
LRK pirm. dr. D. Jasaičio įspūdžiai
IRO konferencijoj

valstybių DP yra tam reikalui 
sudarę bendrą karitatyvinę or
ganizaciją. Baltų tremtinių Vo
kietijoje ir Austrijoje yra apie
250.000 asmenų.

2. * IRO organizacijos administra-

LR Kryžiaus vyr. valdybos pir
mininkas dr. D. Jasaitis lankėsi 
Šveicarijoje, kur dalyvavo kaip 
lietuvių tremtinių atstovas IRO 
Paruošiamosios Komisijos kon
ferencijoje. Sugrįžęs dr. D. Jasai
tis maloniai sutiko priimti „Ži
burių" korespondentą ir painfor
muoti visiems rūpimais klausimais.

— Koks buvo Tamstos, p. Dak
tare, kelionės tikslas ir kuriuo 
titulu Tamsta dalyvavai IRO Pa
ruoš. Kom. konferencijoj?

— Mano kelionės tikslas į Švei
cariją buvo dalyvauti IRO Paruo
šiamosios Komisijos posėdžiuose 
ir suteikti IRO konferencijos da
lyviams išsamias informacijas apie 
lietuvių tremtinių padėtį Vokieti
joje ir Austrijoje. Konferencijoje 
dalyvavau kaip L.R.K. atstovas. 
Toje pat Konferencijoje dalyvavo 
ir p. E. Turauskas, kaip BALF'o 
atstovas. Jis buvo dalyvavęs ir 
ankstyvesniuose IRO konferenci
jos posėdžiuose ir yra padaręs 
daug teigiamo mūsų tremtiniams.

— Koks bendras įspūdis iš kon
ferencijos. kas joje dalyvavo ir 
kokios nuotaikos vyravo konferen- 

teko patirti, IX. 8. įvyks Pataria
mosios Tarybos posėdis, o IX. 16. 
įvyks Paruošiamosios Komisijos 
plenumo posėdis, kuriame bus 
baigti, organizaciniai IRO darbai 
ir, tur būt, nuo X. 1. IRO pradės 
savo darbą Vokietijoje, Austrijoje 
ir Italijoje. Svarbiausi IRO veik
los uždaviniai yra tremtinių glo
ba, tremtinių išvežimas į įvairias 
valstybes ir išvežtų tremtinių įkur
dinimas. Šiuo tarpu Paruošiamoji 
Komisija aktingai tiria galimybes 
tremtinius išvežti į įvairius kra
štus. Tuo tikslu ji tariasi su įvai
rių kraštų vyriausybėmis ir pasi
rašo tuo reikalu sutartis. IRO ofi
cialių atstovų tarpe viešpatauja 
nusistatymas, kad tremtinių išve
žimas būtų vykdomas šėimos prin
cipu. Pavyzdiniu susitarimu gali 
būti sutartis, pasirašyta IRO su 
Australijos vyriausybe. Australi
jos emigracijos ministeris p. Cal- 
well pasirašė sutartį, pagal kurią 
iki 1947 metų galo bus įsileista į 
Australiją 4.000 pabėgėlių ir DP. 
P. Calwell taip pat pareiškė nuo
monę, kad ir ateityje Australija 
priimsianti po 1.000 minėtų asme
nų į mėnesį. Toje sutartyje aiškiai 
pažymėta, kad šeimų galvos, ku
rioms leista išvykti į Australiją, 
galės paimti visus artimus gimi

ei jo j?
— IRO konferencijoje dalyvavo 

14 vyriausybii/ atstovai: Australi
jos, Belgijos, Kanados, Kinijos, J. 
A.V., Prancūzijos, Guatemalos, Is
landijos, Norvegijos, N.Zelandijos, 
Olandijos, Dom. Respublikos, Ang
lijos ir Brazilijos. Patariamuoju 
balsu dalyvavo generalinis UNR- 
RA'os Direktorius, Tarptautinio 
Darbo Biuro Direktorius ir kaip 
stebėtojas — Jungtinių Tautų Or
ganizacijos atstovas. Konferencijos 
darbai vyko daugiausia uždaruose 
posėdžiuose, ir tik paruoštos re
zoliucijos- buvo priimamos viešu
ose posėdžiuose. Be minėtų oficia
lių atstovų konferencijoj stebėto
jais dalyvavo įvairių, DP tautinių 
grupių atstovai, o taip pat spau
dos atstovai. Nors IRO svarstė 
klausimus, liečiančius tik įvairių 
tautybių DP reikalus, bet niekas 
su konferencijoje esančiais DP at
stovais nesitarė. Pastarieji savo 
nusistatymą bandė ir galėjo pa
reikšti tik asmeniškuose pasikal
bėjimuose su įvairių vyriausybių 
atstovais. Nuotaika IRO Konferen
cijos oficialių dalyvių tarpe DP 
buvo palanki. Bet iki kokio laips
nio tas palankumas pavirs darbais, 
šiuo tarpu suųku pasakyti. Tačiau 
ypatingais optimistais neturėtume 
būti.

— Kokioj organizacinė] būklėj 
yra šiuo metu IRO organizacija 
ir kokie jos artimiausi uždaviniai?

— Paruošiamoji IRO Komisija 
savo uždavinius baigė vykdyti. Kaip 

nes, o taip pat asmenis, kurie bu
vo išlaikomi tos šeimos.

— Kokių pasikeitimų tremtiniai 
gali laukti pradėjus pilnai veikti 3 
IRO?

— Mano nuomone, mūsų trem
tiniai, IRO pradėjus veikti, neturi 
pagrindo laukti kokių nors malo- 4 
nių staigmemų. Čia norėčiau iš
kelti vieną naujenybę. IRO Pa
ruošiamoji Komisija nutarė teikti 5. 
globą tautinei grupei — „Austri
jos Volksdeutsche".

6.
— Ar pavyko Tamstai užmegsti 

asmeninis ryšys su IRO , parei
gūnais?

— Man pavyko užmegzti asme- 7 
ninius ryšius su Paruošiamosios 
Komisijos atsakingais pareigūnais. 
Paruošiamosios Komisijos pirmi
ninkui, ambasadoriui H. Ponsut, 
įteikiau pro—memoria, kurioje bu
vo išdėstyti svarbiausieji mūsų 
tremtinių reikalai ir formuluoti g 
aktualiausi pageidavimai, būtent:

1. IRO organizacijos vadovybėje 9. 
turėtų būti atstovaujami vienu 
ar kitu būdu patys DP. Baltų

cinis aparatas . DP stovyklų 
tvarkymui turėtų būti iki mak
simumo suprastintas. Į jį pa
geidaujame iš DP tarpo kvali
fikuotus ir prityrusius asmenis.

Kad IRO apsaugotų DP pilieti
nes teises ir užtikrintų tremti- 

’niams kultūrinio gyvenimo ir 
veiklos galimybes.

Patikrinti tremtiniams susisie
kimo teisę.

Suburti lietuvius tremtinius di
desnėmis grupėmis.

Austrijoje gyvenančius lietu
vius perkelti į Vakarų Vokie
tiją ir tuo būdu juos prijungti 
prie visos lietuvių tremtinių 
masės.

Emigracijos atveju lietuvius 
tremtinius, gyvenančius Au
strijoje ir Prancūzų okupuotoje 
zonoje, prijungti prie lietuvių 
tremtinių, esančių Britų ir A- 
merikos zonose.

Pagerinti higieninę stovyklų 
būklę.

Sudaryti sąlygas šeimoms su vai
kais gyventi atskirose patal
pose.

10. Silpnos sveikatos ir ligonius 
tremtinius įgalinti gyventi pri
vačiai, neatimant iš jų teisės į 
IRO aprūpinimą ir kitokią globą,

11. Maisto kiekį padidinti bent iki 
2.000 kalorijų dienai. Jis turė
tų būti įvairinamas ir pritai
kintas tautiniam skoniui. Taip 
pat yra būtina atsižvelgti į vai
kų ir ligonių reikalavimus.

12. Sudaryti sąlygas tremtiniams 
įsijungti į darbo procesą ir 
įgyti profesinį pasiruošimą.

13. Apsaugoti tremtinių turtinius 
reikalus.

14. Apsaugoti tremtinius nuo pri
verstinės repatriacijos.

— Ar IRO veikloje dalyvaus 
tremtinių atstovai ir kuriuo būdu?

— Aukštesniuosius IRO parei
gūnus Paruošiamoji Komisija ski
ria iš vyriausybių pristatytų kan
didatų. Tad savaime suprantama, 
kad į tos kategorijos IRO tarnau
tojus tremtinių žmonės nepateks. 
Yra vilčių, kad tremtinių žmonės 
galės patekti į žemesnių kategori
jų tarnautojus. Galima tikėtis, kad 
įvairios tremtinių šalpos organiza
cijos galės akredituoti prie IRO 
atitinkamus asmenis, kurie turės 
galimybės patiekti IRO admini
stracijai patariamo] formoj savo 
pageidavimus.

— Ar turėjote progos, p. Dak
tare, susirišti ir su kitomis mums 
svarbiomis organizacijomis bei 
įstaigomis?

— Savo nuvykimą į Šveicariją 
išnaudojau užmezgimui santykių 
su Tarptautiniu Raud. Kryžium ir 
įvairiomis didesnio masto šalpos 
organizacijomis: Don Suisse, Cari
tas, Union International de Pro
tection de l’Enfance. Taip pat ap
lankiau Sv. Sosto Nuncijų Berne. 
Dauguma tų organizacijų pažadėjo 
suteikti mūsų tremtiniams (ypa
tingai naujagimiams ir ligoniams) 
medžiaginę pašalpą.

— Kokios aktualijos yra šiuo 
metu LR Kryžiaus darbe?

— L.R.K. šiuo laiku aktualiausi 
uždaviniai — sėkmingai pravesti 
metinį skyrių atstovų suvažiavi
mą, pašalinti įvairius trūkumus, 
pasitaikančius L.R.K. organizacijos 
veikloje, įtraukti į Kryžių pasi
šventusius visuomeniškai ir kari- 
tatyvinei veiklai asmenis, mobili
zuoti kiek galima daugiau lėšų ir 
daiktinių gėrybių mūsų tremtinių 
šalpai. Čia laikau savo pareiga 
pabrėžti, kad iki šiol mūsų didžiau
sias rėmėjas yra BALF’as. Tik jo 
dėka L.R.K. turėjo galimybės mū
sų tremtinių šalpos darbą išrutu- 
liuoti iki tokio laipsnio, kokiame 
tas darbas yra šiandien. Mūsų vi
sų lietuvių centrinių organizaciją 
ir pavienių tremtinių pareiga yra 
visokeriopai padėti BALF'ui įvyk
dyti jo suplanuotą vajų.
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JAV ir Rusijos jegu santykis
Nuo pat karo pabaigos pasau

lio politinė padėtis yra įtempta, 
o nuolatiniai politinių jėgų ne
sutarimai dar labiau tą padėtį 
.komplikuoja. Iki šiol visi mėgi
nimai .pasaulinę taiką įgyvendin
ti atsimušė į kietą sieną — Rytų 
jr Vakarų galybių 
skirtumus.

Ir vienai ir kitai 
daug nesileidžiant i 
sus, kiekvienas domisi stipriau
siųjų Rytų ir Vakarų atstovų — 
SSSR ir JAV — jėgų santykiu. 
Amerikiečių spauda, plačiai dic- 
kutuojanti įvairias galimybes bet 
kokio eventualumo atveju, duoda 
šiais klausimais įdomių duomenų.

nuomonių

pusei per- 
kompromi-

rezervus antro pasaulinio karo 
veteranų, kuriu JAV turi 15 mi
lijonų vyrų ir moterų. Ju tarpe 
yra įvairių specialistų, pradedant 
šauliais ir šoferiais ir baigiant 
radaro specialistais bei oro kau
tynių pilotais, kurie gali būti 
kiekvienu momentu karo tarny
bon pašaukti.

Eventualiai armija ateityje nu
mato padidinti Tautine Gvardiją 
iki 680.000.

Jau tokia JAV armija, kokia 
ji dabar yra, nepalyginamai yra 
didesnė ir stipresnė už prieška
rinę. 1937 m. JAV kariuomenė

Atominė bomba
Tol. kol atominių bombų gamy

ba yra išskirtinai tik amerikie
čių rankose, JAV aviacija yra do
minuojanti ir niekas su ja nega
li konkuruoti. Tačiau Rusija 
sparčiai progresuoja atominės 
bombos gamyboje. Ji turi urano 
rūdos Urale ir Sibire. Turi taip 
pat ir mokslininkų.

Žinoma, jos mokslininkai ne
prilygsta JAV mokslininkanjs, nes 
amerikiečiai dar prieš karą išsi
gabeno iš Europos mokslininkų 
elitą, tačiau Rusija vis dėlto turi 
daug žymių mokslininkų tiek vo
kiečių, tiek rusu kilmės. Nors 
Rusijos hidroelektrinės įmonės, 
kurios yra nepaprastai svarbios 
atominės bombos gamybai, beveik 
visos karo metu vokiečiu buvo 
sunaikintos ir nors, jai trūksta 
kapitalinių įrengimų, bent iš da
lies prilygstančiu amerikiečių 
įrengimams, tačiau rusai kaip 
įmanydami stengiasi atominės 
bombos gamybą paspartinti. As
sociated Press korespondentas 
Saksonijoj užtiko dideles urano 

’ rūdos kasyklas, kur, rusų moksli
ninkų vadovaujami, dirba dešim
tys tūkstančių vokiečiu darbinin
kų. Iškasami urano ir radiumo 
kiekiai siunčiami i Rusiją. Ka
syklos 9 km spinduliu apsuptos 
raudonosios armijos sargybinių,

. vyną sudaro 1 visai senas kovos 
laivas, 1 senas lengvasis kreise
ris, 18 naujų ir 10 senu naikinto
jų, 3 naikintojų lydimieji laivąi 
ir 30 povandeninių laivų. Baltijos 
laivyną sudaro 2 kovos laivai, 2 
sunkieji kreiseriai, 1 lengvas krei
seris, 18 naikintojų. 24 naikintojų 
lydimieji laivai, 80 povandeninių 
laivų ir 1 šarvuotas laivas. Juo
dosios. jūros laivyną sudaro 1 visai 
senas kpvos laivas, 3 sunkieji krei
seriai, 1 senas lengvasis kreiseris, 
10 naujų naikintojų ir 4 visai se
ni. 2 naikintojų lydimieji laivai 
ir 35 povandeniai laivąi. Sovietų 
Tolimųjų Rytų laivyną sudaro 2 
sunkieji kreiseriai, 1 pagelbinis 
lengvasis kreiseris. 12 naikinto
jų, 10 naikintojų lydimųjų laivų 
ir 100 povandeninių laivų. Be to, 
rusai turi gana daug fregatų, mi
nininkų. apie 200 torpedinių val
čių ir 3 puikius ledlaužius, ku
riuos jie gavo Lend-Lease sutar
timi iš JAV.

Palygindami JAV laivyną 1937 
m. ir 1947 m. bei jo santykį su 
Rusijos laivynu, matome, kad 
JAV laivynas 1937 m. turėjo 555 
laivus, 111.485 vyrų personalo ir 
jam buvo išleidžiama 524.771.000 
doler., o 1947 m. turi 5.015 laivų. 
15.000 laivyno lėktuvu, 484 500 
vyru personalą ir jo išlaidos sie
kia 3.434.000.000 dolerių. Rusų lai
vynas turi 575 laivus.

JAV kariuomenės reorganizacija
Paskutiniu metu JAV vyksta 

plataus masto karinių jėgų reor
ganizacija. Liepos 19 d. Kongre
sas priėmė įstatymą, kuriuo 
ankščiau buvę atskiri amerikie
čių karinių pajėgų vienetai — 
sausumos kariuomenė ir laivynas 
— sujungiami į vieną vienetą, 
esantį vieno ministerio žinioje. 
Naujoji jministerija skiriama į 
tris departamentus — sausumos, 
laivyno ir aviacijos — kuriems 
vadovaus viceministeriai. Tų tri
jų departamentų darbams jungti 
ir koordinuoti steigiamos dar ke
turios įstaigos: bendris štabas, 
centrinė pranešimų agentūra, 
valstybės saugumo tarvba ir vals
tybinio planavimo komisija. Šioms 
institucijoms skiriami ir nauii 
viršininkai, tad 1948 m. beveik 
visa JAV karinė vadovybė bus 
naujose rankose.

Pagrindinė j kariuomenės reor
ganizacija reiškiasi-ne tik paskirų 

- kariuomenės vienetų sujungimu 
ir naujos vadovybės paskyrimų, 
bet ir kiekybiniu JAV armijos 
didinimu.

Karo pramonė.

Amerikiečių karo pramonė yra 
labai stipri. Tiesa, ir nuosaikiau
sieji stebėtojai pripažįsta, kad 
paskutiniuoju metu permažai 
kreipia dėmesio i lėktuvų gamy
bą. Karo metu lėktuvų pramonė
je dirbo 2.101.000 darbininkų ir 
1944 m. jie pagamino 96.000 lėk
tuvų. Dabar toji pramonė teturi 
tik 160.000 darbininku ir į mėne
sį tepagamina 100 lėktuvu. Nors 
tokia gamyba nėra pakankama, 
tačiau niekame kitame kaip tik 
karo pramonėje glūdi JAV oro ir 
jurų laivyno pajėgumas, nes fak
tiškas tos pramonės pajėgumas 
negalima matuoti dabartine pro
dukcija — ji yra nepalyginamai 
didesnė ir pajėgesnė už bet kurio 
kito krašto šios rūšies pramonę.

JAV pranašumai Ir silpnybės

Sausomos kariuomenė

teturėjo 177.000 vyrų, o 1947 m. 
joje yra 990.000 vyrų. 1937 m. 
aviacija teturėjo 864 lėktuvus su 
18.572 vyrais personalo, o 1947 ril. 
JAV turi, kartu su laivyno avia
cija, 25.000 lėktuvų ir 380.000 per
sonalo. Išlaidos kariuomenei iš
augo nuo 1937 iki 1947 m. nuo 
436.656.000 dolerių ligi 6.160.000.000. 
Sovietai turi 4.500.000 vyrų armiją 
su 14.000 lėktuvų.

kasyklų ra-

Prieš vienerius metus JAV ar
mija, dėl skubios ir neplaningos 
demobilizacijos, buvo sumažėju
si iki minimumo. Šiuo metu ji 
vėl atsigauna ir, daugelio karo 
ministerijos pareigūnu nuomone, 
toji anhijos reorganizacija išėjo 
jai pačiai į naudą. Dabartinė ar
mija. susidedanti iš 990.000 ka
rininkų ir kareivių, yra laikoma 
tik laikino pobūdžio pajėga, ku
rios pagrindinis uždavinys yra 
nugalėtų kraštų okupacija ir. oku
pacinių daliniu rėmimas, iš 12 
JAV armijos divizijų 9. yra skir
tos okupuotiems kraštams. 6, 7, 
11, 24. 25 ir 1 kavalerijos divi
zijos yra Tolimuosiuose Rytuose. 
1, 88ir policijos divizija-Europo- 
je. JAV yra 82. 2 ir 2 šarvuočių 
divizija.

Kai kurie pesimistai nuolat ly
gina JAV armiją su Rusijos 4,5 
milijono armija, sudarančia 208 
divizijas ir daro iš to liūdnas iš
vadas. Tas palyginimas, vadovau
jančių amerikiečių nuomone, yra 
beveik bereikšmis. Amerika tai
kos metu niekad nelaikė didesnės 
armijos. Iš tikrųjų, laikinam po
kario periodui pasibaigus, karo 
ministerija planuoja JAV armiją 
sumažinti iki 875.000 vyrų. Vis 
dėlto manoma, kad nors tuomet 
bus ji mažesnė, tačiau dar efek
tingesnė, nes sudaryta iš gerai ap
mokytų karių. Armijos rezervus 
sudaro 96.815 Tautinės Gvardi
jos narių, daugiau kaip 500.000 
atsargos korpuso karininkų ir 
630.000 atsargos korpuso kareivių. 
Kilus reikalui, armija, žinoma, B—36 yra geresni už naujuosius 
gali pašaukti ir neorganizuotus sovietų lėktuvus.

Apginklavimas.
Nepalyginamai geresnis yra ir 

dabartinis JAV armijos apgin
klavimas. Amerikos kontinento 
sandėliuose yra ginklų 946 mili
jonų dolerių sumai, susidedančių 
iš 650.000 paskirų vienetų, nes
kaitant karo aviacijos ginklų. 
Municijos sandėliai užima 30 mi
lijonų kvadratinių pėdų plotą ir 
turi šaudmenų atsargas, kurių už
tektų dviejiem metam.

Iš ginklavimo trūkumų nuro
doma, kad ginklų kiekiai yra ne
proporcingi. Pav., tankai, artilerija 
ir šautuvai yra geri ir gausūs, 
tačiau paskutiniojo karo Įnetu 
paplitusių naujų ginklų, pav. ra
ketų.- kiekis yra labai ribotas.

Aviacija

kurie neleidžia įeiti 
joną.

JAV taip pat nesnaudžia. Nors 
atominės bombos gamyba yra lai
koma didžiausioj paslapty, tačiau 
yra spėjama, kad Los'Alamos te
begaminama bombos Nagasaky 
tipo. Gamyba per ta laika yra 
žymiai patobulėjusi ir reikalauja 
mažiau išlaidų. Nėra abejonės, 
kad JAV jau turi pakankamai 
bombų nušluoti nuo žemės pavir
šiaus visiems Rusijos miestams.

Iš šios trumpos JAV ir Rusijos 
karinių jėgų apžvalgos matome, 
kad amerikiečių karinis pasiruo
šimas daugelių atžvilgių pralen
kia sovietinį karinį potencialą.

1) JAV armija, skaičium būda
ma žymiai mažesnė už Rusijos 
armiją, yra tačiau geriau ginkluo
ta už pastarąją. Be to, JAV ar
mija turi labai žymius ir gerai 
paruoštus praėjusio karo veteranų 
rezervus, kurie gali kiekvienu 
momentu būti pašaukti prie 
ginklo.

Laivynas
JAV tikrai gali didžiuotis savo 

laivynui kuris pralenkia net bri
tų laivyną. Paciflke JAV turi 5 
didelius lėktuvnešius. 1 kovos 
laivą, 7 kreiserius, 8 lengvus krei
serius. 3 lydimuosius lėktuvnešius 
62 naikintojus. 10 naikintojų ly
dimųjų laivų ir 40 povandeninių 
laivų. Atlanto vandenvne JAV tu
ri 6 didelius lėktuvnešius. 2 leng
vus lėktuvnešius. 2 kovos laivus 
ir 1 nukentejusį nuo karo. 5 krei
serius, 12 lengvų kreiserių, 4 ly
dimuosius lėktuvnešius. 60 nai
kintojų (plius 13 kare nukentėju
sių). 10 naikintojų lydimųjų lai
vų (plius 4 remontuotinus) ir 40 
povandeninių laivų.

