naujoji tautų 
bendruomenė užsimota organi
zuoti demokratijos pagrindais. Per 
tuos dvejus pokario metus kon
ferencijose ir valstybės vyrų pasi- 
trimuose buvo kalbama vienodais 
terminais, bet gyvasis tautų kūnas 
gavo skaudžiai pajusti iš esmės 
skirtingą tų terminų ir sąvokų 
išaiškinimą ir pritaikymą. Skir- 
tingos pažiūros į laisvus rinkimus, 
į tautos valią atstovaujančią vy
riausybę, į žmogaus ir asmens tei
ses, į tautų laisvę buvo bandomos 
pseudomoksliškai suvesti į siste
mos rėmus, atskiriant „vakarieti- 
nį“ ir „rytietinį demokratijos su
pratimą“. Šitokia klasifikacija ga
lėjo būti tam kartui patenkinti 
siauro akiračio bei trumpo 
žvilgsnio politikos makleriai, susi
rūpinę, kad ir tik dienai kitai nus
tumti nemalonų išsiaiškinimą. Ta
čiau gyvame tautų organizavime 
vykstąs kruvinai skaudus ekspe
rimentas kartą turėjo parodyti, 
kad raudona nėra balta. Tas me
tas, rodos, jau bus atėjęs. Prezi
dentas Trumanas kovo 12 d. su 
visu didžiosios pasaulio demokra
tijos autoritetu deklaravo, kad 
vadinamoji „rytietinė demokrati
ja“ iš tikrųjų yra totalizmas ir 
kad tikroji demokratija yra neda
loma.

JAV prezidentas nesivadovavo 
teoriniais, atitrauktais samprota
vimais. Jis vardais paminėjo vals
tybes — Lenkiją, Rumuniją, Bul-
gari ją, — kuriose buvo falsifikuo
jami rinkimai, kur užslopintos 
laisvos institucijos, paneigtos žmo
gaus teisės. Jis pastebėjo, kad taip 
yra ir „visoj eilėj kitų kraštų“. 
Prezidentas Trumanas čia pat pa
kartojo pagrindinius demokratijos 
principų reikalavimus: kad „tau
tos privalo, laisvos nuo prievar
tos ir smurto, gyventi savitą gy
venimą“, kad joms turi būti užti
krintas „taikus ugdymasis ... lais
vos institucijos ... tautinis nelie
čiamumas“. Tiems reikalavimams 
įgyvendinti JAV vadovaujamai 
prisidėjo prie Jungtinių Tautų 
Organizacijos sukūrimo. Bet ko
munistinis totalizmas tų principų 
nepaiso; „ginkluotos mažumos“ 
siekia smurtu primesti daugumai 
savo valią. Dėl to prezidentas Tru
manas konstatuoja, kad komunis
tinis totalizmas tuo būdu griauna 
pačius taikos pagrindus. Taikai 
apsaugoti bei apginti jis ir užsi
mojęs „paremti laisvąsias tautas, 
kurios priešinasi pavergimui“. Toji 
parama yra tuo patim ir Jungti
nių Tautų chartos principų gyni
mas.

Britų „Times“ prez. Trumano 
pareiškimą pavadino „istoriniu 
dokumentu“. Konservatorių „Dai
ly Telegraph“ kalba apie epochinį 
JAV politikos posūkį. Aistringai

smerkdamas, tatai pripažįsta ir 
amerikiečių komunistų „Daily 
Worker“. JAV prezidento kovo 12 
d. pareiškimas kongresui yra epo
chinis nevien principinio išaiški
nimo požiūriu: didžiosios anglo
saksų spaudos komentarai ypatin
gai pabrėžia tai, kad JAV ryžtin-
gai apsisprendė pasiimti pasau
linį atsakingumą. Beje, tiesioginis 
kovo 12 d. pareiškimo objektas 
buvo Graikija, Turkija ir joms su- 
teiktina 400 milijonų dolerių pa
rama. Tačiau JAV dėmesys nesi
riboja rytine Viduržemio jūros 
sritimi, o jų užsiangažavimas — 
doleriais. Senato užs. komisijos 
pirmininkas Vandenbergas pas
veikino prezidento „drąsą pasi
priešinti komunizmo agresijai“, o 
„New York Herald Tribūne“, in
terpretuodamas Trumano mintį, 
sako, jog jis prašė kongresą ne 
vien dolerių, bet reikalavo ameri
kiečius sumobilizuoti entuziazmą 
ir ryžtingumą, kad įrodytų pasau
liui amerikietinės demokratijos 
bei amerikietinės sistemos gyvy
bingumą ir jėgą. Tam tikra pras
me amerikiečiai tikrai imasi ko
lonizuoti Europą — jie čia, šiuo 

Augsburgo-Hochfeldo baltiečiai, susirinkę kovo 10-tąją prie vėliavų pakėlimo V. Račkausko nuotr.

atveju į Graikiją ir Turkiją, žada 
ateiti su savo laisve europiečio 
dvasiai, su aukštesniu gyvenimo 
lygiu jo fizinei egzistencijai. Kaip 
visų pripažinimu nedalomas vi
suotinis saugumas, taip galutinia
me rezultate negalės būti dalomas 
ir išganingasis JAV įsipareigoji
mas „paremti laisvąsias tautas, 
kurios priešinasi pavergimui“.