JAV laivyno aviacija turi 15.000 
įvairių tipų lėktuvū. Jūrininkų 
korpusas susideda iš 2 divizijų ir 
1 brigados. Rusijos gi laivynas 
neturi vertų pažymėti nei laivy
no aviacijos, nei jūrininkų kor
puso. JAV laivynui taip pat sta
toma 18 naujų laivų, jų tarpe 
45.000 tonų kovos laivas Ken
tucky.

Rusijoą laivynas, išskyrus po-

• Karo ministerija mano, kad 
JAV aviacija yra silpniausią jų 
vieta. Ji taip pat sako, kad rau
donasis oro laivynas yra didesnis 
už JAV (imant be laivyno avia
cijos), nors jo stiprumas yra la
bai problematiškas. Amerikos ( rvusijoą laivynas, issicyrus pa
kovos ir transporto lėktuvai te--vandeninius laivus, neturi nieko, 
bėra geriausi visam pasaulyje. 
Nors rusai, atrodo, gamina lėk
tuvus geresnius už amerikiečių 
B—29, tačiau JAV gaminami

kas galėtu konkuruoti su, JAV 
laivynu. Jjj povandeniniai laivai 
yra geri, tačiau kiti laivai yra 
negausūs ir kai kurie labai seni. 
Rusijos laivynas yra paskirstytas 
keturiose zonose. Jų Arktikos lai-

2) Amerikiečių laivynas yra sti
priausias laivynas vi'same pasau
lyje. Jis savo dydžiu pralenkia 
ne tik Rusijos laivyną, bet yra 
galingesnis už visus pasaulio lai
vynus paimtus drauge.

3) JAV iki šiol yra vienintelė 
pasaulio valstybė, turinti atominę 
bombą.

4) Amerikos karinio potenciale 
branduolį sudaro didžiausioji pa
sauly pramonė. Paties Stalino 
žodžiais tariant, ..be Amerikos 
pramonės Jungtinės Tautos nie
kad nebūtų laimėjusios karo“. 
Šiandien toji pramonė yra dar 
didesnė ir efektyvingesne negu 
anuomet. *

Amerikiečiai prisipažįsta turį ir 
kai. kurių trūkumų.

1) Didžiausia šio meto JAV ka
rinės pramonės problema sudaro 
mokslininkų stoka. Toji stoka pa
sireiškia visuotinai. įvairiose ga
mybos šakose. Trūksta tiek ato
mo gamybos specialistų, tiek eili
nių inžinierių. Inžinierių Pruoši- 
mo Draugijos komitetas apskai
čiuoja, kad 1949 m. JAV dar truks 
37.805 inžinierių. Praėjusio karo 
metu JAV karinė vadovybė buvo 
bandžiusi gintis nuo mokslininkų 
bado, pašaukdama tarnybon aukš
tųjų mokyklų studentus. Tačiau 
toji priemonė vėliau pasirodė ne
naudinga. Daugelis šių jaunuolių 
tik atsiliko moksle.

Dabartiniu metu JAV įvairiais 
būdais stengiasi pašalinti moks
lininkų trūkumą. Naujai išleisti 
specialūs įstatymai leis išvystyti 
valstybinę mokslo politiką, padės 
universitetams įgyti nuosavas la
boratorijas, .pasikeisti mokslinėm 
žiniom su kitom pasaulio valsty
bėm ir teikti mokslo laipsnius 
pasižymėjusiems mokslo darbuo
tojams.

2) Nors vyriausybė deda pas
tangų moksliniams tyrinėjimams 
skatinti ir pritraukti kuo daugiau, 
žmonių į šį darbą. JAV kariuo
menė daro vyriausybei priekaiš
tus dėl šiam tikslui nepakankamo 
lėšų skyrimo. Kaip pavyzdį iške
lia jie faktą, kad sovietų valdžia 
nepalyginamai daugiau lėšų ski
ria moksliniams tyrinėjimams.

3) Prie kitų Amerikos karo ma
šinos trūkumų priskaitoma ankš
čiau minėtoji kai kurių ginklų 
kiekybinė disproporcija, o taip 
pat per mažas pramonės įsijun
gimas į ginklų, ypač lėktuvų, ga
mybą.

Bendroje išvadoje tačiau aukš
tieji karininkai ir karo pramonės 
ekspertai yra optimistai dėl JAV 
karinio pranašumo, lyginant ji su 
sovietų kariniu pajėgumu. Nors 
jie kiekvienu atveju iškelia JAV 
karinio pasiruošimo trūkumus ir 
dėl to kartais atrodo, kad JAV 
karo mašina yra menka ir nepa
jėgi, tačiau jie pripažįsta, kad ir 
artimiausiu laiku, kilus ginkluo
tam konfliktui, JAV nebūtų už
kluptos tokioj blogoj padėty, kaip 
jie patys ją kartais piešia. ,

A. Bendoriaus nuotr.
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V. Raistas

Atviras žodis muzikos „kritikams”
Tremtinių spaudai kopiant į 

trečiuosius savo gyvenimo me
tus, visai pravartu mesti žvilgsnį 
j nueitąjį jos dvimečio kelią, jį 
stebint iš vienos kitos apraiškos 
taško. t

Šiuo straipsneliu užsibrėžiama 
šį tą pasisakyti dėl tremtinių 
spaudoje įvairiomis progomis pa
reikštų minčių apie muziką bei 
jos atstovus.

Rūpi išsiaiškinti porą pagrin
dinių, klausimų: 1) ar musų spau
da ėjo tinkamu keliu, atvaizduo
dama muzikos meno pasireiški
mus tremtyje, ir, 2) jei atsaky
mas būtų neigiamas, tai kuriuo 
būdu galima būtų ateityje iš
vengti klystkeliu?

Pirmoje eilėje paliestinas mu
zikinės recenzijos klausimas. Šis 
reikalas buvo jau labai opus Lie
tuvoje. Keli profesionalai recen
zentai, užpilde anuomet mūsų 
laikraščių puslapius. šiandieną 
bemaž visiškai pasitraukė iš tos 
srities darbo, o naujųjų nepri
augo. Susidarius tokiai spragai 
tremtyje, nesunku suprasti, kad 
redakcijos, reikalo verčiamos, 
dažnai pavesdavo šį uždavinį 
atlikti prašalaičiams. Tokiu bū
du nestebėtina, kad per šiuos 
porą metų spaudoje iš daugelio 
rašinių apie meninius parengi
mus, ansamblių, ar paskirų so
listų pasirodymus prirašyta ir 
nemaža tokių dalykų, kurie ne 
tik neteikia tikro vaizdo, bet 
kartais net klaidina skaitytoją. 
Klaidina išpučiamais faktais, ne
logiškais išsireiškimais ar ne
reikšmingu tuščiakalbiškumu, 
nors tai kartais bandomas iš
reikšti ir gana mokslingais ter
minais. Štai spaudos puslapiuose 
skaitome: „Ar statikinis meninis 
potencialas per aktorių darbo ir 
kūrybos procesą virto pakanka
ma kinetine energija, kuri pakė
lė žiūrovo menini kaoacitetą ir 
sukrovė masėje pakankamą este
tinį kapitalą? . . .“ Arba kitur 
skaitome posaki, autoritetingai iš
kelianti rašiusio „aš“, kuris, de
ja, pats išduoda savo negalią: 
„Jeigu jau saule ryžtumėmės ty
rinėti pro teleskopą ir turėtume 
ant jos susekti neišvengiamų dė
mių, tai šiuo atveju silpniau 
šviečiančia dėme N (vardu nemi
nėsime — str. autorius) ansam
blyje rastume jo vyrų chorą. Iš 
keturių jo padainuotu dainų aš 
vis dėl to negalėjau išvesti, kas 
yra jo trūkumas ...“

Būna atsitikimų, kad, per di
deliu savim pasitikėjimu užsikrė
tę. kai kurie rašeivos kartais pa
naudoja tokius tarptautinius žo
džius, kurių prasmės patys nė 
nuvokia: „Reikia stengtis suda
ryti vaidinimėlius, i kuriuos in
terpretuoti (m. p.) butų galima 
ir šokėjus, ir solistus ir deklama
torių ir kitas pajėgas ...“

Kartais mūsų laikraščiai pasi
gaudavo ir kitataučių DP spaus

Pasvalio gimnazija Adamkavičiaus nuoti.

dintų atsiliepimų iš kurių maty
ti, kad jų autoriai tokie pat gra- 

‘fomanai, kaip ir vienas kitas mū
siškių. Žinoma, tokie ištisi ver
timai, kurių porą ištraukų že
miau pateikiame, neturėtų rasti 
vietos tremtinių spaudoje: „Apie 
choro kvalifikacijas sako jau 
faktas, kad kai kuriose dainose 
choras nežymiai pasikeičia vie
tomis, kas rodo pilną artistinę 
nuovoką...“ Toliau tame pat 
vertime skaitome: „Solistė N 
turi aukštos skalės (kas gi čia 
per aukšta skalė?) ir gražaus 
skambumo balsą... ir, be to, 
žavingą sudėjimą, kas pas daini
ninkes ne visada derinasi su jų 
balso dovana ..Matyt. įsiskaitę 
į tokius . fiziniu dalykų apibūdi- * 
nimus jau ir mūsiškiai „kritikai“ 
ima koncertuojantį aptarinėti 
eilinio klausytojo balsu. Tame 
pačiame laikraštyje skaitome: 
„Solistas X turi gerą fizinę 
struktūrą ... Solistė N pažymė
tina tiek savo puikaus tembro ir 
neblogos technikos balsu, tiek 
savo maloniu moterišku grožiu ir 
lietuvišku drabužiu ... Reiškiant 
simpatijų. publikoje girdėjosi 
balsų — „Tai lietuviška lakštin
gala!“ Mūsų supratimu, recen
zentas turėtų stovėti aukščiau už 
publiką. O dėl tokių fizinių ypa
tumų kėlimo reikia pasakyti, kad 
istorija daug žino artistų, kurie, 
ir nepasižydėdami išoriniu gro
žiu, yra įamžinę savo vardą, pav. 
Paganini.

Kartais mėgėjų recenzijose vie
nas kitas pasisakymas atrodytų 
visai įmanomas, bet. žiūrėk, koks 
pigus išsireiškimas vėl išlandina 
ylą iš .maišo. Taip vienur skai
tome: „Jautrus' niuansavimas nuo 
galingiausių fortissimų iki mirš
tamų pianissimų. logiškas ritmo 
traktavimas leidžia chorui išsi
vystyti visoje jo pajėgumo ska
lėje ir maloniu šiurpu sukrėsti 
(m. p.) klausytoją ...“ ,

Dažnai mūsų spaudoje būdavo 
per redakcijų neapsižiūrėjimą 
praleidžiama tikrų muzikinių ne
sąmonių: „Instrumentalistas X 
rašo savo instrumentui simfoni
ją ...“ Pagal korespondentą išei
na kad tas gabusis mūsų dypu- 
kas sugalvojo pasaulyje dar ne
girdėtą dalyką: parašyti simfo
niją vienam instrumentui! Arba 
vėl: „Mišrus ir vyrų chorai iš
pildė klasikų ir savų kompozito
rių kūrinių...“ Nežinant kon
certo programos, atrodytų — vis
kas tvarkoj, gi iš tikrųjų „kriti
kas“ savo atsiliepime klasikų są
vokai priskiria visus svetimuo
sius kompozitorius.'o tai jau ne
sąmonė. Viename atsiliepime 
randame: Dainininkas X turi 
muzikalų (m. p.) ir sultingą tem
brą.“ Tikrai įdomu būtu Išgirsti 
šio išsireiškimo autoriaus paaiš
kinimą, kaip suprasti paties tem
bro muzikalumą.

j ELENA DEVENIENfi
Ji jau atvyko ^Vokietiją. Tai visiems gerai žinomo Jono Vileišio duktė. 
Ilgai gyvenusi Lietuvoje, o nuo 1940 metų rudens Amerikoje, į kurią ji 
paspruko iš bolševikų nagų. Nuvykusi j Ameriką po 2i/s metų jai 
pasisekė iš Sibiro i Ameriką parsigabenu ir savo vyrą dr. M. De- 
ven|. — Dabar ji atvyko, kaip International Sescue and Relief Commit
tee URRC) atstovė. Šioji organizacija rūpinasi padėti išvykti tremtiniams 
į Jungtines Amerikos Valstybes ir kitur. Prie visų_Amerikos konsulatų 
šioji organizacija turi savo atstovybes. — Ponia Devenienė Lietuvoje bu
vo „Lietuvos Ūkininkių Vadovė“. Ji glaudžiai bendradarbiavo su Žemės 
Ūkio Rūmais, Žemės Ūkio Ministerija ir lietuvėmis ūkininkėmis. Nuvykusi
į JAV tuojau pasinėrė l lietuvių tautini visuomenini da;hą. Ji aktyvi vei
kėja Amerikos Lietuvių Tarybąje (ALT), Susivienijime Lietuvių Ameri
koje (SLA), Tėvynės Mylėtojų Draugijoje (TMD), BALF-e, Tautinėj Lie
tuvių Sandaroj ir kt. — Ji jau aplankė Švedijos tremtinius. Dabar nori 
susipažinti su lietuvių tremtinių gyvenimu Vokietijoj ir juos supažindinti 
su Amerikos lietuvių gyvenirpu. Ji aplankys ne vieną stovyklą ir palai
kys glaudžius ryšius su mūsų centrinėmis, organizacijomis. — LTB Vyr. 
Komiteto atstovas J. Audėnas pirmiausia ją sutiko Frankfurte ir LTB 
vardu pasveikino (LTB).'-

Tokių ir panašių išsireiškimų 
mūsų dvimečio spaudoje buvo 
šimtais. Visi jie, be abejojimo, 
buvo paleisti į viešumą ne iš blo
gos valios, o tik iš susipratimo 
stokos.

Negalima nusiskųsti, kad mūsų 
spauda nejautriai reaguotų į trem
tinių gyvenimo meninius pasi
reiškimus, tik reaguojant patar
tina daugiau į daĮyką įsigilinti,. 
Verčiau trumpiau, kukliau, bet 
sąmoningiau. Besistengiant pasi
rodyti didesniu „žinovu“, kartais 
ištariama tokių posakių, kurie ne 
tik autoriui, bet ir laikraščiui 
garbės nedaro. Štai keletas tokių 
charakteringesnių posakių, kurie 
jau ir eiliniam skaitytojui suke
lia šypseną: „Solistas X, dainuo
damas Y operos ariją, labai pri
taikė mimiką . . . Išėjo į sceną su 
įsijautimu ... Choro paruošimas 
užsegtas iki paskutinės sagos ... 
Net fortepiono priešai buvo nu
galėti ... Ansamblio maestro kas
dien iškepa“ po dainą ... Bran
dus interpretatorius ... Kai šo
kėjų grupė pabaigė „Malūną“, 
UNRRA-os direktorius nusišyp

sojo“ ir t. t. ... Tai štai, kaip 
atrodo vieno kito rašeivos aukš
tas rašto tonas be kaukės. Tad 
mūsų liaudies posakis — iš dide
lio rašto išėjo iš krašto — kai 
kam aktualus ir nūdien.

Paskutiniu metu, o tai verta 
pasveikinti, tokių neskanių da
lykų mūsų spaudos kultūriniuose 
skyriupse vis mažiau bepasitaiko. 
Gal šitai priklauso dar ir nuo to, 
kad šiuo metu ir mūsų meninis 
reiškimasis visai sąmonigai per
eina iš parapijinio reiškimosi 
daugiau į profesionalų veiklą. 
Šiandien, kada tremtiniui reikia 
atspariau pasiruošti rytojaus 
dienai — mokantis specialybės, 
svetimų kalbų — mažai belieka 
laiko pramogauti parapijiniam 
ansamblyje. Mėgėjiškiems an
sambliams nykstant, visai tinka
mu laiku išeina viešumon tikri 
meniniai sambūriai, kaip Trem
tinių Opera. Baletas ir Drama. 
Šių junginių žmonės, jau ilgus 
metus dirbę savo profesijoje, ir 
ateičiai vargu ar begali ko kito 
tvertis, siekti, apleisdami savo 
tikrojo pašaukimo kelią. Gal to
dėl bent iš dalies visa mėgėjiš-
ka bei išpūstinė spaudos žmonių 
propaganda vis labiau ima tilti, 
o tuo pačiu susidaro palankesnė 
dirva rimtam žodžiui apie muzi
kos meną bei ib atstovus. O tas 
rimta'? žodis pirmoje eilėje, kaip 
jau iškėlėme, ir turėtų būti mu
zikinė recenzija.

Ligi šiol, kaip iš pateiktų cha
rakteringesnių pavvzdžių galėjo 
paaiškėti, mūsų laikraštiniu re
cenzijų dauguma nebuvo t’kroji 
meno kritika, kaip grafomanų 
gausūs kūriniai ne literatūra. 
Grafomanų rašiniai sako mūsų 
žmonių nuotaikas ir pomėgius, 
kuo pavienis ar grupinis. DP gy
vena. Panašiai buvo ir su ligšio
line muzikine recenzija. I atlik
tojo koncerto meninę verte vis 
buvo stengiamasi iškaityti ir taį, 
kad klausytojai buvo sužavėti, 
ilgai plojo, o jų tarpe buvo ir 
generolas...

Recenzija neturi būti minios 
nusiteikimo barometras. Ji yra 
kur kas aukščiau ir už paprastą 
korespondenciją, kuri eina dau
giau registratoriaus pareigas. Re
cenzentas. kaip minėjome, turi 
stovėti aukščiau už eilinį klausy-
toją, o kartais net už patį meni- mus.

ninką. Jis turi pasakyti, kurios 
vertės buvo koncertas, ar tinka
mai parinkta programa, kokie jos 
trūkumai. Iš rimto atsiliepimo 
turi paaiškėti, kaip atlikta toji 
programa, ar išlaikyta jos linija, 
ar neprasilenkta su veikalo cha
rakteriu ir turiniu. Pagrindinis 
recenzijos uždavinys — įvertinti 
solistą ar kolektyvą nepučiant 
miglų, o iškeliant objektyvią jo 
meninę vertę, nurodant, ar turi
me reikalo su subrendusiu me
niniu kolektyvu ar su mėgėjų 
grupe, ar klausomasi pradedančio 
ar jau seniai puoselėjančio meną 
vieneto ar solisto. Ir ne tiktai 
įvertinti, pasakyti, kas ir kaip, 
bet dargi lavinti klausytojų sko
nį, aiškinti atskirų kūrinių ver
tę. Recenzentas yra tartum savo
tiškas visuomenės auklėtojas, su
pažindinąs ją su menininkais, 
meno kolektyvais ir muzikaline 
literatūra, o taip pat įpratinąs ją 
tinkamai gėrėtis ir vertinti.

Recenzija galėtų atvirą tiesos 
žodį pasakyti ir įvairiomis mūsų , 
organizuojamų meninių paren
gimų progomis. Turime prisipa
žinti. kad tie meniniai parengi
mai dažnai nėra tinkamoj aukš
tumoj ir kartais net neigiamai 
mus atestuoja. Iliustracijai trum
pas pavyzdėlis. Neseniai stovyk
loje |)uvo surengtos direktoriui 
išleistuvės, per kurias atliktoji 
scenoje kelių tautybių programa 
'yra tikrai nuo pat pradžios iki 
galo charakteringas pavyzdys, 
kaip nereikia organizuoti ir rody
tis. Pirmiausia koncertinės salės 
scenoje pasirodė džazas, kuriame
grojo ir lietuvių stovyklos choro 
dirigentas. Vėliau sekė dainos, 
baleto numeriai, o daugiausia tai 
įvairių tautų liaudies šokiai, su
kimšti vienas po kito be jokios 
atrankos. Galop vėl džazas. Ir 
taip išleidžiamasis direktorius, 
kuris buvo tikrai didelės inteli-
gencijos žmogus, o taip pat ir 
kiti svečiai turėjo, kankintis tvan
kioje salėje dvi valandas su vir
šum.

Šiaip ar taip, bet tokių paren
gimų programas tvarkyti ateityje 
yra būtina pavesti kompetentin
giems šios srities atstovams. Jei 
jų kolonijoje nėra, reikia kviestis 
iš kaimynystės..

Muzikinė recenzija negalėtų 
praeiti tylomis ir pro kai kurias 
kitas mūsų šios srities gyvenimo 
negeroves. Vieną tų negerovių 
yra'blaškymasis. Blaškomės į ke
lias sritis, nesusikaupdami vie
noje, kurią puoselėdami, tikrai 
galėtume būti naudingesni sau 
ir visuomenei. Toks blaškymasis 
matyti tremtinių spaudoje ir ne
muzikinius klausimus aptariant. 
Skaitėme, kaip bendrų kultūrinių 
klausimų nagrinėtojas ir rašyto
jas ėmė kritikuoti architektų pro
jektus. tautosakininkas su neži
nia kuriuos mokslus studijuojan
čių būreliu mokyti dailininką 
meno dėsnių, aukšto rango ka
riškis vertinti baletą ... Kyla 
klausimas, kas gi čia tremtyje 
pasidarė? Gal ' žmonės gabesni 
virto? . . . Vis dėlto teisingiau
būtų atsakytį (charakterizuojant 
tokių dalykų priežastis) tuo pa
čiu žodžiu-blaškomės!

Šitas blaškymasis ypač nenau
dingas muzikų gyvenime. Jis pa
sidaro kartais net žalingas, kai 
pianistas imasi chorą vesti, chor
vedys kompozicijas kurti, daini
ninkas libretto rašyti, o eilinis 
ansamblininkas straipsnius apie 
koncertinių kelionių kilometra
žus • . .

Būdami išblokšti iš tėvynėje 
gyvento organizuoto gyvenimo, 
neturėdami tremtyje tvirtesnių 
administraciniu ir kultūrinių in
stitucijų, prisipažinkime, esame 
bent kiek išsimušę iš vėžių. Kiek 
šios išvados liečia muzikos sri
tį, tai, atrodo, tremtinių spaudai 
tektų pasidaryti griežtesnes iš pa
teiktų pavyzdžių išvadas ir atei
tyje neleisti straipsnių ar atsilie
pimų. kurių nepatikrino kompe
tentingo žmogaus ranka. Gi vi
siems geros valios, bet mėgėjiš
ko išsilavinimo recenzentams pa-’ 
tartina; arba tylomis studijuoti 
iki išprusimo, arba terašyti tiks
lesnes korespondencijas, nepre
tenzingus įspūdžius, pasikalbėji-

3



4 psl. Žiburiai 1947. VIII. 16. Nr. 33 (92)

Jeronimas Kačinskas

Estu dainų švente Augsburge
Tremties sąlygos vis skaudžiau 

paliečia mūsų dvasinį gyvenimą, 
kas kartą stipriau išryskindamos 
mūsų materialinio gyvenimo ten
dencijas. Kas dar prieš porą me
tų mus domino, žavėjo, guodė, 
šiandien praleidžiame šaltu 
žvilgsniu ar nepalankiu žodžiu 
palydėdami. Kultūrinis gyveni
mas. neturėdamas sau palankios 
dirvos, esmėje rodo kritimo ženk
lų. Kultūrininkai, menininkai ir 
mokslo žmonės, susidurdami su 
vis didėjančiu pasyvumu, vis sun
kiau realizuoia savo sumanymus, 
kuriais, tur būt. vieninteliu būdu 
dar palaikoma tai, kas gražaus ir 
vertingo atsinešta iš Lietuvos ne
priklausomybės laiku. 

Nesiimu spręsti, kokiame šiuo 
atveju stovy yra mūsų likimo 
bendrininkai estai, bet suruošda- 
mi jungtinių amerikiečių zonoje 
gyvenančių estų chorų dainų 
šventę Augsburge jie parodė di
delį sugebėjimą sutartinai ir or
ganizuotai veikti. Turint galvoje 
maisto, transporto ir kitų reikalų, 
susijusių su tokio masto paren
gimu. sunkumus, galima suprasti, 
kad šventės organizatoriai turėjo 
smarkiai padirbėti. Jau pašalie
čiui metėsi i akis nuoseklumas ir 
tvarka, kurie buvo galima paste
bėti per visą švente. Meninė pu
sė taip pat buvo įdomiai sudary
ta ir rimtai patiekta. Estai paro
dė savo dainą kūrybinėje jų es
mėje.

Dainų šventės proga pirmąją 
dieną Ludwigsbau salėje įvyko 
estų menininkų, gyvenančių ang
lų zonoje, Blomberge, estų kom
pozitorių kūrinių koncertas. Bu
vo išpildyta visa eilė veikalų, 
pradedant mirusių ir senesnės 
kartos ligi naujomis muzikos 
priemonėmis kuriančiu kompo
zitorių.

Pirmas pianistės K. Prii-Rau
dsepp atlikas kūrinys fotepionui 
solo buvo R. Tobias „Sonatina“, 
savo priemonėmis ir struktūra 
primenanti klasikų, ypač Beetho- 
veno muziką. Antroje ir trečioje 
dalyje kompozitorius jau parodo 
daugiau savistovumo. Sekanti du 
kompozitoriai M. Lūdig ir A. Ka- 
randi savo dainose neabejotinai 
yra apvaldę solinę kūrybos formą 
ir pajutę nuotaikų reikšmę poe
zijos su muzika deriny. T. Vettik 
dainoje „Ant jūros mėlynės“ gir
disi skandinaviško elemento kas 
dar labiau pagilina siužeto vaiz
duojamąją temą. E. Oja savo 
„Šiaurės vaikai“ dainoje pasida
vęs Puccini muzikos dvelkimui. 
Melodika, gal pačiam kompozito
riui nejuntant, turi italų operų 
meisterio stiprių atgarsių. Daina 
gerai išvystyta ir įdomi. Jo šokis 
smuikui solo su fortepiono prita
rimu iš Aelita suites turi daugiau 
originalumo, kuriame efektingai 
išnaudoti instrumento technikos 
galimumai. H. Eller, naujosios 
estų muzikos atstovas, sąmonin
gai naudojęs originales melodijos 
ir harmonijos priemones. Jo so
natai smuikui ir fortepionui rei
kėtų nuoseklesnės forminės lini
jos ir išsamesnės melodinės 
struktūros. Kitame trumpesniame 
smuikui solo veikale, pagrotame 
koncerto antroje dalyje, H. Eller 
formos uždavinį išsprendžia vi-

sai gerai. E. Aav daina .Tik pra
šymas“ labai nuotaikinga ir pilna 
spalvingumo. J. Aavik ir M. Saar 
estų simfoninės, kamerinės ir ki
tų išplėstų muzikiniu formų kū
rinių, kurie sudarytų išsamesnį 
vaizdą apie mūsų kaimynus.

Koncerto solistai atliko savo 
uždavinius rūpestingai ir korek
tiškai. L. Aadrc lanksčiai niuan
suojantis sopranas. Dainininkė gi
liai įsijaučia į kiekvieną atlieka
mą kūrinį. N. Pold švelnios balsi
nės medžiagos dainininkas (teno
ras), vykusiai išnaudojo savo tu
rimus balso resursus. Smuikinin
kė Carmen Prii-Berendsen mums 
žinoma iš ankstyvesnių koncertų. 
Jos grojime vyrauja sultingas gra
žaus tembro smuiko tonas. Tech-

meistriškai valdo formą. Jų dai
nos jdomios savo kompozicija. 
E. Tubin veikalas smuikui solo 
su fortepionu „Apmąstymas“ turi 
stiprių savistovumo žymių. Kon
certo pabaigai buvo atliktos dvi 
E. Aav arijos ir duetas iš operos 
„Vikingai“.

Atmetus pastabas, kurios išeina 
iš mūsų tautos charakterio ver
tinant svetimą kūrybą, reikia pa
brėžti kad estų solistų koncerte 
išpildyti kūriniai liudija apie 
aukštą estų muzikine kultūrą. 
Visi kompozitoriai yra geri savo 
srities žinovai. Del tremties są
lygų mes negalime estų muzikos 
plačiau pažinti. Mes negirdėjome 

J. Dobkevičiūtė-Paukštienė

niškai smuikininkė taip pat pajė
gi. Sunkią H. Eller sonatą ji atliko 
be ypatingo vargo. Tokio stiliaus 
veikalų išstudijavimas reikalauja 
daug laiko. Smuikininkės sesuo 
Karin. Prii-Raudsepp tiksliau ir 
jautriai akompanavo solistams.

Antrąją dainų šventės dieną 
Augsburgo Freilichtbūhne įvyko 
estų jungtinių chorų pasirodymas. 
Didžiulė klausytojų minia užpildė 
Freilichtbūhne. Po kalbų, sveiki
nimų ir himnų į estradą suėjo 
mišrus jungtinis choras. Netrukus 
pasirodė dirigentas komp. A. Ka
semets, vienas iš svarbiausių dai
nų švenčių organizatorių ir diri
gentų nepriklausomoje Estijoje. 
Jau pirmieji akordai įtikino, kad 
šventei pasiruošta visu rimtumu. 
Juk nepaslaptis, kaip yra sunku 
per trumpą laiką subendrinti ma

Biberachas (akvarelė)

sinio choro negalavimus. Estų di
rigentai skambesio darnumą ir 
ritmo grynumą chore atsiekė iki 
galimų ribų. Be A. Kasemets miš
riam jungtiniam chorui vadovavo 
U. Kasemets ir A. Pruul.

Antroje dalyje pasirodė jungti
nis moterų choras, vadovaujamas 
A. Pruul. Kaip ir reikėjo laukti, 
moterų choras skambėjo geriau
siai; vyrų balsinė medžiaga, kaip 
paprastai, yra visada mažiau 
lankstesnė. Po moterų choro, pro
gramoje sekė vyrų choras, vado
vaujamas R. Toi. Dirigentas jaut
rus, ekspresingas, gerai pažįstąs 
choro darbą. Jam teko sunkesnė 
pareiga, neturint tvirtų tenorų iš
pildyti sudėtingus vyrų chorui pa
rašytus kūrinius. Bet R. Toi atliko 
savo uždavinį visai patenkinamai. 
Kartojimas dainų vėliau įvargino 
tenorus ir paskutinės dainos vie
tomis suskambėjo sunkiau.

Po vyrų choro sekė vėl mišrus 
jungtinis choras, vadovaujamas 
A. Kasemets. Buvo sudainuotas 
Himnas Latvijai (A. Kalninio) ir 
Strolios „Ei didi, didi“. Lietuviš
kai'dainai buvo išvystytas kiek 
per greitas tempas ir be to kir
čiuotas dainavimas pakeitė pačią 
dainos nuotaiką. Šiaip J. Strolios 
daina skambėjo švariai. Dainų 
šventės programa buvo užbaigta 
dar keturiomis estų dainomis, kux 
rias iš eilės dirigavo U. ir A. Ka
semets. Į galą klausytojų entu
ziazmas palaipsniui augo. Nenu- 
rimstant aplodismentams, dar bu
vo padainuotos kelios dainos virš 
programos. Publika karštai svei
kino dirigentus ir jungtinį chorą.

Vertinant dainų šventės prog
ramą, tenka pripažinti estų kom-

Vlada Prosčiunaitė

MARIJA IŠ MAGDALOS
Man vilnija plaukai kaitria pagunda 
gyvatėm bronzinėm ant alebastrinių pečių, 
ir aksominėje akių gelmėj staiga nubunda 
aistringos žiežirbos, ir aš jaučiu —

karščiau, nei vyno svaigulys, man gyslom slenka 
nuodingos angys, lyg ugniakalhio lava, 
ir jėgos sąnariuos saldžiai išsenka, 
ir draikos kasos, žvilgančios, lyg varis, o galva 
nusvyra sunkiai, lyg vidurdieny žiedai------------

Neužsidenk, šeimos kilnusis tėve, sau akių delnais — 
kaip geležim įkaitinta vergams pažymi kūnus, 
taip ši naktis išdegins ženklą tavyje, 
o gal rytoj — rytoj brangiausią tavo sūnų , 
rasotom lūpomis liūliuos Magdalos Marija. . . .

Aš dar niekad neklausiau Jo vardo, 
niekada Jo akių nemačiau, 
o kas dieną karščiau ir karščiau 
drumsčias įgeidžių bangos neramios,

Gal šianąkt iš toliausių Judėjos kraštų 
garbingųjų šeimų jaunikaičiai, 
kaip angies įkirsti, 'pasilenks pamažu 
prie smaragdo manųjų kurpaičių------------

o vis vien aš Jeruzalės grindiniu karštu 
su palaidom kasom eisiu ten vakarais, 
kur vidurnakty akmens atgyja ir šneka 
Jo sandalų aidais ...

Aš dar niekad kilties Jo neklausiau, 
sadukėjų puotoj nemačiau, 
bet kasnąkt išdidžiojon širdin vis karščiau 
šniokščią nerimo vandenys rausias.

Prie kurpaičių manųjų smaragdo, 
nei kiti, pasilenks Jis greičiau, 
nors dar niekad neklausiau Jo vardo 
ir akių Jo nė kart nemačiau . . .

Taip neramiai šiandieną gatvėmis banguoja minios, 
ir susimastęs vėjas išdidžioj karūnoj palmių 
staiga užgrojo savo arfa sidabrine 
kažin kurią senųjų psalmių.

žiedai, išausti mano kilime, suvirpo, 
karūnos sunkios ant liaunų stiebų banguoja, 
po mėlyno aksomo dulkėm kekės vynuogių išsirpo, 
ir aš pro žiedlapius nebematau savųjų kojų-----------

Bet mano delne vynuogės raukšlėjosi ir vyto, 
užmerkė gėlės išsigandusias akis, 
Ir aš jaučiu — ant išdidžios galvos šį rytą 
ar palaima ar prakeiksmas nukris.

Man karolėliais prakaito kakta apšąla, 
ir nepažįstamos krūtinėj grumias jėgos, 
kai smėly praregiu pėdas vienų sandalų 
ir paskui jas kasom palaidom bėgu . . .

Kaip plėšrūs vanago sparnai, 
staiga siauru ratu grūmoją minios spaudžias, 
Ir keršto deoesys, pritvinkę taip ūmai, 
viršum manos galvos sugriaudžia------------
o kaip dar neseniai 
jie mano garbanų kvepėjimą, tarytum vyną, gėrė 
ir glėbyje manam numirt svajojo nepabudę ... 
Ir vėl — kaip marių vandenys sujudę, 
jie akmenis suspaudžia saujoj 
ir atlaužas aštrias uolų, 
o aš matau — srovena juodas kraujas 
iš jų delnų . . .

\ 
Kaip plėšrūs vanago sparnai, 
arčiau vis ir arčiau štai spaudžias minios------------
Staiga ramus ir sidabrinis 
nuaidi balsas, ir sustoja 
minia, kaip vanagas plėšrūs — 
— Jei kas be nuodėmės iš jūs, 
tegul į ją pataiko akmeniu pirmuoju ...»

Ir, nepakeldama blakstienų, aš matau, 
kaip smėlyje lazda vardus išbraižo — 
ir atsileidžia raumens įtempti, 
ir byrą akmenys iš saujų, 
tik virpa dar ant jų lašai juodi 
Judėjos vyrų kraujo ...

pozitorių didelį sugebėjimą kurti 
chorinę literatūrą. Dainose labai 
išnaudotos vokalinės galimybės 
muzikos priemonėmis siužetų nuo
taikos kontrastingai ir gyvai pa
vaizduotos, todėl, programa buvo 
rimta ir nenuobodi. Išpildant 
programą pas visus dirigentus 
jautėsi energija ir meilė prie dai
nos. Visiems dirigentams, ypatin
gai A. ir U. Kasemets, charakte
ringą kiek per dažnas skiemenų 
kirčiavimas, kuris šiek tiek su
skaldo muzikinę liniją. Ne pro 

šalį būtų buvę taip pat, ypatingai 
R. Toi, prilaikyti chorą nuo forsa
vimo.

Po šios gražiai pavykusios estų 
dainų šventės peršasi išvada, kiek 
bendru susiklausymu ir meile prie 
kūrybos darbo yra pasiekiama. 
Estų atliktas didelis kultūrinis 
žygis telieka mums gražiu pavyz
džiu. Mes gi linkime savo kaimy
nams estams ir toliau puoselėti 
savo gražiąją dainos tradiciją. Jū
sų laimėjimai tremtinio kelyje 
yra kartu ir mūsų laimėjimai.
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Kun. Pranas Juras
Bažnyčios tarnas, tėvyn

Birželio 22 d. Amerikoje, Law
rence Mass., buvo atšvęstos dvi
gubos kun. Prano Juro, vieno 
didžiausių šių dienų kultūrininko 
sukaktuvės: sidabrinis kunigystės 
jubiliejus ir 35 metu visuomeni
nio ir literaturinio-kulturinio dar
bo sukaktis. Minėjimo pamaldose 
dalyvavo Bostono arkivyskupas, 
daug jubiliato artimųjų, svečių.

Plačiai apie kun. Juro visuome
ninį darbą, didelius lietuviškai 
kultūrai palaikyti Amerikos lie
tuvių tarpe nuopelnus ir apie ju
biliatą kaip šviesią ir kilnią as
menybę rašė Amerikos lietuvių 
spauda. Su didėle pagarba ir giliu 
nuoširdumu parašyti rašytojų — 
Jono Aisčio ir A. Vaičiulaičio, 
žurnalisto dr. J. Prunskio ir kitų 
straipsnjai, iškelią kun. Pr. Juro 
darbus kaip visuomenės veikėjo 
ir kaip gal būt didžiausio šian
dieną Amerikos Lietuviuose kny
gų leidėjo, pagrįstai mums lei
džia jį laikyti garbingu kun. Mi
luko, vysk. Valančiaus tradicijų 
tęsėju ir vykdytoju.

Lietuviško rašto dirvoje kun. 
Juras pradėjo reikštis dar Lietu
voje, apie 1912 metus. Tais pačiais 
metais atvykęs į Ameriką, jis to 
darbo nebepaleido iš rankų nei 
lankydamas visą eilę mokyklų, 
nei vėliau, 1922 metais, įsišventęs 
kunigu. Atvirkščiai; juo toliau, 
tuo daugiau energijos, darbo ir 
lėšų kun. Juras šiai veiklai skiria, 
kartu dalyvaudamas visuose di
desniuose lietuvių katalikų susi
būrimuose ir organizacijose.

Štai pareigos, kurias šiandieną 
nepailsdamas eina jubiliatas kun. 
Juras: jis kunigų vienybės pirmi
ninkas; jis Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos pirmininkas; jis Lietu
vių Kultūrinio Instituto pirmi
ninkas; jis Lietuvių Kultūrinio 
Archyvo vedėjas; jis Amerikos 
Lietuvių Tarybos narys, Lietuvių 
Katalikų Federacijos Centro Val
dybos narys ir tt. ir tt. Lietuvių 
Darbininkų Sąjungoje kun. Juras 
dalyvauja nuo 1927 metų, o šiuo 
metu yra jos organo „Darbinin
ko“ leidimo vadovas. Netenka tat 
stebėtis, kad laikraštis „Darbi
ninkas“ paskutiniaisiais metais 
yra tapęs vienu didžiausiu liet, 
kultūros centrų Amerikoje, iš
einąs du-kart savaitėje, didelio 
formato 8-nių puslapių, daug vie
tos skiriąs kultūros reikalams, li
teratūrai duodąs atskirą puslapį, 
kurio redaktorium yra buvęs ra
šytojas A. Vaičiulaitis, o paties 
laikraščio artimiausi redakcijos 
nariai yra J. Kmitas — kun. K. 
Urbanavičius, taip pat šių metų 
jubiliatas, talentingas žurnalistas 
K. Čibiras, nepaprastai išgarsinęs

Niekas neginčys, kad malda
knygės, Šventasis Raštas yra tos 
šviesiosios knygos, kurios katali
ko namuose turi užimti pirmąją 
vietą; tai yra veikalai, kuriuos 
kun. Juras parašė ir išleido gar
bingai papildydamas savo parei
gas kaip sąmoningo kunigo ir 
veiklaus kataliko.

Tačiau su ypatingu džiaugsmu 
tenka suminėti keletas kun. Juro 
išleistų knygų, įnešančių didelę 
dalį į mūsų grožinės literatūros 
lobyną. Baigiama spausdinti jo 
lėšomis leidžiamas Jurgio Bal
trušaičio raštų tomas, kuriame 
telpa visa šio poeto lietuviškai 
rašyta poezija. Taip pat kun. Ju
ras yra padengęs beveik visas 
spaudos išlaidas A. .Vaičiulaičio 
beletristikos knygai Kur bakūžė 
samanota (ši knyga pažymėta 
Kultūros Instituto leidiniu, kiti 
veikalai žymimi „Darbininko“ ar 
kitais vardais).

Žinodamas, kaip Amerikos lie
tuviškasis jaunimas mėgsta mū
sų liaudies dainą ir kaip dažnai 
jis jas mokosi iš savo senųjų mo
tinų. kun. Juras prieš metus iš
leido pats papildydamas kun. J. 
Dabrilos redaguotą leidinį Vai, 
lėkite, dainos.

Girdėti, kad šiais leidiniais kun. 
Juras taip gausiai nuvarytojo 
spaudos baro nežada baigti, bet 
turi visą eilę naujų planų ateičiai.

Remdamas ir leisdamas knygą, 
kun. Juras neužmiršta ir pačių 
tos knygos rašytojų — jis yra 
nuoširdus neseniai Amerikon nu
vykusių rašytojų bičiulis ir jų 
rėmėjas; jo moralinės ir medžia
ginės paramos yra sulaukę ir ne 
vienas iš dar tebegyvenančių me
nininkų tremtyje. Jis yra sutei
kęs lėšų „Darbininko“ bedradar- 
biams tremtyje paremti, nors pa
prastai Am. liet, laikraščiai ho
norarų nemoka.

Ne tik patys mokytis, bet ir ki
tus mokyti bei tam pavyzdžių 
ieškoti mes esame pratę dažniau
sia tik „žiloje“ senovėje, o sti
prybę semiamės tik iš praeities. 
Sakoma, savame krašte pranašu 
nebūsi, o didvyriais tampama tik 
tragiškai žuvus. Skaudu, kad tai 
tiesa, ir tiesa, kad mes nepapras
tai daug būname skolingi tiems 
nematomiems pilkųjų dabarties 
dienų idealistams ir didvyriams, 
kurių įžiebtaisiais žiburiais nužy
mėti mūsų dabarties kultūros ke
liai ir kurių šviesios asmenybės 
skaidrina vargo dienų sutemas ir 
skleidžia kibirkštis tos vilties, 
kuri mus veda į žmoniškumo, 
krikščioniškumo ir tautos lais
vės ateitį.

Nuoširdžiai prisidėdami prie ge
riausių sveikinimų ir linkėjimų 
jubiliatui ir toliau nepailsus dirb

;s mylėtojas ir knygnešys

Lietuvos reikalą Argentinos spau
doje; A. F. Kneižys ir kt.

Kun. Pr. Juro spaudos veikla 
nesibaigia vien „Darbininko“ lei
dimu. Be abejonės ir be konku
rencijos šiandieną jis yra didžiau
sias lietuviškos knygos leidėjas 
Amerikoje, vien paskutiniaisiais 
trejais metais išleidęs knygų, ku
rios kartu sudaro daugiau negu

Kun. Pranas Juras

4.000 puslapių. Tik žinant, kokia 
brangi yra toje šalyje spauda ir 
kaip retas skaitytojas, mes tega
lime įsivaizduoti kiek drąsos ir 
energijos, kiek pasiaukojimo ir 
lėšų kun. Juras yra atidavęs lie
tuviškajai knygai.

Iš kun. Juro išleistų raštų pir
miausia tenka paminėti jo paties 
parašytos maldaknygės, būtent: 
Didysis Ramybės Šaltinis, moder
niška 786 psl. vyresniesiems ski
riama maldaknygė; Ramybės Šal
tinis pukiai išleista, gryna lietu
vių kalba parašyta, plačiajai vi
suomenei skiriama 544 psl. mal
daknygė. Šiais metais išėjo jo 
paties parašyta religinio turinio 
knyga Pranašystės apie pasaulio 
pabaigą. (Įlipsi).

Tarp kitų knygų minėtina:
Naujasis Testamentas (ark. 

Skvirecko vertimas, talkinant 
ark. Karevičiui, vysk. Paltaro
kui, prel. Dambrauskui, prof. 
Saliui) 765+19 psl.

Šventųjų Gyvenimai, 1033 psl.
Kristaus sekimas, O. Labanaus

kaitės vert. 424 psl.