*
Prezidentas Trumanas tepami

nėjo Lenkiją, Rumuniją ir Bul
gariją kaip komunistinio totaliz
mo reprezentantus, tačiau, kaip 
pastebi „New York Times“, niekas 
neabejoja, ką jis turėjo galvoje. 
Tasai laikraštis, kaip ir jo kolega 
„NYHT.“, pabrėžia, jog Trumanas 
nepaskelbė šventojo karo komu
nizmui. Ir britų „Times“ JAV pre
zidento žodžiuose teįžiūri defen- 
zyvinį momentą, o JAV senatorius 
Vandenbergas pozityviai sako, jog 
„mes turim stengtis išlyginti san
tykius su Sovietų S-ga, neatsisa
kydami pagrindinių savo princi
pų“. Bet ar šiandien kas gali pa
sakyti, koks platus yra tasai pavo
jingasis takas, kuriuo teks eiti „iš
lyginant santykius su sovietais“ ir 
kartu „neatsisakant pagrindinių 
principų“? Erdvės atžvilgiu jis, 
galima sakyti, bus pranykęs, kai

Žiburiai

Pr. Remeikos nuotr.Keliu tūkstančių Hanau baltiečių minia kovo 10-tąją

amerikiečių ūkiniai ekspertai ir 
kariniai instruktoriai nuvyks į 
Graikiją ir Turkiją — patin so
vietų pasienin, kur tebepūliuoja 
sovietų pretenzijų į Dardanelus 
žaizda. Laiko atžvilgiu? ...

Šį pranešimą rašant dar nieko 
nebuvo žinoma apie oficialiąsias 
Maskvos reakcijas. Britų ir pačių 
amerikiečių komunistų organai 
perkūnus svaidė į „Trumano im
perializmą“. Britų liberalų „Man
chester Guardian“ būkštavo, kad 
Trumano plano realizavimas ga
lutinai perdalins Europą į du aiš
kiai priešingus blokus. Dar dau
giau baimės rodė britų darbiečių 
„Daily Herald“: jis įsitikinęs, kad 
JAV bičiulystė Turkijai Maskvos 
bus išsiaiškinta kaip prieš sovie
tus nukreiptas mostas; antiame- 
rikietiniai nusiteikimai sovietuo* 

se vis aštrėsią. „Konfliktas gresia; 
jis gali tapti realybe“, niūriai įs
pėja „DH“.

Ak gi ir pats prezidentas Truma
nas kongresui neslėpė, kokių rim
tų pasekmių gali turėti užsimota
sis sprendimas. JAV sostinės or
ganas, „Washington Post“, entu
ziastiškai pasveikinęs prezidento 
pareiškimą, prisipažįsta, jog „kva
pą užima“ įsigilinus į galimas di
džiųjų įsipareigojimų konsekven- 
cijas. Galima tad suprasti, kodėl 
abiejų JAV partijų kongresmenai 
ir spauda, svarstydami Trumano 
planą, savo komentarus ir nuomo
nes išdėsto plačioj skalėj, nuo en
tuziastiško pritarimo einančioj li
gi aštrios kritikos. Senatoriai Taf
tas ir Brooks atvirai sakosi matą 
ginkluoto konflikto galimumą, o 
„Chicago Daily Tribūne“ net ma
no, kad to konflikto pirštinė jau 
mesta. Priešingai, senatorius Van
denbergas tiki, kad apgalvota ir 
aiškiai apibrėžta paramos tiekimo 
procedūra eventualiai konflikto 
grėsmę nukreips į diplomatinius 
ventilius...

Su derama rimtim žiūrėdami į 
naująją nepramatomą raidą, ku
pini vilčių skaitom turkų premje
ro Pekerio pasisakymą, kad JAV 
įsipareigojimai žada laisvę ir sau
gumą visoms tautoms.

M. Krupavičius Anglijoje
Anglijoje išeinantis lietuvių 

laikraštis „Lietuvių Draugas“ ra
šo, kad vasario 22 d. į Londoną at
vyko M. Krupavičius, V. Sidzikaus
kas ir M. Avietėnaitė. Kovo 2 d. M. 
Krupavičius pasakė reikšmingą 
kalbą lietuvių susirinkime Glasgo- 
ve. Tą pačią dieną Londone, Šv. 
Monikos salėje, įvyko nepaprastas 
Londone ir apylinkėje gyvenančių 
lietuvių susirinkimas, kuriame 
kalbėjo svečiai — V. Sidzikas ir M. 
Avietėnaitė.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atsišaukimas

Amerikos lietuvių spauda pas
kelbė Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atsišaukimą į 

pasaulio lietuvius, išleistą Vasario 
šešioliktosios proga. Atsišaukimą 
pasirašė M. Krupavičius. Atsišau
kime sakoma, kad dabar kiekvie
nas lietuvis turi įsijungti į Lietu
vos gelbėjimo darbą. Asmeniški 
patogumai turi būti padėti į šalį. 
Viso pasaulio lietuviai privalo da
bar sušukti tokiu balsu, kad iš
girstų visas pasaulis.