Ką tik išėjo iš spaudos K. Či
biro knyga Komunizmas — Anti
kristo religija (64 psl).

ti lietuviškosios kultūros ir kny- tiečių, kurie išaugo lietuviškos 
gos labui, linkime, kad kun. Ju- knygos tradicijosė, ir be lietuviš- 
ras neliktų vienas tyruose bet kad kos knygos gyvenimas jiems yra 
į knygų leidimą įsitrauktų ir dau- tamsus ir neįmanomas. L- senųjų 
giau susipratusių lietuvių, kad jo ir naujųjų tautiečių jėgomis te- 
leidiniai nepelytų lentynose, o būnat-emiamas tokių „knygnešių“, 
kuo plačiausiai paplistų Amerikos kaip kun. Juras, darbas, kad ver- 
lietuvių tarpe. tai pagerbtume mūsų knygos

O į Ameriką juk vis daugiau 400 metų vargo, ir laimėjimų 
ir daugiau nuvyksta tų mūsų tau- kelią. B. B.

A. Merkelis

Lietuviu Žurnalistu Sąjungai
25 metai

§ių metų pradžioje (sausio 31 
d.) sukako 25 metai, kai buvo 
įsteigta Lietuvių Žurnalistų Są
junga. Si sukaktis mūsų spaudos 
ligi šiol dar visiškai nepaminėta. 
Taip neturėtų būti. Spauda, stro
piai atžymėdama žymiąsias mūsų 
kultūrinio, visuomeninio ir vals
tybinio gyvenimo sukaktis, negali 
tylomis praeiti ir pro savo kūrėjų 
organizacijos sukaktį.

Nors lietuvių periodinė spauda 
jau gyvuoja daugiau kaip šimtas 
metų (pirmasis laikraštis „Nusi- 
daw; r ai apie Bw »ngelijos Pra
platinimą tarp Žydų ir Pagonų“ 
Pridrikio Kelkio pradėtas leisti 
1832 m.), tačiau lietuviai žurna
listai profesionalai atsirado tik 
nepriklausomoje Lietuvoje. Ligi 
„Aušros“ lietuviškoji periodinė 
spauda daugiau buvo religinio ir 
šiaipjau didaktinio turinio.

„Aušra“ yra pirmasis nebe tik 
lietuviškas, bet ir lietuvių tau
tiškas laikraštis. Nuo „Aušros“ 
mūsų periodinė spauda, kuriama 
sunkiose spaudos draudimo sąly
gose. darė didelę pažangą. Jos 
bendradarbiai daugiausia visuo
menės ir kultūros veikėjai, kurie 
per spaudą skelbė savo idėjas, or
ganizavo ir telkė tautą kovai dėl 

Veideno lietuvių kolonijoje (rengta koplyčia pagal inž. Tyliaus projektą

kultūrinės ir politinės laisvės. 
Ano meto mūsų periodinė spau
da formavo lietuvių tautinę tir 
politinę sąmonę.

Dar didesnę visokeriopa pažan
gą mūsų periodinė spauda darė, 
kai 1904 m. gegužės mėnesį buvo 
atgauta spaudos laisvė. Tų pat 
metų pabaigoje inž. Petras Vilei
šis Vilniuje pradėjo leisti pirmąjį 
lietuvių kalba „Vilniaus Žinių“ 
dienraštį. Tuo metu pradėjo for
muotis ir pirmieji lietuviai laik
raštininkai profesionalai. Redak
toriai ir redakcijų nariai jau bu- 
vu atlyginami, kai kurie laikraš
čiai savo bendradarbiams pradė
jo mokėti ir honorarus. Ėmė ras
tis žmonių, atsidedančių vien tik 
spaudos darbui.

Lietuvių periodinė spauda yra 
suvaidinusi labai dideli vaidmenį 
mūsų tautos kovoje dėl kultūrinės 
bei politinės laisvės ir nepriklau
somos valstybės atstatymo. At
stačius nepriklausomą valstybę, 
lietuvių periodinė spauda jau tu
rėjo gana senas tradicijas ir iš 
pat pirmųjų savo dienų buvo gaji. 
Nesant profesionalų žurnalistų, iš 
pradžių pirmaisiais mūsų didžiųjų 
laikraščių redaktoriais daugiausia 
buvo rašytojai: kun. Juozas Tu
mas-Vaižgantas, Faustas Kirša,

Juozas Kruminas 

( Tolimas draugas J 
(Tęsinys)

O dienos ėjo — vienodos, ra
mios. Kažkur buvo pasibaigęs ka
ras, kažkur kažkam grasė taikos 
nepastovumas, o čia buvo tyla, sa
vitas gyvenimas, uždaras gyveni
mas. Kai kas domėjosi politika, kai 
kas kortomis, visi kalbėjo apie sa
vo sveikatos stovį — jokių proble
mų, jokių svarstymų, ramu. Vieną 
dieną mirė jaunas latvis, ne, nie
kas dėl to nesijaudino, tai buvo 
savaime suprantama. Jo lavoną iš
vežė, ir kitą dieną niekas nekal
bėjo apie tai. Vieną vakarą iš 
miesto grįžo girtas lenkas, jis ėjo 
ilgu koridorium ir dainavo, savo 
kambaryje jis negalėjo užmigti, jis 
tvirtino netrukus mirsiąs, jis kal
bėjo ir juokėsi, jo kambario drau
gai iššaukė budintį sanitarą, ir ta
da kilo triukšmas. Ištisą savaitę 
visa sanatorija kalbėjo apie galė
jusias įvykti muštynes, buvo daug 
prielaidų, svarstymų ir ginčų, iš
tisą savaitę, iki kito kokio nors 
įvykio. Tokios buvo šičia dienos,

ir jos nestovėjo vietoje, ir mes 
ėjome drauge su jomis, smulkūs ir 
maži, užsidarę savo ankštame pa
saulyje, beveik be jokio ryšio su 
išorių. Mūsų liga reikalavo ilgų 
gydymo mėnesių, ir mes negalvo
jome apie jos pabaigą. Ne, ne, čia 
nebuvo jokių rūpesčių, šita aplin
ka įaugo į mus, kaip ir mes į ją, 
mes priklausėme šitiems namams, 
to mums užteko. Kartais kuris nors 
pasveikdavo ir išeidavo, į jo vietą 
ateidavo kitas. Porą savaičių jis 
būdavo liūdnas. — Priprasi, — kal
bėdavome mes išdidžiai ir galvo
davome, kad mes esame daugiau, 
negu pripratę. Mums sunku buvo 
išsiplėšt! iš šito pasaulio, taip tik
rai, jis turėjo savo gerų pusių, ir 
pirma visa ko — nerūpestingumą. 
Rytdiena bus tokia pati, kokia bu
vo vakardiena. Praeis mėnuo, ir 
bus praėję trisdešimt vienodų 
dienų.

Bet kiekviename iš mūsų grau
žėsi ilgesys kažko nesuvokiamo, 
kažko nerealaus. Ne, ne, tai nebu
vo tikras gyvenimas, šitos nerū
pestingos dienos, bet mes buvome 
jau pamiršę, kas yra tas tikras 
gyvenimas. Ir kai mes žiūrėdavo
me į debesis, mes galvodavome, 
kad pasaulis iš tikrųjų yra platus, 
ir retkarčiais mąstydavome, kad už 
šitų namų ir už šito slėnio taipgi 
yra žmonių, turinčių atskirą gy

venimą, gal įdomesnį, gal įvaires
nį, bet mes nesugebėdavome įsi
jausti į jį savo galvojimuose. Gal 
tada mes ilgėdavomės to kitokes- 
nio gyvenimo, gali būti, gali būti 
— tik niekad jo pasiilgimas neuž
valdydavo mūsų visiškai, ne, ne, 
mes buvome suaugę su šita aplin
ka, šito mums pakako, čia buvo 
mūsų gyvenimas — ne, argi reikė
jo mums dar kitokesnio, iš tikrųjų.

Ach, mano tolimasis drauge, to
kios buvo tada dienos. Eglių me
tūgės tapo tamsiai žalios ir gegu
žės kukavimas buvo jau pavargęs, 
po ištisos savaitės kaitros kelias 
dienas lijo, mes niekur negalėjome 
išeiti, sanatorijos parkas skendo 
migloje. Aš nemačiau tavęs 'š|tas 
dienas, ir man buvo keista — lie
tus daužydavosi į langų stiklus, 
vėjas ūkdavo parko medžiuose, o 
tavęs nebūdavo po šitų namų sto
gu. Kur tu išeidavai ieškoti prie
glaudos, ir kodėl?

Čia sanatorijoje gydėsi įvairių 
tautybių žmonės, įvairių kraštų li- 
gonys. Neįprastos karo meto sąly
gos buvo suardę daugelio sveika
tą, ir visi čia ieškojo prarastų jė
gų. Iš tikrųjų, bendrasis likimas 
buvo uždėjęs savitą antspaudą ant 
visų šitų žmonių, tačiau niekas čia 
negalvojo apie mirtį, ir tautiniai 
interesai bei savigarba dažnai čia 
buvo daug ryškesni, negu stovyk

liniame gyvenime. Ir aš netrukus 
sužinojau, mano tolimasis drauge, 
kad tavo tautiečiai su dideliu ne
pasitenkinimu žiūri į tavo istorijas 
su seseria Ilze. Ak taip, gal jie ir 
turėjo šitam pagrindo, ne, ne, aš 
nesiryžtu šito spręsti, net dabar 
nesiryžtu, bet jie tvirtino, kad tai 
yra nukritimas iki buvusiojo prie
šo, žemas nukritimas. Tačiau tu 
negirdėjai šitų kalbų, taip, visi su 
tavimi elgėsi atsargiai, o tu'visą 
laiką būdavai liūdnas, ir aš su ne
rimu galvojau, kas gi dabar grau
žiasi tavyje.

— Iš tikrųjų, — pasakei tu vie
ną vakarą. Lietus buvo tik ką sus
tojęs, tačiau vėjas pūtė šaltas ir 
atšiaurus, tu žiūrėjai pro balkono 
kampą į medžių žalumą, ir aš gal
vojau: o dabar taip keista, šį va
karą jis niekur neišeina.

— Iš tikrųjų, — pasakei tu tada, 
— aš negaliu suprasti, kodėl žmo
nės taip mėgsta rūpintis kitais, 
nors šitas rūpinimasis yra nerei
kalingas ir net nepakenčiamas. Bet 
jie tai daro su didžiausiu noru, jie 
galvoja, kad atlieka kažkokią pa
reigą. Taip, tikrai, jie mano, kad 
be jų rūpinimosi ir kalbų gali su
griūti pasaulis.

Dieve mano, galvojau aš tada, 
tad štai kas tave slėgė ištisas sa
vaites. Aš gerai supratau, ko. tu 
buvai liūdnas. Ak taip, tai buvo

keista meilė, ir aš žinojau, kad 
vieną dieną nukris į tave pastabos. 
Aš stovėjau tada šalia tavęs ir 
žiūrėjau, kaip lietaus lašai blizga 
medžių lapuose, ir aš mąsčiau, iš 
kurios pusės nukrito šitos pasta
bos. Ne, iš tikrųjų, nejaugi tavo 
tautiečiai nusprendė, jog toliau 
tylėti nebegalima.

— Aš tau kartą pasakojau apie 
mūsų skyriaus seserį, — kalbėjai 
tu tyliai. — Tikrai, aš nežinau, 
kaip tai atsitiko, ne, argi tai yra 
bloga, kad aš įsimylėjau ją. Ir 
žiūrėk, mes visą laiką esame drau
ge, ir kai aš lieku vienas, aš ne
kantriai laukiu vakaro valandų, 
kada vėl būsime drauge. Ir kai 
mes einame pasivaikščioti, aš pai
mu jos ranką ir sakau:

„Liepsnele mano, pakartok dar 
kartą, kad tu myli mane."

Ir ji bučiuoja mane ir kalba:
„Jau šiandien aš šitai kartojau 

keletą kartų, ne, argi tu nematai, 
kaip aš myliu tave?"

Užeina lietus, stambūs lašai krin
ta į mus, o mes einame ir einame. 
Miškas šlama iš vienos pusės, upė 
yra iš kitos, mes einame be tikslo 
ir kalbame tuos pačius žodžius:

„Sakyk man, kas aš esu?” — 
klausia jinai, ir aš bučiuoju ją ir 
sakau:

„Liepsnele mano, tu esi mano 
mylimoji."

5
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Balys Sruoga. Liudas Gira, My
kolas Biržiška etc. Taip pat ir 
daugumas jų bendradarbių buvo 
senieji, jaunesnieji ir vos pradedą 
rašytojai. Tad nenuostabu, kad 
1922 m. sausio 31 d. Kaime įvyko 
bendras steigiamasis rašytojų ir 
žurnalistų sąjungos susirinkimas, 
kuriame ir buvo įsteigta „Lietu
vių Rašytojų ir Žurnalistų Sąjun
ga“. Tos sąjungos iniciatoriumi ir 
organizatoriumi buvo kun. Juozas 
Tumas-Vaižgantas.

Iš pradžių ši sąjunga buvo ne
gausi: teturėjo vos 14 narių. Il
gainiui jos narių skaičius augo: 
1926 m. ji turėjo jau 50 narių, 
1929 m. — net 71 narį. Tais pat 
metais įvyko ir sąjungos reorga
nizacija, o tikriau pasakius, jos 
skilimas: žurnalistai persiorgani
zavo į Lietuvos Žurnalistu Sąjun
gą, o rašytojai — į Lietuvių Ra
šytojų Draugiją.

Nepriklausomoje Lietuvoje pe
riodinė spauda smarkiai augo. 
Štai, pavyzdžiui, jau 1930 metų 
pradžioje Lietuvoje buvo 172 pe
riodiniai leidiniai: jų tarpe 142 — 
lietuvių kalba, 13 — vokiečių, 6 
— lenkų, 7 — žydų, 3 — rusų ir 
1 esperanto. Augant periodinei 
spaudai, didėjo ir jos bendradar
bių skaičius, o tuo pačiu ir Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos nariai. 
1932 m. Lietuvos Žurnalistų Są
junga turėjo 101 narį, o jau 1936 
m. — 141, jų tarpe ir 6 moteris.

Nors Lietuvos Žurnalistų Są
junga. palyginti, ir gana daug na
rių turėjo, tačiau ne visi jie buvo 
profesionalai žurnalistai, kuriems 
spaudos darbas pagrindinis vers
las. Tad sąjungoje kilo mintis ją 
suprofesinti. paliekant jos nariais 
tik tokius žurnalistus, kuriems 
spaudos darbas pagrindinė pro
fesija.

Ši Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 
nauja reforma iškilo ryšium su 
žurnalistams pensijų išrūpinimo 
klausimu. Toji reforma pravesti

►

K. Prišmanto sukonstruota Ir pasiga
minta siūlų atvijimo ir. suvijimo auto

matiška vijykla Wiirzburge

buvo nelengva, nes sunku nusta
tyti kas gi tas žurnalistas profe
sionalas. Nors Lietuvos spauda 
buvo ir gausi, tačiau medžiagiškai 
nepajėgi. Laikraščių redakcijos 
negausius kadrus teturėjo, paga
liau, ir ne visi laikraščiai tepajė
gė mokėti honorarus. Tad žurna
listų, kurie pajėgtų išgyventi iš 
spaudos darbo, buvo neperdau- 
giausiai. Dėl tos priežasties ir vi
suotinio susirinkimo numatytoji 
reforma tegalėjo būti tik kompro
misinė ir ladinė. Lietuvos Žurna
listų Sąjungos valdyba, patikrinus 
narių kvalifikacijas (kad darbas 
spaudoje sudarytų jiems pagrin
dinį ar bent svarbų šalutinį pra
gyvenimo šaltinį), apie 20 iš jų 
rado neatatinkančius jų ir juos iš 
narių skaičiaus išbraukė. 1937 m. 
draug su naujai priimtaisiais są
jungoje buvo 131 narys. Po metų 
jų skaičius ’ pašoko iki 150 narių, 
1939 m. iki 177, o 1940 metais ba
landžio 15 d. Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungoje buvo 217 nariu: iš jų 
192 lietuviai (jų tarpe 8 moterys). 
14 žydų (jų tarpe 1 moteris) ir 1 
lenkas.

Dabar pažvelkime, ko Lietuvių 
Žurnalistų Sąjunga siekė. 1922 m. 
sausio 31 d. įsteigtosios Lietuvių 
Rašytojų ir Žurnalistų Sąjungos 
tikslas buvo; „Žinoti lietuvių 
plunksnos darbininkus ir turėti 
santykius su jais, lavintis savo 
profesijoj, pažinti asmenis, kaip 
literatūros, istorijos objektus, su
skaityti rašomąsias lietuvių pajė
gas, keistis mintimis, kai kada su
taikinti veiksmai, saugoti savo 
reikalus, šelptis nelaimei ištikus, 
santykiauti su užsienių panašio
mis organizacijomis“. Sąjunga 
buvo pasiryžusi įsigyti savo rū
mus, kuriuose būtų ir literatūros 
muziejus, steigti bendrą narių 
raštams leisti leidyklą ir knygy
ną, jų raštams leisti fondą etc. 
Tačiau šie gražūs sumanymai liko 
neįgyvendinti.

1939 metų įstatuose Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos tikslas nu
sakomas taip: a) kelti periodinės 
spaudos plunksnos darbuotojų so
lidarumą. draugiškumą ir profe
sinę etiką, neliečiant politinių, ti
kybinių arba pasaulėžiūros įsiti
kinimų; b) ginti ir rūpints jų mo
raliniais bei materialiniais inte
resais ir teisiška padėtimi; c) rū
pintis spaudos tobulumu, kad ji 
būtų doros, kultūros ir žmonių 
gerovės rėmėja ir plėtė ja; d) at
stovauti Lietuvos periodinei spau
dai. Įstatuose buvo pažymėta, kad 
„moraliniais interesais čia vadi
nama žurnalistų bei žumalizmo 
asmeninė bei profesinė garbė. 
Materialiniais — darbo sąlygų 
pagerinimas; reikalingų žurnalis
tams lengvatų išrūpinimas; aprū
pinimas ligoje bei senatvėje; sa
višalpos fondo steigimas; klubo, 
skaityklos, knygyno įsigijimas ir 
steigimas veikiančiais įstatymais“. 
Panašiai žurnalistų sąjungos tiks

las buvo nusakytas ir 1929 metų 
įstatuose.

Kass galėjo būti žurnalistų są
jungos nariu?

1939 m. įstatų 3 § Lietuvos Žur
nalistų Sąjungos nariu gali būti 
kiekvienas žurnalistas. Lietuvos 
pilietis, ne jaunesnis kaip 18 metų 
amžiaus, mokąs valstybinę kalbą, 
vis tiek kurios tautybės, pasaulė
žiūros ir tikybos, kuris yra dirbės 
nemažiau kaip dvejus metus ir 
tebedirba periodinėje spaudoje 
kūrybinį plunksnos darbą, suda
rantį jam pagrindinį ar bep/svar- 
bų šalutinį pragyvenimo šaltini. 
Sąjungos nariu tačiau negali būti 
toks asmuo, kuris nors ir atitiktų 
visus kitus įstatu reikalavimus, 
bet iš kurio būtų teismo atimtos 
teisės ar kuris yra kaltinamas 
nusikalstamu darbu, už kurį gre
sia bausmė, susijusi su teisių atė
mimu arba iš kurio yra atimtos
teisės Ypatingais Valstybės Ap
saugos Įstatais.

Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 
nariai buvo trijų kategorijų: a) 
nariai profesionalai, b) nariai vi
suomenininkai ir c) nariai kores
pondentai.

Nariais profesionalais yra Są-^ 
jungos nariai, kurie atitinka visus 
§ 3 reikalavimus ir kuriems žur
nalistinis darbas yra pagrindinė

Ansbacho lietuvių kolonijos persikėlimui J Rebdorfą pasiruošimo fragmentas
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profesija ir jų svarbiausias pra
gyvenimo šaltinis. Nariai profe- 
si jonai ai, be visų nario teisių, turi 
teisę j žurnalistams numatytą 
pensiją.

Nariais visuomenininkais yra 
Sąjungos* nariai, kurie atitinka 
visus § 3 reikalavimus, bet ku
riems žurnalistinis darbas nėra 
pagrindinė jų profesija. Nariai vi
suomenininkai negali būti renka
mi į Sąjungos valdybą ir neturi 
teisės į valstybės teikiamas žur
nalistams lengvatas.

Kas žurnalistų sąjungos per 
tuos 25 metus nuveikta?

Nepriklausomoje Lietuvoje žur
nalistų sąjunga išgyveno aštuo
niolika ir pusę metų. Okupacija 
jos veikimą nutraukė. Iš žymes
niųjų sąjungos darbų nepriklau
somoje Lietuvoje minėtini šie:

Žurnalistų sąjunga Klaipėdos 
krašte, Giruliuose pastatydino sa
vo nariams poilsio namus I tų 
namų statybą sąjunga grynais nl- 
nigais įdėjo 51.826 litus ir 20.000 
litų paskolos užtraukė Valstybės

Bendras vaizdas buvusios Ansbacho lietuvių stovyklos, perkeliant ją | Reb- 
dorf3. ‘ J. Gaidžio nuotr.

Nariais korespondentais gali 
būti asmenys, dirbą žurnalistinį 
darbą ir atitinką § 3 reikalavi
mus, išskyrus žurnalistinio stažo 
reikalavimą. Nariai koresponden
tai neturi sprendžiamojo balso ir 
negali būti renkami į valdybą ir 
garbės teismą; šiaip jie turi visas 
teises ir pareigas.

Taupomosiose Kasose. Vokiečiams 
užgrobus Klaipėdą, sąjunga nete
ko tų namų.

Lietuvos Žurnalistų sąjunga pa
laikė glaudžius ir gyvus santy
kius su užsienių žurnalistų orga
nizacijomis. Jos nariai dalyvavo 
Pragoję sudarant Baltijos ir Če
koslovakijos spaudos santarvę.
Sąjungos atstovai dalyvavo Tarp
tautinės Žurnalistų Sąjungos Fe
deracijos suvažiavimuose ir Bal
tijos spaudos santarvės konfe
rencijose. Pasaulio lietuvių kon
greso metu buvo sukviesta pa
saulio lietuvių spaudos konferen
cija.

Buvo daromi žygiai pravesti 
žurnalistų pensijų įstatymą. Žur
nalistų pensijų įstatymo projektas 
buvo priimtas 1937 m. lapkričio 4 
d. nepaprastame visuotiname na
rių susirinkime. Prie žurnalistų 
sąjungos parengto projekto taip 
pat prisidėjo ir rašytojai, o jo pa
vyzdžiu pasinaudojo dailininkai. 
Projektas buvo įteiktas vyriau
sybei, kuri jį paėmė, bet nesiteikė 
svarstyti ir priimti.

Plečiant santykius su užsienių 
žurnalistų organizacijomis, sąjun
gos delegacijos yra viešėjusios 
Prancūzijoje, Vengrijoje, Vokieti
joje, Latvijoje, Estijoje. Suomijoje 
ar kituose kraštuose. Žurnalistu 
sąjunga taip pat priimdavo ir už
sieniečius žurnalistus svečius.

Mūsų tautos kultūriniai reikalai 
gyvai buvo diskutuojami tradici
niuose žurnalistų „ketvirtadie
niuose“, kurie iš pradžių buvo 
kas savaite, o vėliau rečiau.

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga yra 
išleidusi tris savo metraščio kny
gas, kurių paskutinioji buvo iš
leista 1940 metais.

Ir ji kalba:
„Viešpatie, kaip aš myliu tave." 
Tokie yra mūsų vakarai. Mes 

užeiname i kavinę, užsisakome 
karštos kavos, muzika groja-------

„Ne, ne, — sako ji, — tau nega
lima šokti, mylimasis", — ir aš sa
kau:

„Tik vieną šokį, tik vieną šitą 
šokį, su tavim."

„Ne, — kalba ji, — geriau dar 
truputį pasivaikščiokime, tu priva
lai saugoti savo sveikatą, tu turi 
būti visiškai sveikas, tada' mes 
daug daug šoksime", — ir ji už
deda savo rankas ant mano rankų 
ir kartoja: „Juk mes turėsime dar 
daug gražių dienų, tiesa, mylima
sis?"

Bet tada man yra liūdna, ir aš 
kartoju:

„Aš nežinau, aš nežinau."
Tokie yra mūsų vakarai. Mes vėl 

einame per mišką, ima temti:
„Laikas namo," — sako ji, ir aš 

galvoju: dabar mes grįšime į sana
toriją, ji eis į savo kambarį, o aš 
į savąjį, vienas, visiškai vienas. Iš 
dangaus žiūrės žvaigždės, aš bū
siu vienas, ir skaičiuosiu valandas 
iki rytdienos ryto, ir miegas neis, 
ir naktis bus žiauriai ilga, ir rytui 
išaušus aš kartosiu: — Dieve, kiek 
dar turi praslinkti ilgų valandų iki 
mūsų vakarinio susitikimo. Bet da
bar aš jaučiu jos ranką savo ran

koje, ji pasuka savo veidą į mane: 
„Mylimasis, ką tu dabar galvoji?" 

— klausia ji.
„Ak, — sakau aš, — netrukus 

mes išsiskirsime, ir tada bus liūd
na".

„Ir tada bus liūdna", — kartoja 
ji, ir mes nieko nekalbame. Tyla 
eina su mumis iki pat sanatorijos, 
temsta. Tokie yra 'mūsų vakarai, 
ne, argi yra čia kas blogo?

Mano tolimasis drauge, tu taip 
tada žiūrėjai į mane, ir aš žinojau, 
kad tu lauki mano nuomonės dėl 
tavo pasipasakojimo.

— Ne, tai yra tikrai gražu, — 
sakiau aš tada. — Aš manau, kad 
tu esi laimingas.

— Gal būt, — kalbėjai tu, — tik
riausiai aš esu laimingas. Bet vieną 
vakarą ji atėjo liūdna:

„Kas tau yra?" — klausiau aš. 
Ak ne, nebuvo nieko, reikšmingo 
nieko, kalbėjo ji.

„Svetimi žmonės nori įeiti į mū
sų vakarus, — sakė ji. — Aš juk 
esu vokietaitė, tu esi svetimšalis, 
pas mano tautiečius staiga atbudo 
nacionaliniai jausmai, jie nori, kad 
mūsų draugystė pasibaigtų. Kitu 
atveju aš neteksiu jų draugiškumo. 
Dieve mano, nejaugi žmonės ne
gali suprasti, kad tu esi mano lai
mė?" — Ir ji pasiliko viena, jos 
draugės apleido ją, jos bendradar
biai nekalbėjo su ja, taip praėjo 

keliolika dienų, aš mačiau, kaip ji 
kankinasi:

„Ne, ne, — kalbėjo ji, — man 
nėra sunku, kai tu esi su manim, 
man viskas lengva". — Taip, bet 
aš žinojau, kai ji Jieka viena, ji 
verkia, ir kai mes susitikdavome, 
aš matydavau jos ašarotas akis.

„Aš priprasiu prie to, — saky
davo ji, — aš turiu prie to priprasti, 
nes aš negaliu atsisakyti tavęs." — 
Bet aš visą laiką galvoju, kad dėl 
manęs ji turi nešti šitą sielvartą, ir 
man yra sunku. Tu suprask, eina 
dienos, ji yra viena, ir kur ji be- 
pasirodo, ją pasitinka priešai, ir 
kai mes susitinkame, praeina dau
gelis valandų, kol iš kasdienybės 
ji sugrįžta į mūsų vakarus. Ne, ne, 
taip toliau negali tęstis, o tačiau 
aš nerandu kelio, kaip išbristi iš 
viso šito. Ir tai yra dar sunkiau. 
Aš mėginau kalbėti su vienu kitu 
jos bendradarbiu, Dieve mano, tai 
neįmanoma, tai neįmanoma. Ir tada 
aš pasakiau jai:

„Iš tikrųjų, tėra vienintelė išeitis
— mes turime išsiskirti. Aš su
prantu, mus skiria nacionalinės 
sienos ir, gal būt, nacionalinė nea
pykanta. Ne, ne, aš nenoriu drum
sti tavo ramaus gyvenimo tau ne
įprastomis problemomis".

„Mylimasis, — kalbėjo ji man,
— ar tu jau nebemyli manęs?"

„Kam tu dar šito klausi?" — kal
bėjau aš jai, ir ji kartojo:

„Kai tu esi su manim, man nieko 
nėra sunkaus. Pasilik prie manęs, 
brangiausias. Žmonėms nusibos ste
bėti mus. Pagaliau man ir nereikia 
žmonių, visą dieną aš galvoju apie 
tave, ir vakare esu tavim, aš myliu 
tave". — Bet aš žinau, kad šitai 
kalbėdama jį ramina mane ir pati 
save, aš žinau, kad jai yra sunku, 
o nėra jokios išeities, nėra jokios 
išeities.

Tu nutilai, aš mačiau, kaip kon- 
vulsyviai drebėjo tavo rankos, nu
leistos ant balkono atbrailos.

„Kokia beprasmiška kančia", — 
galvojau aš, ir tu staigiai atsisukai 
į mane.

— Nėra jokios išeities, — pa
kartojai liūdnai.

— Aš žinau, kad tau sunku, — 
kalbėjau nežiūrėdamas į tave, — 
žinoma, tokia padėtis, tačiau-------

Tu štaigai pakėlei į mane išsi
gandusias akis:

— Kas — tačiau?
— Tu pasakyk man, kaip tu ma

nai, ar tau atrodo, kad šita padėtis 
tęsis visą laiką?

— Kokia padėtis, ak ne, iš tik
rųjų, ar man atrodo? Ne, kokia 
padėtis?

— Na, ar tu manai, kad visą sa
vo gyvenimą tu praleisi šitoje sa

natorijoje, ir visą laiką mylėsi ją, 
ir visą laiką-------

— Ak, — nutraukei tu mane, — 
ne, ne, Dieve mano, aš visai negal
vojau apie tai — ateitis? Iš tik
rųjų — ateitis? Kas žino, kas iš 
viso bus su mumis. Matai, mes 
esame tapę sviedinukais kažkieno 
rankose, ar tumanai.kadkitų akimis 
esame žmonės? Iš tikrųjų, štai aš 
myliu mergaitę, ir ji myli mane, ir 
daugeliui atrodo, kad tai yra nu
sikaltimas, nes aš esu svetimšalis. 
Ne, tu sakai — ateitis? Man atro
do, kad aš niekad nepaliksiu jos.

— Tu galvoji vesti ją?
— Vesti? Ką tu! Argi tai, paga

liau, reikšminga? Ne, aš tikrai ne
žinau, kas bus su mumis, bet man 
atrodo, kad aš niekad nepaliksiu 
jos. Tu suprask, aš myliu ją, ir kai 
aš pagalvoju, kad galiu prarasti 
ją — ne, ne------------„Mano Spin
dulėli, — sako ji man kasdien, — 
aš myliu tave". Ir kai ji šypsosi, 
jos veiduose įsispaudžia nedidelės 
duobutės. Tu suprask, aš negaliu, 
Dieve mano, man taip sunku, tu 
gali tai suprasti?

— Ne visai, — kalbėjau aš tau. 
— Leiskime, tu pasveiksi ir sugrįši 
vėl į stovyklą, ir naujasis gyveni
mas užmuš tavyje šitų istorijų pri
siminimus. Jinai vistiek pasiliks 
viena, ir tau teks gyventi be jos. 
Aš suprantu, kad tau sunku, ir dar
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Tremtiniai lietuviai. įsikūrę 
Anglijoje, koncentruojasi apie 
tris pagrindines darbo šakas: li
gonines, tekstile ir žemės ūkį. 
Ateityje galį dar susitelkti me
talo apdirbffno fabrikuose ir, gąl 
būt, anglies kasyklose.

Pradžia visuomet sunki. Nau
jas kraštas, svetima kalba ir pa
pročiai, neįprastos darbo sąlygos, 
kai kurie įsikūrimo netobulumai, 
— visa tai veikia ir ne vieną 
jautresnės dvasios žmogų net 
kankina. Kartais nusigirsta ir 
jautrių nusiskundimu. Tačiau, 
apskritai paėmus, ir viena kartą 
reikia visam laikui užmiršti iš 
dangaus krintančią nemokamą 
maną ir putpeles.

Šalia kasdieninių rūpesčių nau
jos gyvenimo sąlygos iškelia di
desnių problemų, kurias ne taip 
lengva išspręsti. Jų, tačiau, ne- 
judinimas daro žymių kultūrinių 
ir tautinių nuostolių ateityje.

Religinis klausimas
Vokietijoje kiekviena lietuvių 

stovykla turi mažiausiai vieną 
kunigą, kuris rūpinasi visais lie
tuvių dvasiniais reikalais. Kokios 
reikšmės mums, katališkos tau
tos žmonėms, turi religija, niekas 
neabejoja. Bažnyčia įvairių pries- 
paudų metu stiprino ir tebesti- 
prina lietuvių dvasią. Bažnyčia 
ir tremtyje cementuoja, jungia 
visus geros valios lietuvius.

Anglijoje yra kitaip.
Nuo senesnių laiku čia yra tik

tai dvi, galima sakyti, lietuviškos 
parapijos su lietuviais kunigais: 
Londone (kun. J. Sakevičius M.

Iš LSS vadų ir vadovių suvažiavimo Kassel-Mattenberg’e. Suvažiavimo da
lyviai pietauja. P. Urbučio nuotr.

kiek laiko bus nelengva, tačiau 
vieną dieną šitai vis tiek turi pasi
baigti. Ar ne geriau visa tai sut
varkyti dabar? Tu pagalvok, jai 
bus daug mažiau kančios, ir tu 
lengviau tai pergyvensi.

— Tada aš turiu išvažiuoti iš čia.

— Išvažiuoti? Kodėl?

— Matyti kiekvieną dieną ją čia, 
ir žinoti, kad negali susitikti, kiek
viename žingsnyje jausti jos ar
tumą ir — ne, ne, aš nežinau, aš 
pasikalbėsiu su ja.

Ach, mano tolimasis drauge, to
kios buvo tada dienos, jos ^jo 
greitai, nesulaikomai, buvo pasi
baigęs gegužis, birželis nukukavo 
gegužėmis, liepos pradžioje kelias 
dienas spigino kaitra. Visa sana
torija buvo tuščia, medžių ūksmėje 
stovėjo išneštos kėdės, jjarke buvo 
vėsiau. Aš buvau girdėjęs, kad 
tavo sveikata gerokai pašlijusi, bet 
kai tą dieną tu priėjai prie manęs, 
tu atrodei žvalus ir linksmas, dau
gelį dienų aš nemačiau tavęs taip 
gerai nusiteikusio.

— Kaitina, — kalbėjai tu, nerū
pestingai žiūrėdamas į dangų, — 
jokio debesėlio, kad nors iki ryt
dienos vakaro pasilaikytų toks gra
žus oras.

J. Kuzmickis

Musu rūpesčiai
LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS

I. C.) ir Glasgove (kun. J. Gut
auskas). Ir vienas, ir antraą nesi
tenkina vien savo parapija ir 
lanko apylinkės lietuvius, laiky
dami ten savo tautiečiams pa
maldas

Praėjusių metų pabaigoje į 
Angliją ėmė plaukti pabaltijietės 
mergaitės, kurios skiriamos dirb
ti ligoninėse Šitas mergaičių ver
bavimo procesas dar tebevyksta 
iki pastarųjų dienų. Šiandien 
Anglijoje beveik nėra ne vieno 
didesnio miesto, kurio ligoninėje 
nedirbtų dvi, trys ir daugiau lie
tuvaičių. Labai dažnai visame to
kiame mieste negyvena daugiau 
nė vieno lietuvio.

Su savanoriškai stojančiais į 
Anglijos žemės ūkio darbus to
kiomis pat sąlygomis, kain ir visi 
dirbantieji, atvyko dar trys lie
tuviai kunigai. Tačiau jie negali 
laisvai pasirinkti miestus, kur 
gyvena daugiausia lietuvių, nes 
yra Darbo Ministerijos dispozici
joje. Be to, jie įpareigoti dirbti 
bet kokį jiems paskiriamą darbą.

Šiandien lygiai septynios savai
tės. kaip vienas iš tų trijų kunigų 
pastoviai gyvena žemės ūkio dar
bininkų stovykloje. Jis kiekvieną 
sekmadienį aptarnauja 12 km. 
spindulyje esančių trijų stovyklų 
lietuvių dvasinus reikalus. Jo vei
kimo sąlygos palankios. Tačiau 
kiti du jau du mėnesiai gyvena 
vienoje pereinamoje stovykloje, 
ir jų likimas neaiškus. Nebūdami 
materialiai aprūpinti (pav. stovy
kloje kiekvienas suaugės žmogus 
savaitėje gauna tik 5 šilingus), 
jie negali nuvažiuoti toliau ir su
organizuoti pamaldas. Be to. ir

— Ryt? Tiesa, ryt sekmadienis. 
Galvoji kur nors išeiti?

— Ak ne, važiuoju su savo mer
gaite. Garlaiviu. Pagalvok, visą 
dieną drauge su ja, argi tai ne
gražu?

— Vis dėlto, tu neišsiskyrei?
Ne, aš žinojau, kad tu neišsis

kyrei, nors ištisas savaites nema
čiau tavęs. Aš nežinojau, ar tu esi 
linksmas, ar nelaimingas. Nuo pas
kutiniojo mūsų pasikalbėjimo pra
ėjo daugelis dienų, ir kiekvieną 
popietę tavęs nebūdavo čia, kiek
vieną popietę, daugelį savaičių. 
Vienas kitas kalbėjo apie tavo is
toriją — vienas kitas? Ak ne, visa 
sanatorija, visi kaip vienas, visi. 
Čia buvo uždaras gyvenimas, ir 
visa, kas įvykdavo šitame siaurame 
rate, kiekvienam buvo žinoma. Pra
džioje niekas nekreipė į tai dė
mesio: — Eilinis nuotykis, — kal
bėjo visi, bet aš žinojau, kad tai 
nebuvo eilinis nuotykis. Šitai ne
trukus pastebėjo ir kai kurie tavo 
tautiečiai. Ak, mano tolimasis drau
ge, kiek buvo tada kalbų, ir ko
kių kalbų, bet tavęs nebūdavo čia, 
tu nieko negirdėjai, ne, ne, visiš
kai nieko, tau atrodė, kad šita isto
rija priklauso tau vienam, tačiau 
ją nagrinėjo svetimi žmonės, o tu 
nieko nenujautei, ir dabar tu sto

jų veikimo sąlygos nepalankios ir 
neaiškios. Tuodu kunigai nekan
triai laukia, kaip bus išspręstas 
jų likimas, nes skirstymas į dar
bus pastaruoju metu eina labai 
lėtu tempu.

Betgi ir prie geriausių sąlygų, 
penki kunigai negali aprūpinti 
visos Anglijos lietusių.

Ateina į talką anglų kunigai
Kur arti nėra lietuvių kunigų, 

į talką ateina anglų kunigai ir 
mielai atlaiko šv. Mišias lietu
viams ir norintiems suteikia ge
neralinę absoliuciją. Tačiau lie
tuviams ne vistiek, kurios tauty
bės kunigas laiko pamaldas, nes 
jie norėtų išgirsti Dievo žodį gim
tąja kalba.

Vienoje pereinamoje stovykloje, 
kur buvo po kelis šimtus lietu
vių laikas nuo laiko lankosi ang
las kunigas. Jam patiko lietuvių 
giesmės, pamaldumas, ir jis pasi
ryžo pasakyti pamokslą. Vertėju 
pasikvietė stovyklos vertėją, estę 
protestantę. Ir taip lietuviai tu
rėjo klausyti pamokslo, perteikia
mo mergaitės ir dargi nekatali- 
kės (vokiečių kalba) Visi gali įsi
vaizduoti nuotaiką niuansuoto re
liginių minčių perteikimo.

Ir šitaip atsitinka ne vienoje 
vietoje. Savaime suprantama, nu- 
kenčią ir religinis nusiteiMmas, 
ir pamokslo sugestija, ir jo vei
kimas.

Jeigu su šeimomis neatvažiuo® 
daugiau lietuvių kunigų, mūsų 
religiniai reikalai nukentės. Kas 
gi bus pagadinta, ne taip leng- 
viai duosis pataisoma, nes reikia 
žinoti, kad mūsų žmonės neju
čiom apsibrėžia liberalistinėmis 
ir nihilistinėmis pažiūromis.

Organizaciniai trūkumai

Vokietijoje pačios gyvenimo są
lygos iššaukė reikalą organizuo
tis. Tai padaryti nebuvo sunku, 
nes atsirado žmonių, kurie to 
darbo galėjo imtis, netrukdomi 
pašalinių reikalų.

Čia, Anglijoje, visi dirba. Dir
ba ir paprasti darbininkai, dirba 
ir agronomai, ir mokytojai ir tei
sininkai. Laisvo laiko nedaug te
lieka o ir jį kiekvienas nori su
naudoti būtiniausiems dienos rei
kalams.

Dabar visi lietuviai organizuo
jasi, burdamiesi į naujai įkurtą 
Lietuvių Sąjungą. Tačiau skyrių 
aktyvumas negali būti didelis, 
nes nėra kam nešti visos organi
zacinio darbo naštos. Tik fiziškai 
dirbą gali įsivaizduoti, ką reiškia 
poilsis po šešių įtempto darbo 
dienų. O kur lektūra, kur anglų 
kalbos pamokos, kur išvykos į 
miestą, į pamaldas, į kiną ir t. t.!

Pagaliau, ką gali padaryti pen
kios mergaitės, gyvendamos vie
name mieste?! Jos tegali (ir tai 
tik gerai sutardamos!) aptarti tik 
savo būtiniausius reikalus ir jo- 

vėjai priešais mane ir nerūpestin
gai stebėjai giedrią dieną.

— Tu klausi, ar aš neišsiskyriau?
— pasakei po ilgos pertraukos. — 
Dieve mano, argi tai įmanoma? Ar 
aš neišsiskyriau — ne, tai daugiau, 
negu juokinga. Niekad aš su ja 
neišsiskirsiu, tuo tu gali būti visiš
kai tikras, visiškai. Ne, ne, nėra 
reikalo apie tai ir kalbėti. Taip. 
Mes susitinkame kiekvieną vaka
rą:

„Kaip tu jautiesi?“ — klausia ji 
manęs.

„Blogai“, — sakau aš jai ir šyp
sausi.

„Blogai? — kartoja ji. — Dieve 
mano, tu turėtum ilgiau gulėti, 
mūsų pasivaikščiojimai vargina 
tave. Ne, ne, ryt tu būsi baisiai 
geras ir pasiliksi savo kambaryje, 
aš užeisiu pas tave, mano spindu
lėli“.

„Ak, ne, — juokiuosi aš. — Argi 
aš pasakiau blogai? Žinoma, visą 
dieną nematyti tavęs — argi tai 
yra gerai?“ — Ir mes juokiamės:

„Ak, tu!" — sako ji, ir mes ei
name paupiu, ir miškas ošia, ir 
paukščiai čiulba. — „Papasakok 
man ką nors apie savo tėviškę,"
— prašo ji. — Ne, argi tai negra
žu? Ir aš ilgai pasakoju jai apie

S. ta. liepos mėn. 5—7 d. d. Kassel-Mattenberg’e (vyko LSS vadų ir va
dovių suvažiavimas. Nuotraukoje — skautės posėdžio metu

P. Urbučio nuotr.

kiu būdu nesurengs nei minėji
mo. nei susirinkimo, nei meninio 
pasirodymo.

Šitokia padėtis daugelio buvo 
pramatyta. Jie tiki, kad tai tik 
laikina. Pamažu dirbantieji akli- 
matizuosis. apsipras su naujomis 
sąlygomis. Yra vilčių sulaukti 
privilegijuotų kultūrininkų, ku
riems nereiktų fiziškai dirbti 
(kunigo, mokytojo ir kt.). Ant jų 
pečių kristų visa kultūrinės veik
los organizavimo našta, o dirban
tieji atliekamu laiku mielai pa
dėtų.

Mokykimės anglų kalbos
Lietuviams Anglijoje sunkiau 

nei estams ar latviams, kurie žy
miai stipresni anglų kalboje. Kai 

Rusu atstatymo problemos
Jei rusų valstybės vyrų nuo

taikos ir politika staigiai keičiasi’ 
dažnai tam esti visai artimos 
priežastys. Vakarų stebėtojas už
miršta, jog didelė pasaulio dalis 
priklauso tokiai sričiai, kurioj 
geras, vidutinis arba blogas der
lius reiškia perteklių, nepriteklių 
arba badą. Carų laikais ir pir
maisiais revoliuciniais metais Ru
sija priklausė kaip tik tokiai sri
čiai. Tiktai gale tridešimtųjų me
tų, kada ūkiai buvo sukolekty- 
vinti ir iš dalies sumechaninti, 
Rusija pradėjo išbristi iš šios sa
vo ūkinio išsivystymo stadijos, į 
kurią ji per karo katastrofą vėl 
laikinai pateko.

Tuo rėmėsi gero derliaus viltis, 
kuria buvo pagrįsti optimistinai 
1945—46 metų žiemos balsai, ypač

žaliuosius ežerus ir ūksmingas gi
rias, žaliais kilimais nueinančias 
per mano šalį, apie geltoną 
gintarą Baltijos pakrantėje ir 
apie Rūpintojėlius, saugančius mū
sų pakeles ir laukus. Aš ilgai pa
sakoju, mes einame upės pakrante, 
pradeda temti.