Amerikos senatoriai gina Lietuvą.
Amerikos senatoriai ir kongreso 

atstovai, pagerbdami Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo Vasa
rio šešioliktąją dieną, kongrese ir 
senate pasakė jaudinančias kal
bas. Kalbėtojai gražiais žodžiais 
prisiminė Lietuvą ir atvirai pa
reiškė, kad dabar ji yra pavergta. 
Reikšmingą kalbą vasario 17 d. 
senate pasakė senatorius Brooks. 
Vasario 18 d. „Draugas“ apie se
natoriaus Brooks kalbą taip rašo: 
„Senatorius C. Wayland Brooks 
senate pasakė kalbą ryšium su 
Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo 29 metų sukaktimi. Pri
mindamas, kad Vasario 16 d. bū
davo minima Lietuvoje ir kitur 
pasaulyje, senatorius pareiškė, 
kad Lietuva šiandien nebėra ne
priklausoma valstybė, bet yra 
agresijos auka. Primindamas su
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Lietuva pasirašytas sutartis, Brooks 
nurodė, kaip Rusija jas visas su
laužė ir kaip karo metu Lietuva 
ir jos žmonės buvo terizuojami ir 
kankinami rusų, paskui nacių, vė
liau ir vėl rusų. Jis sakė: „Lietu
vos žmonės nemato jokio skirtumo 
vieno ir kito krašto „išlaisvinime“ 
— jie nori vien tik laisvės.“

Pacituodamas pirmus tris At
lanto Chartos straipsnius, senato
rius pasakė: „Lietuva, aišku, ati
tinka kategorijai tautų, kurių su
vereninės savivaldos teisės buvo 
jėga iš jų atimtos. „Jis taip pat 
sakė, kad alijantų pareiškimai da
vė visiems suprasti, jog didžiosios 
valstybės, kalbėdamos apie kraštų 
išlaisvinimą .turėjo galvoje ir Lie
tuvą bei kitas dvi Pabaltijo vals
tybes, tačiau dar nesimato žymių, 
kad kas nors Rusijai ką nors tuo 
reikalu būtų pasakęs.

Brooks paskaitė tas dalis Trijų 
Didžiųjų sutarčių, kuriose kalba
ma apie pavergtų kraštų išlaisvi
nimą, ir pabrėžė, kad Lietuvoje ir 
kitur Rytų Europoje nesimato, kad 
būtų vykdomas žmonių išlaivini- 
mas iš po „Geležinės Uždangos“, 
kurią rusai nuleido aplink jų oku
puotus kraštus. Primindamas 
Amerikos pasiaukojimą siunčiant 
geriausius vyrus į karą ir prista
tant bilijonus dolerių vertės me
džiagų Rusijai, Brooks taip pat 
priminė, kad Rusija, bent iki šio 
laiko, atsisako ar nesiima pradėti 
derybas padarytų skolų išlygini
mui.

Sakydamas, kad naujasis vals
tybės sekretorius Marshallis ir jo 
kolega gen. Smith, ambasadorius 
Rusijai, abu gerai žino apie tai, 
kiek Amerika siuntė ir davė pa
galbos Rusijai ir apie tai, kiek šis 
kraštas nukentėjo padėdamas ru
sams, Brooks priminė, kad jiems 
dabar tenka atsakomybė laimėti 
žmonėms visose pasaulio dalyse 
laisvę — tikybos laisvę, kalbos ir 
spaudos laisvę, pasirinkimo ir 
veikimo laisvę — ir įgyvendinti 
Atlanto Chartos principus. „Jie 
turi tvirtai laikytis tų Amerikos 
idealų ir sustabdyti begalinį slopi
nimą tų laisvių, kurias mes taip 
branginame“.

Keli kiti senatoriai pritarė 
Brooks pareiškimut Vienas sena
torius, atsiliepdamas į Roosevel- 
tienės žinomąjį patarimą baltų 
tautoms įtikinti Sovietų Sąjungą 
draugiškumu, priminė, kad zuikis 
vilkui niekada nebuvo priešas, bet 
kada gi vilką įtikino draugiškumu.

ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

Prašome visus platintojus ne
delsti su atsiskaitymu. Iki š. m. 
kovo mėn. 31 d. turi būti pilnai 
atsiskaityta mažiausiai už šių me
tų Nr. 1—11. Neatsiskaičiusiems 
sustabdysime laikraščio siuntimą.

Naujų prenumeratų priimti ne
galime ir prašome tam reikalui 
pinigų nesiųsti.

Nesusipratimams išvengti, pa
kartotinai prašome pinigų laiškuo
se nesiųsti.

Pavieniams prenumeratoriams 
laikraščio kreditan nesiunčiame.
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