„Metas namo“, — sakau aš li
ūdnai, ir mes grįžtame pamažu 
namo, ir prieš pat sanatoriją ji 
atsidūsta:

„Aš taip norėčiau pamatyti tą 
nuostabiąją šalį, apie kurią tu da
bar pasakojai."

„Gali būti, gali būti, — sakau 
aš, netikėdamas savo žodžiais, — 
gali būti, kad tu pamatysi ją". — 
Ir aš mąstau, kad, gal būt, užeis 
naujas karas, ir jo vėjai daugelį 
iš pietų nupučia į šiaurę, ir iš ši
aurės į pietus. O ryt mes išplau
kiame garlaiviu, ir visą dieną bū
sime drauge.

O rytojaus dieną tu neišvažia
vai, smarkiai lijo, vėjas plakė lie
taus lašus į žemę, ir pirmadienį 
aš sutikau tave nelinksmą.

— Nepavyko kelionė? — pa
klausiau aš, ir mačiau, kad tu 
nori kažką pasipasakoti.

— Ne, ne, tai nieko. Kelionė? 
Iš tikrųjų, vakar lijo, bet mes ne- 
pakeitėme savo nutarimo visą die

naujai kuriamai stovyklai reikia 
surasti lietuvį vertėją, dažnai vi
sos pastangos nueina niekais. 
Štai del ko pereinamųjų stovyklų 
administracijose daugiausia dir
ba estai, o ypač latviai, ir lie
tuviams belieka laukti bet kokio 
fizinio darbo!

Dabarties metu iš kailio neria
masi. Tačiau tai galima buvo 
pramatyti anksčiau, dar Vokieti
joje gyvenant. Tiesa, buvo ir te
bėra DP stovyklose anglų kalbos 
kursai, tačiau klausytojų niekad 
nebūna perdaug.

Praktiškas patarimas: visi mo
kykimės anglų kalbos! Šiaip ar 
taip mūsų visų viltys anglosaksų 
valstybėse. Mokant kalbą, ir var
go mažiau, ir lengvesnį darbą ga
lima aptikti.

Stalino pernykščiai vasario mė
nesio pažadai, kad racionavimas 
„artimiausiu laiku“ būsiąs panai
kintas ir pirmoi vietoj būsią rū
pinamasi, „kau būtų padidinta 
kasdieninio pareikalavimo reik
menų produkcija ir kad būtų pa
gerintas darbininko pragyveni
mas, sistematiškai mažinant kai
nas.“

Ši viltis, deja, melavo. Viena, 
gera derlių įvairiose vietose su
mažino pasitaikiusi sausra, antra, 
ir tai gal bus svarbiausia, — ap
siskaičiuota Ukrainos ūkinio at
sigavimo pažangoje.

UKRAINOS SUKRĖTIMAS
Si, palyginti, maža sritis turėjo 

1941 metais daugiau negu penkta- 

ną būti drauge. Mes niekur neiš
važiavome, bet mes ėjome pasi
vaikščioti, buvo taip gražu, lietus 
krito i mus, mes ieškojome prieg
laudos po tankiais ir po svetimų 
žmonių stogais, ir vakare mes atė
jome į miestą".

„Mielas, — kalbėjo ji man, — 
visą dieną mes buvome drauge, ir 
lietus lijo mus, ir buvo šalta ir 
nejauku, o vis dėlto, aš norėčiau, 
kad šita diena atsikartotų. Ak, aš 
norėčiau, kad atsikartotų daugelis 
mūsų dienų, daugelis dienų." — 
Ji laikė mane po ranka, aš jutau 
jos veidą prie pat manojo. Vieš
patie, galvojau aš, štai ji eina su 
manimi ir dreba nuo šalčio, ir ji 
eina su manimi ir kalba, kad būtų 
gražu, jeigu atsikartotų visa diena, 
nuo pat ryto — nuo pat ryto pūtė 
žvarbus vėjas, miške buvo šilčiau, 
bet užeidavo lietus, ir mes drebė
davome nuo drėgmės ir šalčio. Į 
vakarą mės buvome visiškai su
šalę, ir dabar mes ėjome miestu. 
Ne, argi kam galėjo rūpėti, kad 
ji ėjo su manim po ranka, kad aš 
jutau jos skruostą prie pat ma
nojo, ir kad vienoje siauroje gat
velėje aš pabučiavau ją. Bet žiū
rėk, tada netrukus mes sutikome 
skyriaus gydytoją.

(Bus daugiau)
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dalį visų Sovietų Sąjungos gy
ventojų, beveik 40% dirbamos 
žemės, kurioje derėjo taip žmo
nėms reikalingi javai, ir beveik 
tokį pat procentą gyvulių. Si tur
tinga šalis buvo visu savo dydžiu 
vokiečių okupuota ir sistematiš- 
kai naikinama. Iš žuvusių, kurie, 
spėjama, siekią 10 milijonų, di
desnė dalis krinanti Ukrainai, o 
iš 25 milijonų praradusių savo 
pastoges ukrainiečiai sudarė dar 
didesnį procentą.

Agrarinė sovietų politika statė 
sau visuomet du tikslus: pakelti 
ūkio gaminių potencialą, tuo bū
du išlyginant atžangą, kuri sa
vaime atsirado išdalinus didžiuo
sius ūkius 1917 metais, ir kartu 
pakankamai aprūpinti miestus 
bei fabrikus maisto gaminiais. 
Metodas abiems uždaviniams tuo 
pat laiku išspręsti, buvo ūkių ko- 
lektyvinimas.

Vokiečiai ne tik panaikino vi
soj Ukrainoj kolektyvinius ūkius» 
tačiau ir savo prieš sovietus nu
kreipta propaganda užžiebė iš 
naujo šen ir ten dar pasilikusį 
seną ūkininkų nusistaymą prieš 
kolektyvizmą ir kartu surišo su 
šia propaganda intelektualų ver
bavimą Ukrainoj su tikslu paža
dinti ukrainiečių tautoj naciona
lizmo jausmus. Tiesa, jųjų rekvi
zavimo bei naikinimo politika 
maža prisidėjo prie glaudesnio 
bendradarbiavimo su vietos gy
ventojais, tačiau politiniai ir ma
terialiniai sukrėtimai, kuriuos jie 
atsitraukdami paliko, grasomai 
pasunkino šios, taip svarbios, 
ūkinės šalies atgijimą.

GRIEŽTESNĖ KONTROLE

Tačiau ne vien tik okupuotose 
srityse pakriko kolektyvinis ūkis. 
Įvedimas -centrinėse ir rytinėse 
europinės Rusijos dalyse būti
niausių karinių potvarkių per 
ištisus ketverius metus viską už
valdė, ir dažnai teko griebtis bė
dos priemonių, kurios vedė į pa
grindinės nuosavybės suskaldymą 
ir į kolektyvinių ūkių panaikini
mą. Grįžus demobilizuotiems ka
riams, bendras pakrikimas dar 
labiau padidėjo. Šie padariniai ir 
nepalankus oras buvo menko der- 
liąus priežastis.

1946 m. spalio mėn. išėjo SSSR 
ministerių tarybos (ankstyvesnės 
liaudies komisarų tarybos) ir ko
munistų partijos centro komiteto 
Stalino ir Ždanavo pasirašytas, 
potvarkis, kuriuo už įvairius že
mės darbininkų apsileidimus, 
grasoma bausmėmis. Kai kurios 
negerovės, kaip nusakoma. „įga- 
vusios tiesiog masinį charakterį“. 
Sovietų santvarka nepripažįsta 
jokių atsitiktinių klaidų. Jei dar
bų pravedimas vyksta ne pagal 
planą arba optimistiniai pranašai 
vimai pasirodo esą klaidingi, tuo
met turi — tai yra visiškai aišku 
— būti kas nors kaltas. Todėl 
lengva yra numanyti, jog tose 
vietose, kurios yra atsakingos už 
tvarkos nepalaikymą arba jos 
įvedimą kolektyviniuose ūkiuose, 
buvo pravesti plataus masto va
lymai.

Šioms priemonėms gamybinėje 
srityje vyraujant, tenka vartoto
jui savo pareikalavimus dar la
biau susiaurinti. Racionalizavimo 
panaikinimas oficialiai tapo vie
toj numatytų 1946 metų atidėtas 
j 1947 metus'. Ypatingų maisto 
kortelių išdavimas kai kurioms 
privilegijuotoms darbininkų ka
tegorijoms buvo perkontroliuotas, 
nes ir čionai, esą, įsibrovė nege
rovės. Tuo pačiu metu pakeltos 
kainos racionuotiems maisto ga
miniams. o prekėms, kurios gau
namos be kortelių;, sumažintos, 
nors šis kainų pakėlimas tapo 
mažiau uždirbantiems algų pakė
limu išlygintas.

Nežiūrint, ka beatneštų ateitis, 
viena lieka aišku: ateinantis der
lius jau dabar Sovietų Sąjungos 
politikai yra toks svarbus, kad 
daugelis geriausių partijos dar
buotoju ir organizatorių bus sa
vo darbą tik šiai sričiai pašventę.

KASDIENINIŲ PREKIŲ 
TRUKUMAS

Svarbiu faktorium ūkiniam at
sigavimui yra gamybinis kasdie
ninių prekių padidėjimas. Nors 
pagrindinių prekių, ypač mašinų 
gamyba, kaip ir anksčiau, užėmė 
svarbiausią vietą gamybiniame 
plane, tačiau naujasis penkių me
tų planas siekia taip pat „parū
pinti kraštui kai kurių kasdieni

nio pareikalavimo prekių bent 
šiokį tokį perteklių.“ Spauda pra
dėjo žadinti naujas viltis dėl di
desnio kiekio ir geresnių drabu
žių, batų, indų, namų ruošos rei
kmenų ir dėl kitų gyvenimui rei
kalingų būtinumų bei patogumų. 
Buvo kalbama, kad dviračiai, mo
tociklai. kaipgi, net automobiliai 
pasipilsią civilių pareikalavimui, 
kartu stengiantis pabrėžti šio 
ketvirtojo penkių metų plano 
ypatingai taikingą charakterį.

Bet kaip ir per visus trisdešimt 
metų, kada tik panašios viltys 
buvo beiškylančios, taip ir šį 
kartį teko nusivilti. Sovietų Są
junga nėra vienintelė valstybė, 
kuriai karo pabaiga atnešė per 
ankstyvą įsitikinimą, kad dabar 
visi sunkumai esą nugalėti, ir kur 
tam tikras palengvėjimo jausmas 
bei optimizmas, kuriuos atnešė 
pirmoji pokarinė žiema, rėmėsi 
ant silpnų pagrindų.

Dėl didžiulių nuostolių, kurių 
Sovietų Sąjunga patyrė ne tik ar
mijoj. bet ir tarp civilių, pasi
reiškė darbo jėgos trūkumas; be 
to. tain pat nereikia užmiršti, jog 
specialistų trūkumas visuomet bu
vo rusu pramonės silpnoji pusė.

Todėl visiškai nenuostabu, ko
dėl darbo jėgų laimėjimas antro
je 1946 metų pusėie buvo ypatin
gai aktuali problema. Gegužės 
mėn. buvo įkurta darbo rezervų 
ministerija, turinti perimti buvu
sio darbo jėgų paskirstymo komi
sariato pareigas. Nuo šiol ypa
tingai stengtasi jaunus, vos mo
kyklą baigusius, žmones pavesti 
įmonėms bei amatų mokykloms, 
idant vėliau jie būtų perimti r 
pramonę ir tuo būtn išsaugota 
nuolatinė srovė daugiau ar ma
žiau išsilavinusiu ir rinktinių dar
bininku. Per didelis mašinų iš
naudojimas ir karo nuovargio iš
šauktas produkcijos sumažėjimas 
buvo Sovietų Sąjungoj lygiai toks 
didelis, kaip ir kitur, ir nasireiskė 
paminiu savikainos pakilimu. Vi
daus propaganda intensvviai įro
dinėjo. kad didesnis pagamintų 
prekių kiekis ir mažesnė gaminio 
savikaina privesią prie algų pa
kėlimo. Aišku, laikui bėgant, šios 
priemonės neliks be vaisių, tačiau 
gyventojams teks dar ilgesni lai
ką laukti pažadėtųjų drabužių, ba
tų, indu, o dar ilgiau dviračių 
bei lengvųjų mašinų.

JIE NIEKO NEUŽMIRŠO
Dar skaudesni nusivylimą Ru

sijos vartotojo puoselėtoms viltims 
atnešė susidariusi tarptautinė pa
dėtis. Čia taip pat greit pranyko 
visos pirmųjų šešių pokarinių 
mėnesių viltvs. Veltui mėgintume 
pasekti įvykių eiga, privedusią 
prie vis blogėjančiu tarptautinių 
santykių, arba suskaičiuoti tas 
priežastis bei atsakomybės jau
smų trūkumus, surištus su šiomis 
oasekmėmis. Atrodo, jog Mas
kvoje. nirmoie šito proceso fazė
je. buvo kaltinima AntflUa. kad 
ji kurstanti prieš Sovietu Sąjun
gą amerikiečius. Paskutiniu laiku 
vaizdas pasikeitė, ir dabar sovie
tų vaizduotėje Anglija figūruoja 
kaip besipriešinanti, tačiau bevil

tiškai įklimpusi amerikoniško ka
pitalizmo priekaba. Nelieka jokių 
abejonių: nuo pat pavasario pra
džios ir pirmųjų vasaros mėnesių 
Rusiją, nepamainomų aplinkybių 
verčiama, vėl skiria daugiau dė
mesio kariniam pasiruošimui. Per 
daug pasakytume kalbėdami apie 
naują apsiginklavimą. Per daug 
darbininkų reikia fabrikams ir 
žemdirbystei, idant galima būtų 
užtęsti demobilizaciją. Vyriausiai 
sovietų tarybai patiektasis 1946 
metų spalio mėnesio biudžetas 
karo išlaidoms skiria 72 bilijo
nus rublių, vietoj 28 bilijonų, iš
leistų 1945 metais. Tačiau tų iš
laidų procentinis nuošimtis, kuris 
būsiąs panaudotas įmonių atsta
tymui. o jis siekiąs 25 %, savo 
dydžiu žymiai skiriasi nuo to 
nuošimčio, paskirto kitose pir
maujančiose valstybėse. Pažymė
tina, kad pagal šį tautinių rezer
vų paskirstymo planą daugiau ne
gu prieš vienerius, reliatyvių vil
čių kupinus metus skiriama tiems 
gaminiams, kurie tiesiogiai tar-

(JNRRA Area Team 1M4 direktorius 
Mr. C. E. Wheeler atidaro DP pa

rodą Bayreuthe J. D. nuotr.

nautų įmonių atstatymui, nuo ku
rių priklauso valstybės stipru
mas, ir žymiai mažiau tiems ga
miniams, kurių eilinis rusų žmo
gelis taip reikalingas.

Tai nėra politika, kuri remtųsi 
valstybės stiprumu, tačiau politi
ka, iškylanti iš susirūpinimo ir 
baimės, atsirandanti iš nujautimo, 
kuris, diplomatiškai žiūrint, išsi- 
reiškia Sovietų Sąjungos troški
mu sukurti plačias saugumo ju
ostas išilgai valstybės sienų ir 
taip skirtingą „cordon sanitaire“. 
Tačiau kartu tai nėra izoliacinė 
politika. Rusijos pastangos ben
dradarbiauti jungtinių tautų būry 
arba su pavieniais partneriais yra 
gramozdiškos, tačiau nuoširdžios, 
ir Sovietų Sąjunga nėra vienin
telė valstybė, kuri nuoširdžiausiai 

užsideda persekiojančios nekalty
bės kaukę, kuri kitoms valsty
bėms atrodo taip neįtikinama. Tai 
neapykantos ir rūpesčių iššauk
ta politika; tradicinės, giliai įsi
šaknijusios neapykantos, kurios 
manymu, kapitalistinis pasaulis 
jai tik bloga trokštąs, ir rūpesčio, 
kuris dėl susidariusios sunkios 
maitinimo ir pramonės atstatymo 
padėties tik dar labiau padidėjo. 
Šitie išoriniai ir vidujiniai fakto
riai veikia pasikeisdami, ir jeigu 
padėtis esmėje nepasikeis, galima 
drąsiai tvirtinti, kad šis nepasiti
kėjimas išoriniu pasauliu tokiu 
greičiu pradings, kokiu vidaus 
politika sugrįš į ramesnę vagą.

PARTIJOS ĮTAKA

Šiuo laiku partija smarkiai dir
ba, idant vėl atgautų turėtą įtaką, 
kurią ji. kaip jai rodės, — gal 
būt, tikrai tik atrodė, — prarado 
armijos sąskaiton. Karinių trium
fų dienos pasibaigė; jos priklauso 
jau praeičiai. „Generalissimus 
Stalinas“, kurio vardas „mūsų 
didysis vadas“ smarkiau negu bet 
kada pabrėžiamas, vadinamas 
dažnai kukliai: „draugas Stali
nas“. Didesnioji dalis buvusiųjų 
maršalų, apdovanotų didžia garbe 
ir juvelyrais puoštais kardais, pa
sitraukė į privatų gyvenimą ir 
dienos žiniose vėl figūruoja senų
jų partijos įžymybių vardai: Žda- 
novas, Andrejevas ir Malenkovas.

Partijos įsitikinimu, susidomė
jimo vertas esąs tas partijos prie
auglis, kuris karo metu atsirado 
ir pasiekė reikšmingą 6 milijonų 
ribą, kas pažymi tris kartus di
desnį narių skaičių negu prieš 
karą buvo priskaitoma. Iš šių 6 
milijonų mažiausia trečdalis buvo 
priimti tokiomis sąlygomis, kurio
mis ankstyvesni griežti patikrini
mai dėl tinkamumo ir politinio 
įsitikinimo negalėjo būti pravesti 
Todėl būtų nenuostabu, jei anks
čiau ar vėliau — juk tai nebe 
pirmas kartas partijos istorijoj — 
būtų nutarta apvalyti partiją nuo 
netinkamų narių.

Partijos nutarimuose ir toliau 
paprėžiama auklėjimo, prisilai
kant Markso ir Lenino dėsnių ir 
gali būti, kad dar taip neseniai 
didžiausiu reklaminiu triukšmu 
pravestoji valymo akcija rašytojų 
tarpe buvo menka pradžia šioje 
vedamoje ideologinėje kampani
joje. Karo metu buvo tikriausiai 
Lenino pažiūros, dėl, palyginti, 
mažos, tačiau revoliucinio elito 
partijos, išsižadėta, to elito, kuris 
neužsiima su smulkiomis "valsty
bės- valdymo detalėmis, o tik tą 
valdymą „kontroliuoja“ ir kon
troliuoja jį rusiška (ir prancūziš
ka), tačiau ne angliška prasme. 
Faktinai šis procesas jau anks
čiau buvo prasidėjęs, tačiau' jei 

■ partija paliks prie šiandieninio 
dydžio, turės ji greičiausiai savo 
griežtai saugotą charakterį pra
rasti, net ir tuomet, jei jos vai
dmuo vien tik dėl tradicinio var
do paliks, ir jos ankstyvesni 
funkcionieriai vis dažniau bus 
vien tik mažo būrelio išklausomi

(„Neue Auslese“, 1947 m., Nr. 5)
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— Liepos 12—13 įvyko ukrai
niečių meno organizacijų kongre
sas, kur buvo įsteigta nauja ben
drą meno draugija. Pirmininku iš
rinktas V. Samczuk, vicepirminin
ku W. Blavackij.

— Antrasis ukrainiečiu žurnali
stų suvažiavimas tremtyje įvyko 
liepos Į2-13 Ettlingene. Buvo pri
imtos rezoliucijos, kuriose suva
žiavimas deklaravci savo solida
rumą tėvynėje kovojantiems tau
tiečiams ir į talką pakvietė visus 
plunksnos darbininkus pasauliui 
išaiškinti šios kovos tikslą. Be to, 
susirinkimas nusprendė, kad jų 
sąjunga yra nepartinė organizaci
ja ir pakvietė į savo eiles įsijungti 
kitą ukr. žurnalistų grupę, kad su
darytų vieną profesinę sąjungą.— 
— Latvių žurnalo „Varaviksnas“ 
liepos mėn. numeryje yra išspaus
dinta keletas K. Inčiūros eilėraš
čių vertimų.

— Škotų Europos Laisvės Lyga 
Edinburge išleido latvių istoriko 
prof. dr. A. Švabės Baltijos val
stybių istorinę apžvalgą („The 
Story of Latvia and her Neighbo
urs"). Joje yra aprašoma Baltijos 
valstybių atsikūrimas, nepriklau
somybės periodas, kultūros dar
bas, ekonominiai ėlaimėjimai ir 
1940 m. tragedija, kuri ir šiandien 
dar nėra pasibaigusi.

— Birželio’ mėnesį Londone iš
leista 40 pusi. „Baltic Refugees 
and Displaced Persons", kurią pa
rašė visų trijų tautų atstovai. Jo
je trumpai aprašoma kaip Baltijos 
valstybių piliečiai atsidūrė ištrė

mime, apie D.P. ir pabėgėlių tei
sinę padėtį, apie jiems vykdomus 
skriningus, tremtinių darbus, kul
tūrinę veiklą, tremtinių mitybą ir 
aprangą. Knygelėje siūlomas ir 
priimtinas tremtinių klausimo iš
sprendimas.

— Anglų zonoje mirė latvių 
chemijos prof. Eduards Zarinš, su
laukęs 70 metų amžiaus. Jis yra 
parašęs ir mokslo žurnaluose iš
spausdinęs per 70 mokslinių stra
ipsnių; dirbo /ir latvių ekonomi
nėse organizacijose.

— Kaip praneša „Latviešu Zi
nias" 57 Nr., Oldenburgo DP sto
vyklos gavusios kvietimą daly
vauti DP parodoje Vašingtone. Pa
rodą rengia IRO ir JT, norėdamos 
parodyti Europoj esančių DP su
gebėjimus ir tautinius bruožus, jų 
kultūros laipsnį ir pajėgumą. Eks
ponatus rinks iš visų stovyklų ne
grąžintinai. Jei kas negalės savo 
rankdarbio ar meninio kūrinio pa
aukoti, stovyklos turės juos iš 
atskirų asmenų nupirkti.

. Naujas teisių daktaras
Šių metų liepos pradžioje Miin- 

cheno universitete gavo daktaro 
laipsnį pirmas po karo lietuvi, 
Kazys Šidlauskas, kuris iš
laikė visus egzaminus ir parašė di
sertaciją tema: „Die verfassungs- 
rechtliche Bedeutung der deutschen 
Justiz im 19. Jahrhundert.“ Diserta
cija įvertinta pažymiu „labai gerai“. 
Disertacijos referentu buvo dabarti
nis teisių fakulteto dekanas prof. Dr. 
Apelt.

Kazys Šidlauskas yra gimęs 1914 m., 
baigęs Prekybos Institutą Kopen
hagoje ir teisių fakultetą Vilniuje 
H943.

pajamos, būtent: jų kiekis vienam 
krašto dirbančiajam ir pačių tautos 
pajamų šaltinių pobūdis.

Ir štai autorius, išnagrinėjęs visus 
svarbesnius Europos kraštus pagal 
minėtas žymes, nustato tokią jų 
ūkinio pažangumo bei atsilikimo gra
daciją: 1. D. Britanija, 2. Belgija, 3. 
Vokietija, 4. Olandija, 5. Šveicarija, 
6. Danija, 7. Švedija, 8. Prancūzija, 
9. Austrija, 10. Čekoslovakija, 11. Nor
vegija, 12. Italija, 13. Vengrija, 14. 
Airija, 15. Latvija, 16. Ispanija, 17. 
Suomija, 18. Lenkija, 19. Estija, 20. 
Graikija, 21. Portugalija, 22. Lie
tuva, 23. Bulgarija, 24. Rumunija, 
25. Jugoslavaja, 2t. Rusija. Pirmąsias 
dvylika valstybių laiko vyraujamai

gimo raida, didmiesčių gyventojų 
skaičius, pasiskirstymas amžiaus gru
pėmis ir natūralinis jų judėjimas); 
2. Ūkis (verslinis gyventojų pasis
kirstymas; žemės naudojimas; pasė
liai; susisiekimo tankumas); 3. kainos 
ir finansai; 4. užsienio prekyba 
(krašto dalis bendroj pasaulio preky
boj, kiek užsienio prekybos vertės 
RM tenka kurio krašto gyventojui 
etc.); 5. jūrinis susisiekimas. Kaip 
matom, visos valstybės suskirstytos 
veik tais pačiais daviniais, kaip ir 
A. Tarulio darbe.

Problemą galėtų sudaryti, kaip Eu
ropos atsilikusius žemės ūkio kraštus 
pakelti, Juos kiek galima industriali
zuojant, o ne patsai jų ūkinio atsi
likimo konstatavimas, nors ir moks
liniais metodais. — Išvadų vertę

vienam gyventojui (61 p.) Ir štai kas 
gaunasi: Norvegija atsistoja pirmoj 
vietoj, p Suomija eina prieš lD. Bri
tanija! Taip pat palyginamai pramo- 
ningesnės Olandija su Čekoslovakija 
stovi žemiau už Rusiją. Panašiai gau
nasi, kai autorius sugrupuoja valsty
bes pagal susisiekimo tinklo ir gyva
toj ų tankumą, nepadarydamas tuojau 
korektūros dėl kai kurių kraštų di
delių negyvenamų plotų (Norvegija, 
Suomija, Švedija). Pastarąją klaidą 
autorius mėgina atitaisyti galutinėj 
Europos valstybių gradacijos pažan
gumo lentelėj, nors, matyti, ne visai 
vykusiai (netikėtina, kad Suomija sto
vėtų net dviem laipsniais žemiau už 
Latviją!). Trečia, visiškai netikslinga 
lentelė „Dirbantieji pramonėj kai 
kuriuose Europos kraštuose“ (45 p.): 
jos duomens aiškiai prieštarauja pir
mesnei (39 p.) lentelei, o antra, ne-

Naujos knygos
Dr. Albertas Tarutis:

Wirtschaftliche Rūckstandigkeit europSischer Agrarlander 
und ihr Zusammenhang mit dem InduStrialisierungsgrad 
(Agrarinių Europos kraštų ū kinis atsilikimas ir jo sąryšis 

su industrializacijos laipsniu)
Frankfurt a'Main, 1947, 96 psl.

Tai A. Tarulio, baigusio V.D. Uni
versitete ekonominius mokslus, dizer- 
tacija, priimta Frankfurto universi
teto, suteikiant autoriui ekonomikos 
mokslų daktaro laipsnį. Tuo būdu 
Lietuvos ekonomikos daktarų negausi 
šeima praturtėjo dar vienu nariu.

Darbo tikslą autorius apibrėžia taip: 
„pirmiausia nustatyti, ar agrarinių 
kraštų ūkinis atsilikimas gali būti 
įrodomas, panaudojant įvairias jų 
struktūrines žymes, ir jei taip, tai 
ar yra jo sąryšis su industrializacija“ 
(5 — 6 psl.). Kitoj vietoj šiaip sakoma: 
„Reiktų čia patyrinėti, kiek ūkinis 
atsilikimas randa savo išraišką men
kame industrializacijos laispnyje ir 
ar mažai industrializuoti kraštai yra 
iš tikro „biedni“ kraštai. Jei tat būtų 
įrodyta, tai galima būtų laikyti, jog 
šio darbo tema yra pozityvia prasme 
atsakyta“ (36 — 7).

■ Pasistatęs tokį uždavinį, autorius 
darbą suskirsto į tris stambesnius 
skyrius: 1. sąvokos, 2. atsilikimo 
žymių nagrinėjimas, 3. atsilikimas ir 
industrializaci j a.

1. Sąvokų skyriuje pirmiausia sten
giamasi duoti žemės ūkio krašto api
brėžimą. Tam panaudojama: 1) krašto 
apgyvendinimo tankumas), 2) užsienio 
prekybos žymė (Jos eksporto bei im
porto sudėties reikšmė), 3) krašto 
ūkio intensyvumo žymė, remiantis 
įvairiais pažymiais, pvz., gyventojų 
tankumu, mašinų naudojimo laipsniu, 
susisiekimo tinklu etc.

Žemės ūkio kraštui apibūdinti auto
rius galiausiai paima Fr. Eulenburgo 
pažiūrą: vyraujančiai agrarinis kraš
tas yra labai retai, svarbiausia kaimo 
gyventojų gyvenamas, kurių ūkinė 
veikla remiasi namų darbu ar loka
linio pobūdžio verslu; jie įsiveža 
daugiausia fabrikatų ir maža žemės 
gaminių, o išveža svarbiausia pasta
ruosius (21 psl.) — Toliau autorius, 
paanalizavęs atsilikimo sąvoką, įsiti
kina jos reliatyvumu, o ūkiškai at
silikusiu kraštu laiko tokį, kuris 
neišplėtoja savo gamybinių galių. Pa
galiau nagrinėja industrializacijos są
voką, kuri pasireiškia tiek kieky
biniu4 pramonės išvystymu, tiek jos 
kokybine įtaka visam krašto ūkiui. 
Ir. taip šis sąvokų skyrius apima per 
trečdalį viso darbo (34 psl.).

2. Pagrindinę darbo da)į sudaro
Europos žemės ūkio kraštų atsilikimo 
žymių statistinis nagrinėjimas, juos 
lyginant su industriniais ar agrariškai 
industriniais kraštais (35 — 78 , psl.). 
Tas atsilikimas konstatuojamas statis
tiškai analizuojant šias 26 Europos 
valstybių žymes: ,

1) Gyventojų struktūrą, būtent: a) 
jų verslinį paskirstymą, b) gyventojų

pasiskirstymą tarp miesto ir kaino; 
c) krašto apgyvendinimo tankumą.

2) Antroji žymė — tai krašto užsie
nio prekybos struktūra, būtent: a) 
įvežamų ir išvežamų prekių sudėtis; 
b) patsai užsienio prekybos apyvartų 
aukštis; c) užsienio prękybos pa
siskirstymas (aukštesnio ūkinio paki
limo kraštai normaliai santykiauja su 
didesniu valstybių skaičiumi).

3) Krašto gamybos intensyvumas. Jį 
autorius apsprendžia iš šių duomenų: 
a) mašinų naudojimo išsiplėtimas 
krašte (vienam žmogui ar km-’ krašto 
ploto tenkamoji mašinų vertė); b) 
pramoninės gamybos aukštis; jį au
torius nustato iš pagaminamų bei su
vartojamų pramoninių gėrybių ver
tės vienam krašto gyventojui, toliau- 
iš pagaminamos elektros srovės kie
kio bendrai ir vienam krašto gyven
tojui, pagaliau kurio krašto turimų 
medvilnės varpsčių, c) Galiausiai, 
žemės ūkio gamybos intensyvumą 
apsprendžia gaunami derliai bei ten- 
kamas gyvulių kiekis tam tikram 
žemės plotui, žemės ūkio mechani
zacijos laipsnis ir suvartojamų trąšų

Spakenbergo lietuvės skautės prie darbų V. Augustino nuotr.

industriniais, o visas paskutiniąsias 
(pradedant Vengrija) — vyraujamai 
žemės ūkio kraštais.

3. Pagaliau, trečias skyrius — atsili
kimas ir indujrtrializacija-faktiškai yra 
išvados iš viso darbo, sutraukiamos 
to skyriaus pirmojo skirsnio antrašte: 
atsilikimas, kaip' Europos agrarinių 
kraštų apibūdinimas. Atrodo, visiškai 
nebereikalingas antrasis to skyriaus 
poskyris-koreliacija tarp atsilikimo ir 
industrializacijos (84 — 90 psl.) Tai yra 
faktiškai kartojimas to, kas sąvokų 
skyriuje liesta, ar iš viso naujų ci
tatų pridėjimas jau prie visai šiaip
jau aiškių bei paaiškėjusių dalykų. 
Gale-gana gausingas literatūros są
rašas, apimąs net penkis puslapius.

Vertinant darbą, pirmiausia tenka 
konstatuoti, kad autorius pasistatytą, 
uždavinį tikrai atliko, t. y. gausin
gomis įvairių autorių citatomis ir vo
kiečių šaltinių statistikos duomenimis 
(rodė, palyginamą Europos agrarinių 
kraštų ūkinį atsilikimą Ju biednumą, 
drauge iškeldamas to atsilikimo 
priežastį-Jų menką industrializacijos 
laipsnį. Bet ar tai buvo problema, 
kuriai rišti reiktų pašvęsti tokią gau
singą medžiagą? Faktiškai tai nėra 
Jokia problema, o tik patsai autorius 
panorėjo savaime aiškų klausimą (ro
dinėti, susistemindamas bei ( vieną 
vietą surinkdamas tai, kas kiekvie
nam ekonomistui žinoma. Tai kon
statuoja, pagaliau, ir patsai A. Taru- 
lis į darbo pabaigą, kalbėdamas apie 
tautos ūkio pajamas: „Apie žemės 
ūkio mažesnio vertinimo (Unter- 
bewertung) arba disparitetiškumo 
priežastis čia smulkiau nekalbėsime; 
Jos yra bendrai žinomos“ (mano 
pabr. —75p.). Išnašoj ten pat apie tai 
pažymi: „To aprašymą galima rasti 
veik kiekviename žemės ūkio politi
kos vadovėlyje.“ Dar: „žemės ūkio 
gyventojai neuždirba taip gerai, kaip 
kitų verslų žmonės. — Tai yra sena. 
Jau merkantelistams žinoma tiesa . ." 
(74 p.) Todėl problemos nebuvimo 
atžvilgiu šis darbas būtų ne tiek 
dizertacija — prisimenant Lietuvos 
universiteto statytus reikalavimus to
kiems darbams, — klek su reikiamais

mažina statistinėms lentelėms suda
ryti Įvairaus laiko bei šaltinių duo
mens (vieniems kraštams ar vienam 
tikslui-vos pokariniai (1918 m.), o ki- 
tlems-žymiai naujesni, pvz.: mašinų 
naudojimas pagal 1925 m. abejotinus 
apskaičiavimus, o pramoninei gamy
bai ir suvartojimui — 1933 m. visai 
neaiškūs net pačiam doktorąntui 
vieno autoriaus daviniai). Antra, 
reiktų vengti #ie visai būdingų lente
lių, pvz.: pramonės intensyvumui pa
vaizduoti paimama, tarp kitko, ir 
pagaminamos elektros srovės kiekis

KIČAIS.
4) Susisiekimo tinklo (geležinkelių) 

tankumas ir autovežimių kiekis rodo 
taip pat krašto išsivystymo laipsnį.

5) Gyvenimo standarto rodikliais 
autorius laiko radijo priimtuvų ir 
telefono aparatų tenkamą kiekį tam 
tikram atitinkamų valstybių gyven
tojų skaičiui.

6) Pagaliau, paskutinis paduodamas 
kraštų pažangos rodiklis yra tautos

reikalingi, nes pastarojoj jau paduoti 
ir žymiai tiksliau. Pagaliau be rei
kiamo kritiškumo kai kur naudojami 
svetimi šaltiniai apie Lietuvą, pvz.r 
45 p. lentelėj paduota, kad Lietuvoj 
būta 26.000 dirbančiųjų pramonėj 1937 
m. (įmonėse su per 5 dirbančiais) o 
iš tikro tuoment būta 36.593 dirban
tieji (žiūr. „Lietuvos St. Metr“, 1939), 
vad., nurodyta net 29% mažiau. Tai 
įvyko dėl to, kad autorius panaudojo 
vokišką šaltinį. Kurs Klaipėdos kraštą 
išskyrė iš Lietuvos. Galėjo autorius 
panaudoti naujesnius Lietuvos duo
menis ir apie miestų gyventojų skai
čių 47 p, lentelėj (tuomet Jų būtų ne 
7,4%, o 11%). Tą pat tenka pasakyti 
ir apie tautos pajamų pasiskirstymą 
Lietuvoj jų šaltiniais (73 p.).

Literatūros sąrašas aiškiai nerei
kalingai išplėstas. Joj nurodyta visa 
eilė ekonomikos vadovėlių (Fisher, 
Marshall, Pesch, Roseher. ..), nor
maliai negalinčių nieko bendro turėti 
su specifine tema (jie atsirado dėl 
autoriaus palinkimo cituoti, remtis 
autoritetais, kur nėra jokio reikalo). 
Tą sąrašą didina atskirų enciklope
dijų (net visų laidų!) įtraukimas at
skirai, nors iŠ jų panaudoti straips-
niai atitinkamoj vietoj nurodyti. Be 
reikalo (dėta čia ir grynai neekono
minė literatūra-vis dėl autoriaus 
noro cituoti (pvz., Elsler „Wdrter- 
buch der philosophischen Begriffe“ 
etc).

Baigiant, norėtųsi išreikšti pageida
vimą, kad musų doktorantai Imtųsi 
savo temoms daugiau Lietuvos gyve
nimo klausimus. Atrodo, bent ekono
mistai galėtų rasti sau šaltininės 
medžiagos ir išlikusiose vokiečių 
bibliotekose (pvz., Baltijos universi
teto profesūra naudojasi ne per to
li esama garsiąja Institut fūr Welt- 
wirtschaft biblioteka). P. Juozaitas.

Emigracija i Olandija
Olandų vyriausybė yra pasiry

žusi tam tikram išvietintųjų as
menų skaičiui suteikti progų įsi
kurti Olandijoje ir tarp vietinių 
gyventojų pradėti laisvą ir nor
malų gyvenimą.

Emigrantas Olandijoje, pagal 
veikiančius olandų įstatymus, nau
dojasi tomis pačiomis gyvenimo, 
darbo ir atlyginimo sąlygomis.

Kadangi paskutiniojo karo metu 
Olandija yra smarkiai nukentėju
si ir didelis namų skaičius visiš
kai sunaikintas, naujųjų gyven
tojų patalpinimas sudaro sunkią 
problemą. Todėl šiuo metu nėra 
galima įkurdinti atskirų šeimų, ir 
imigracija turi apsiriboti tik vien
gungiais. Olandijon leidžiama

vykti vyrams nuo 18 iki 40 metų 
ir moterims nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus. Iš Vokietijos amerikiečių 
zonos olandų vyriausybė sutiko 
priimti 8.000 asmenų, iš jų 3.500 
vyrų ir 4.500 moterų. Vyrai imami 
šių specialybių: angliakasiai, siu
vėjai, audėjai, verpėjai mūrinin
kai, staliai, spaustuvės darbinin
kai, medžių tekintojai, metalo ap
dirbėjai, įrankių ir precizinių in
strumentu dirbėjai ir elektros sri
ties darbininkai. Moterys — radio 
ir elektros pramonės darbams, li
goninės darbams (virtuvė ir šva
ra), tarnaitės privačioms šeimoms, 
gailestingų seserų padėjėjos, teks
tilės pramonei (verpimui ir audi
mui) ir aprangos pramonei.

Uždarbiai.
Pagal Olandijos imigracijos biuro išleistąją instrukciją atlygini

mai įvairiose pramonės įmonėse atrodo taip:
komentarais statistinių duomenų rin
kinys, naudingas suglaustoj formoj 
turėti po ranka kiekvienam, kurs 
norėtų palyginti įvairių Europos 
kraštų ūkinius davinius. Šiuo atžvil
giu ne mažesnės praktinės reikšmės 
teikia Bruno Gleize „Statistisches Le- 
xikon“. TUbingen 1935 m. Čia viso 
pasaulio valstybės alfabetine tvarka 
apibūdinamos šiais pažymiais: 1. gy
ventojai (Jų skaičius, tankumas, au-

Fotdgrafijos kursų klausytojai Ansbache J. Gaidžio nuotr.

anglies kasyklose 
statybos įmonėse (staliai, 

mūrininkai ir t. t. specialistai 
plytįnėse
rūbų pramonėje vyrai v 

moterys
tekstilės pramonėje 

specialistai vyrai
paprasti darbininkai 
moterys specialistėj 
moterys darbininkės 
metalo pramonėje vyrai 

specialistai
vyrai darbininkai

Pragyvenimo sąlygos
Asmuo, gyvenąs pas privatų as

menį, už pilną išlaikymą moka 
nuo 15 iki 25 guldenų per savaitę. 
Tais atvejais, jei emigrantas darb
davio yra apgyvendinimas bara
kuose, pilnas išlaikymas atseina 
nuo 15 iki 20 guldenų per savaitę.

Maitinimo padėtis Olandijoje, 
palyginus su kitais kraštais, yra 
pakankamai gera.

Kiekvienas dirbantysis per sa
vaitę gali pirktis 50 cigarečių arba 
75 gr. tabako, kurie atseina nuo 
0,60 iki 1 guldeno.

nuo 48 iki 85 guld. per savaitę,

34,50 iki 43,20 „
nuo 23,50 iki 33,60 „ „ „
nuo 33,60 iki 39,80 „
nuo 20 iki 30 „ ,, „

nuo 33,60 iki 38,90 „ „ „
nuo 30,70 iki 36 „ „ „
nuo 19,20 iki 23 „ „ „
nuo 15,80 iki 19,70 „ „ „

nuo 33,10 iki 37 „ „ „
nuo 28,70 iki 31,20 „ „ . „

Slaugės uždirba apie 100 gul
denų per mėnesį. Namų patarnau
tojos gauna nuo 15 iki 20 guldenų 
per savaitę. Ir slaugės ir patar
nautojos be šito atlyginimo gauna 
pilną išlaikymą.

Pramonėje nurodyti atlyginimai 
yra žemiausi, iš tikrųjų praktikoje 
uždirbama žymiai daugiau-

Olandija daugiausia pageidauja 
angliakasių, būtent iš amerikiečių 
zonos 2.000 vyrų. Pagal tą pačią 
imigracijos instrukciją olandų an
glių kasyklos esančios geriausiai 
įrengtos kasyklos pasaulyje.
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Apdaras ir avalynė perkama 
pagal korteles. Kostiumas, pav., 
kaštuoja apie 75 guldenus, batų 
pora nuo 15 iki 20 guldenų.

« Socialinis aprūpinimas
Kiekvienas darbininkas yra ap

draustas ligos, invalidumo senat
vės atvejais. Mokesčius už invali
dumo ir senatvės draudimą moka 
išskirtinai' darbdavys. Ligos ap
draudimui darbininkas moka dau
giausia 3*/» jo gaunamos algos.

Transportas ir įkurdinimas
Įvažiuoti į Olandiją galima tik 

valstybės darbo įstaigai sutikus. 
Valstybės darbo įstaiga yra socia
linių reikalų ministerijos įstaiga. 
Ji svarbesnėse vietovėse turi savo 
skyrius. Į Olandiją neįleidžiamas 
joks imigrantas, kol jo darbo rei
kalai nėra sutvarkyti. Transporto 
reikalus Olandijoje tvarko'valsty
bės darbo įstaiga kartu su darba-

viu. Darbdavys yra įpareigotas 
pasirūpinti imigrantų apgyvendi
nimu.

Bendros pastabos
Olandijoje viešpatauja visiška 

religijos laisvė. Čia yra labai gy
vas ir paplitęs įvairių organizaci
jų sąjūdiš.

Gyventojų dauguma yra evan
gelikai; olandų katalikai gyvena 
daugiausiai pietiniame valstybės 
krašte.

Mokslas ir menas yra aukšto 
lygio. Apskritai gyventojai yra 
draugiškai nusiteikę ir visada yra 
pasiruošę draugams ištiesti pagal
bos ranką. Svetimšalių karinė 
prievolė neliečia.

Po penkerių metų imigrantas 
gali prašyti suteikti Olandijos pi
lietybę. Kiekvienas užsienietis ga
li laisvai kada tik nori iš Olandi
jos išvykti.

Olandų kalba turi daug pana
šumo su vokiečių kalba.

Papildomai ji pasiėmė repatri- 
jacijos ar įkurdinimo reikalus 
210.000 vokiečių, esančių Austri
joje. Šiuo metu repatrijuojama 
arba įkurdinama apie 12.000 as
menų per mėnesį.

Kurie kraštai priima pabėgėlius

Svarbiausieji kraštai, priimą pa
bėgėlius, yra: Anglija, Prancūzija* 
Olandija, Kanada, Brazilija, Ve- 
necuela ir Argentina. Emigrantų 
laivai plaukioja tarp Bremerha
ven ir Pietų Amerikos uostų.

Pirmiesiems 12 mėnesių admi- 
nistracijos^ar vykdomiesiems dar
bams numatyta išleisti 122.500.000 
dolerių. *

JAV šio biudžeto padengs 39.89% 
ir Jungtinė Karalystė 11.48%.

JAV deda pastangas panaudoti 
auksą, rastą amerikiečių zonoje, 
vertės apie 700.000 dolerių.

Komisija pataria D. Britanijai 
ir Prancūzijai panašius išteklius, 
esančius jų zonose, panaudoti tam 
pačiam reikalui.

Ištekliai, pasilikę mirus nacių 
aukoms be jokių įpėdinių, turėtų 
taip pat būti panaudoti pabėgėlių 
finansavimui pagal šios komisijos- 
planą. (S.&S. 47. 7. 28)

JAV atstovai lankys DP stovyklas

Kongreso atstovai, kurie vėliau 
turės pasisakyti dėl Marshallio 
plano Europos atstatymui, nori 
iš pirmųjų šaltinių sužinoti apie 
šiuo metu esamas užsieny są
lygas.

Bandomieji planai yra sudaryti 
visiems Rūmų užsienių reikalų 
komiteto nariams nuvykti į Lon
doną apie rugpiūčio mėn. 27 d.

Pagal dabartinius planus atsto
vai, atlikę trumpą vizitą Brita
nijoje, vyktų į Frankfurtą. Vokie
tijoje ši grupė pasidalytų į pen
kias pakomises. Viena iš jų nagri
nėtų bendrą žemės ūkio padėtį 
Europoje, kita mėgintų susidaryti 
bendrą finansinį vaizdą, o liku
sios trys padarytų bendrus regijo- 
ninius tyrinėjimus Austrijoje, Vo
kietijoje, Italijoje, Trieste ir Grai
kijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir 
Luxemburge.

Tuo tarpu Rūmų ginkluotųjų 
tarnybų komitetų nariai yra nu
matę šią vasarą ištirti karinių 
įrengimų padėtį Europoje ir Ra
miajame vandenyne. Rūmų tei
sinė pakomisė yra nusprendusi 
aplankyti DP stovyklas Vokietijos 
amerikiečių zonoje. (S.&S. 47. 7. 30)

Amerikos atitraukimas buvo vyk
domas pilna apimtimi. Tiktai viena 
JAV divizija Vokietijoje yra likusi 
tokioje sudėtyje, būtent 1 pėstininkų 
divizija.

Pasitarimai sąjungininkų Kontro
linėje Taryboje dėl užsienių reikalų 
minlsterlų direktyvų įvykdymo, nu
statant okupacinių pajėgų dydi Vo
kietijoje, atsidūrė mirties taške.

Rusai užsispyrę reikalavo palikti 
tiek kariuomenės, kiek turi britai ir 
amerikiečiai kartu, o britai buvo 
nuomonės, kad .visos trys valstybės 
turi turėti po lygiai. Rusai taip pat 
reikalavo, kad rusų civiliniai asmens 
nebūtų įskaitomi į okupacines pa
jėgas.

Belgradas. Bulgarų premjeras Ge
org Dimitrovas savo kalboje Belgra
de pasakė, kad Bulgarija ir Jugo
slavija ,,nesibijo nei atominių bom
bų, nei grasinimų nauja agresija, 
karu".

Jis pasakė, jog tokie grasinimai 
gali „įbauginti tiktai tuos, kurie turi 
silpnus smegenis ir silpnus nervus“. 
Jis -pareiškė, kad Jugoslavija ir Bul
garija privalo vis glaudžiau susi
jungti ekonomiškai ir kultūriškai, 
nes „mes esame realistiškai galvoją 
ir negalime pasitenkinti vien tik 
broliškais jausmais“.

Išvykdaipas iš Belgrado į Zagrebą, 
Dimitrovas buvo dekoruotas dviem 
žyminiais: vienu — už „pastangas 
stiprinant broliškus santykius tarp 
Jjjgoslavijos ir Bulgarijos" ir antru 
— už „ypatingą pasitarnavlmą kovo
je prieš fašizmą“

Vašingtonas. JAV 'kariuomenė pa
darė du pranešimus: Rusija turi vo
kiečių išrastą vairuojamąjį sviedinį, 
skrendantį du kartu toliau negu V—2, 
kuris jau yra išbandytas, ir JAV 
B 29 lėktuvai yra pritaikinti nešti

„Mes tokių įsikarščiavusių ir vie
šų pareiškimų nepakęsime ir ne

suprasime.“

Vokietijos karinis gubernato
rius generolas Clay, kalbėdamas 
Stuttgarto srities Tarybos 23 po
sėdyje, tarp kitko pareiškė: „Ka
rinė vyriausybė yra įsitikinusi, 
kad 1550 kalorijų dienai vienam 
asmeniui yra būtinai reikalinga. Į 
valdininko, esančio „vadovauja- 
moj vietoj“, tvirtinimą, kad juo
doji birža esanti palaikoma DP ir 
kad pastarieji priklausą grupei, 
nepasiduodančiai jokiai tvarkai, 
gen. Clay pareiškė: „Sis pakalti- 
nimas yra visiškai beprasmis ir 
negražus. Ministerių pirmininkai 
apie juodosios biržos apimtį yra 
lygiai tiek pat informuoti, kaip ir 
aš, ir vokiečių metodai kaltę dėl 
juodosios biržos klestėjimo suver
sti vien tik ant DP — yra netiks
lu.“

„N. Z.“. 1947. VIII 8 d.

Amerikiečių kariuomenė remia
IRO

Tarptautinė Pabėgėlių Organi
zacija amerikiečių kariuomenės 
bus taip pat aprūpinama, kaip 
anksčiau ir UNRRA.

Pagal amerikiečių kariuomenės 
vyriausios būstinės direktyvas, 
kurias neseniai gavo atitinkamos 
įstaigos, pranešama, kad visi ame
rikiečiai, sąjunginių ir neutralių 
kraštų asmens, kurie dirba Tarp
tautinėje Pabėgėlių Organizacijo
je, butais, išlaikymu ir kitomis 
lengvatomis bus aprūpinti kaip ir 
Amerikos karo ministerijos tar
nautojai arba kaip sąjunginių ir 
^neutralių kraštų tarnautojai, esą 
JAV kariuomenės vyriausio vado 
žinyboje.

Prancūzija priims darbininkų iš 
visų trijų vakarinių zonų

Prancūzijos vyriausybė nutarė 
pradėti verbuoti išvietintuosius 
asmenis darbams iš prancūzų oku
puotos Vokietijos zonos. Šioje zo
noje gyvena įvairių profesijų as
menų, kurie reikalingi Prancūzijos 
ūkiui. Šie asmens gali laisvai vyk
ti į Prancūziją. Pagal neseniai pa
sirašytas sutartis su D. Britanijos 
ir Jungt. Amerikos Valstybių vy
riausybėmis, galės būti priimami 
ir tokie išvietintieji asmens, kurių 
dabartinė gyvenamoji vieta yra 
britų ar amerikiečių zonose.

Prancūzų vyriausybė pabrėžti
nai užtikrina, kad visi minimieji 
asmens bus į darbus įjungti tokio
mis pat sąlygomis, kaip ir prancū
zai darbininkai-. Jie naudosis as
mens laisve, atlyginimo, aprūpi
nimo, aprangos ir atostogų atžvil

giu turės tas pačias pirmenybės, 
kąip ir jų prancūzai bendradar
biai.

Pagal Tarptautinės Pabėgėlių 
organizacijos statutą, kurį pasira
šė ir prancūzų vyriausybė, šiems 
asmenims Prancūzijoje nebus nau
dojama jokio spaudimo, verčiant 
juos repatrijuoti arba kliudant tai 
daryti.

Pirmoji darbo sutartis bus su
daroma vieneriems metams. Sis 
laikas skaitomas kaip atlyginimas 
darbdaviui už jo padarytas išlai

das, verbuojant svetimšalių darbo 
jėgą. Po vienerių metų darbinin
kai gali ieškotis naujų darbdavių, 
jei jie to nori, gali išvykti iš Pran
cūzijos, nesvarbu, ar į savo tėvy
nę, ar kitą kraštą, jei tik yra ga
lima. x

Išimtys taikomos. šiais atvejais:

1. Štai kokie asmens gali būti 
vėl sugrąžinti j zonas, iš kurių jie 
atvyko į Prancūziją:

a) asmens, kurie negali dirbti 
arba atlikti darbo, kuriam 
buvo su verbuoti;

b) asmens, kurie sulaužo savo 
darbo sutartis;

c) asmens, kurie savo veiksmais 
ar propaganda sudaro pavo
jų viešajai tvarkai ar gresia 
Prancūzijos saugumi.

Šie asmens gaus vėl apsigyveni
mo teisę toje vietoje, kur gyveno 
prieš išvykdami.

2. Išvietintieji asmens, kurie pa
gal 1946 m. vasario mėn. UNO su-, 
sirinkimo priimtojo susitarimo 
dvasią laikomi karo nusikaltėliais 
ir privalo būti repatrijuoti, jei 
turi pilietybę to krašto, kurio vy
riausybė reikalauja juos* išduoti.
' Pagaliau išvietintieji asmens, 
savanoriškai atvykstą Prancūzi- 
jon, ir toliau pasilieka Tarptau
tinės Pabėgėlių Organizacijos glo
boje. Šios institucijos kaip Vokie
tijoje, taip ir Prancūzijoje yra 
pareiga ginti pabėgėlių teisinius 
ir moralinius reikalus.

(„N. d. Fr.“ 1947. VIII. 6).

Vokietijoje rastą auksą nori pa
naudoti pabėgėlių finansavimui

Birželio mėn. 27 d. Lozanoje pa- 
sibangė dešimt dienų trukusi 
Tarptautinės Pabėgėlių Organiza
cijos sesija, kurioje buvo sudary
ti planai kaip padėti atsistatyti 
daugiau negu 1.000.000 asmenų.

Komisija perėmė globą ir išlai
kymą, repatrijaciją arba įkurdini
mą 850.000 pabėgėlių ir išvietintų- 
jų asmenų, gyvenančių'Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje.

Paskutinė vyriausybės kariuomenės 
kovų- prieš sukilėlius eiga įtikino 
generalinį štabą, kad karinių užda
vinių įvykdymui reikalinga mažiau
siai dar 55.000 vyrų. Britų ir ameri
kiečių karinės misijos vadovai Grai
kijoje graikų vyriausybės buvo pak
viesti į pasitarimus.

Berlynas. Autoritetingi sąjunginin
kų šaltiniai pfer paskutinius metus 
yra pastebėję nuolatinį rusų kariuo
menės dalinių atitraukimą iŠ Vokie
tijos. i

Šiuo metu esanti kariuomęne Vokie
tijoje vertinama tarp 300.000 — 350.000 
vyrų. Prieš metus tie patys šaltiniai

42.000 svarų bombas, sunkiausi bom
bų krovinį, koks yra bet kada pa
gamintas lėktuvams.

Lėktuvo B 29 pakeitimai buvo at
likti Boeing lėktuvų įmonėse Wichi- 
toje, išplaunant lėktuvo liemens
sparnų dalyje ir padarant vietos 
milžiniškai bombai.

Amerikos oro pajėgų karininkai 
taip pat praneša apie .vienos divizi
jos darbą, gaminant bombas, sverian
čias iki 100.000 svarų.

JAV kariuomenės vairuojamųjų 
sviedinių ekspertai tūri planus ir 
visas detales tolimo skridimo raketų 
žinomų A 9 vardu. Rusai turi pasisa
vinę modelį, išrastą vokiečių, iš jų 
Peenemundes tyrinėjimų centro ir 
juo naudojasi.

Armijos kalbėtojas pareiškė, kad 
raketos esančios panašios į V—2, bet 
turinčios sparnus, kurie jas įgalina 
skristi per stratosferą ir pasiekti 
nuotolį daugiau ngu 400 mylių.

Hamburgas. Hamburge britų karinės 
valdžios laikrašty „Die Zeit“ iš
spausdintas vedamasis „Prievarta ir 
teisė Pabaltijy“. To straipsnio trum
pą ištrauką patiekiame skaitytojams.

„Pagal Londono, Paryžiaus ir 
Vašingtono protokolus Estija, Latvija 
ir Lietuva vis dar tebėra de jure 
nepriklausomos valstybės. Pabaltijo 
kraStai neturėjo laimės įsigyti Sti
prių draugų; draugiškieji kraštai ne
buvo pakankamai stiprūs ir galingo
sios valstybės nebuvo pakankamai 
draugiškos. Išeinant iš esamos tikro
vės, nieko nepadeda, kad jie kelia 
„teisės“ reikalavimą. Yra bijomasi, 
kad, visiškai nepriklausomai nuo to, 
ar šios srities padėtis vėl bus ginčų 
objektas, šis nesutarimų veiksnys 
gali pats susilikviduoti. Nepaliau
jamai rieda traukiniai su išvežamai
siais į Rytus ir tūkstančių rusų karių, 
tarnautojų ir naujakurių plaukia į 
kraštą. Viskas, kas Rusijoje įvyksta, 
daroma valstybės reikalų sumetimais. 
Valstybės interesai gi reikalauja, kad 
pasienio sritys būtų rusų apgyventos 
ir kad perkeliamos tautos kaip ga
lima būtų Išmėtytos toliausiai po pla
čiąją rusų valstybę.“

Paryžius. Frederic Joliot — Curie, 
Prancūzijos aukštasis komisaras ato
minės energijos reikalams, spaudos 
konferencijoje pranešė, kad Prancū
zija numatd 1948 m. gale paleisti į 
darbą atominę įmonę.

Joliot—Curie pasakė, kad Prancūzi
ja norėjo įgyvendinti iš karto dvi
gubą atominės energijos įmonių pro
gramą: vieną mažos jėgos, pagrįstą 
Vrano ir sunkiojo vandens formule, 
ir antrą didelio pajėgumo.

Pagal jį Prancūzija buvo susidūrusi 
su dideliais sunkumais atrasti urano. 
Įmonė, kuri esanti įkurta Bouchet, 
gali gali kasdien pagaminti 230 svarų 
valyto urano.

Rennes. Gen. Charles de Gaulle 
smarkiai puolė Prancūzijos komu
nistus, sakydamas, kad jų siekis yra 
parduoti Prancūziją Rusijai.

Jis kalbėjo apie 70.000 žmonių mini
ai už miesto ribų, nes miesto taryba 
atsisakė duoti jam šiam reikalui pa
talpų. Kalboje pabrėžė, kad Prancū
zijos komunistai gauna įsakymus iš 
užsienio „didelės slavų valstybės".

Karo meto vadas pasakė, kad jis 
buvo priėmęs komunistus į jo išlais
vinimo vyriausybę, nes jie dirbo 
prieš Vokietiją „ir Rusija nebuvo 
pradėjusi eiti kitokiu keliu, negu 
eina laisvieji žmonės“.

Jis pareiškė, kad komunistų darbas 
Prancūzijos viduje ir už jos ribų 
„anksčiau ar vėliau įstatys mus į 
daug didesnį pavojų“.

Atėnai. Graikijos Gynimo Taryba 
nagrinėja šiuo metu planus, kaip pa
didinti, Graikijos karines pajėgas iš 
155.000 iki daugiau kaip 200.000, kad 
galėtų sustiprinti puolimus prieš su
kilėlius.

rusų pajėgas Vokietijoj vertino dau
giau, negu 500.000 vyrų.

Amerikiečių jėgos Vokietijoje yra 
nusistovėjusios apie 130.000, britų — 
daugiau negu 200.000 ir prancūzų, 
manoma, mažiau negu 100.000. _ »

Pranešime nurodoma, jog, nežiūrint 
į pastoviai mažinamą rusų kariuo
menės skaičių, atitraukimas yra at
liekamas tokiu būdu, kad efektyvieji 
kovos vienetai gali būti greitai at
statyti.

Pavyzdžui, rusai atleido didelį skai
čių pėstininkų, palikdami tik kai 
kurių divizijų pagrindinius vienetus, 
bet karininkų kadras liko visai ne
paliestas. Pavojaus metu šie daliniai 
galėtų greitai būti užpildyti iš at
leistojo personalo ir vienetas būtų 
parengtas kovai.

Kitas didelis karininkų skaičius 
demobįlizuotas ir jiems suteiktas dar
bas Vokietijoje, kur jie pagal rei
kalą gali būti pašaukti.

Frankfurtas. Amerikiečių karinių 
pajėgų Europoje' viršininko pavaduo- 

1 tojas gen. Clarence R. Huebner 
pranešė, kad rugpiūčio mėn. pabai-

■ goję įvyks kariuomenės manevrai. 
^Spaudos konferencijoj jis pabrėžė, 

c kad šie manevrai neturi politinės 
’ reikšmės ir bus tokie, kokie įvyksta
■ bet kurioje valstybėje. Rusų oku- 
1 pacinėje Vokietijos zonoje taip pat

būsią panašūs pratimai. Tokie manev
rai yra būtini karių apmokymui.

i Viena. Kaip FNP iš Vienos praneša, 
, Lenkijoje plinta naujas slaptas taųti-
• nis judėjimas su šūkiu: „Laisvei ir 
i nepriklausomybei“. Tam sąjūdžiui 
- vadovauja buvęs senatorius Kipinskls 
l ir buvęs gener. štabo pulkininkas Ko-

varskis. Sąjūdis turįs ryšių su ukrai- 
i niečių, Vlasovo buv. armijos likučių,
• pabaltiečių slaptomis organizacijomis
■ ir Rumunijos partizanais. Sąjūdžio 

nariai esą gerai ginkluoti.

Gražių senovės papročių atgaivinimas 
Lietuviai dalyvavo tradicinėje vokie

čių šventėje.

1907 metų liepos mėn. pabaigoje 
Weiden įsikūrė bavarų gražių papro
čių ir tautinių rūbų atgaivinimo drau
gija, kuri greitai išaugo ir įsteigė 
savo skyrius veik visam Ober- 
pfalze. Kasmet liepos mėn pa
baigoje draugija rengdavo savo tra
dicines šventes — didžiules iškilmes 
su paradais, iškilmingomis eisenomis 
miesto gatvėmis, tautiniais šokiais 
aikštėse, parodomis, vaidinimais ir 
bendrais pasilinksminimais. Tokiose 
iškilmėse dalyvaudavo visas miestas 
ir apylinkių gausios ekskursijos. Na
cių režimas ir karas tas gražias Ober- 
pfalzo tautines šventes buvo sutruk
dęs. Todėl šįmet — po 12 metų per
traukos — švęsdama 40 metų jubi
liejų, draugija surengė ypatingai 
didele šventę ir šauniai pasirodė. Į 
iškilmes vieninteliai užsieniečiai bu
vo '.pakviesti Weideno lietuviai ir 
turėjo progos prisidėti prie progra
mos išpildymo. Tačiau weldeniečlams 
didžiulę ir nelauktą staigmeną su
darė iš Seligenstadto atvykęs Lietu
vių tautinis ansamblis. Jis per visą 
šventę buvo visų dėmesio centre. 
Jau šventės pradžioje didžiulėje Wei
deno šv. Juozapo bažnyčioje an
samblis puikiai užsirekomendavo, per 
šv. Mišias išpildydamas lietuvių kom
pozitorių kūrinius lietuviškai ir gar
sius bažnytinės muzikos veikalus 
lotyniškai. Weideniečiai nebuvo gir
dėję tokio gražaus giedojimo. Dau
gelio lietuvių akyse žibėjo ašaros,

įštryškusios visai nelauktai, o kiek
viena širdis buvo pagauta tos 
Aukščiausiajam maldos — lietuviškos 
giesmės, kuri galingai skriejo bažny
čios skliautais ir giliai smigo netik 
lietuvių, bet ir visų susirinkusių 
sielosna.

Po pietų iškilmių kulminacinis 
punktas — iškilminga eisena miesto 
gatvėmis į sporto stadioną. Eisena 
ištįso iki kilometro. Kiekviena Ober- 
pfalzo vietovė sudarė atskirą grupę, 
nešančią savo vėliavą, herbą, pa
veikslus ar kitus įvairius ženklus. 
Bavarų tautinių rūbų margumas ir 
įvairumas mirgėjo visame savo pil
nume. Kiekviena grupė vis kuo nors 
skyrės; ar tai rūbų spalva, ar sukir
pimu, papuošalais ar kuo kitu, ta
čiau visiems būtina žymė — plunksna 
ar kutas prie skrybėlė^. Kai kurios 
moterys, ypač senesnės, taip apsika
binėjusios įvairiais blizgučiais, kad 
atrodė, lyg puošnios Kalėdų eglutės. 
Ir daugelio vyrų krūtinės nusagstytos 
medaliais, iš sidabrinių pinigų su
darytam grandinėm bei kitokiais 
ženklais. Bavarai, ypač senyvi, tuo 
didžiuojasi, nes, girdi, pinigai — ta
leriai — tai Bavarijos karalystės at
minimas. Tačiau tarp tos margaspal
vės eisenos iš visų Išsiskyrė ir visų 
akis patraukė lietuvių grupė. Šaunios 
musų moterys tautiniais rūbais, eik
lūs ir žvalū^ ansamblio vyrai, ne
šini kanklėmis ir skudučiais, visus 
žavėjo ir visose gatvėse minių kar
štomis katutėmis, buvo sveikinami.

Sporto stadione tautinius šokius 
pirmieji pradėjo lietuviai ir susilaukė
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geriausio Įvertinimo. Po to sekė ba
varų tautiniai šokiai. Kiekviena Ober- 
pfalzo kiltis (Stamm), o jų buvo 
keliasdešimt, pašoko kuri nors tau
tini šoki. Bavarų tautiniai šokiai — 
gražūs, stilingi, ramesnio tempera
mento, tačiau turi labai daug_ rankų 
judesių ir plojimų. Taip pat budingas 
šokiams dalykas — šokėjų šūkavimai, 
primeną tiroliečių šūkavimas.

Apskritai buvo ko pasižiūrėti, o 
ypač etnografams čia buvo gražios 
ir {domios medžiagos.

Vakare Vereinshaus’b salėje {vyko 
Lietuvių ansamblio atskiras pasirody
mas — Joninių vakaras — dainų ir 
šokių montažas. Jei iki šiol lietuviai 
buvo visų dėmėsio ceųtre, tai čia sa
lėje jie visiškai užkariavo ir pasku
tinio vokiečio skeptiko simpatijas. 
„Tokių, geros vaidybos bei mimikos 
ir. iš visa tokio darnaus veiksmo Wei- 
denas dar nebuvo matęs“ — kalbėjo 
daugelis vokiečių, ir tai ne eilinių 
miesto gyventojų, bet intelektualų. 
,,W«idenui tai buvo dideliš siurpri
zas, ir ypač dar mums, tokios bran
gios tradicinės šventės proga.“ — bai
gė jie. Vietinė vokiečių spauda lie- - -- 
tuvių pasirodymą . taip pat labai . bužių 
puikiai {vertino. L. E—tas

Ansbachas. Rugpiučio 3 d. J. E. lat
vių vyskupas Urbšas aplankė Ans- 
bacho stovykloje gyvenančius kata
likus. Vyskupą prie stovyklos bažny
čios pasitiko latviai ir lietuviai kata
likai. LTB Ansbacho Apylinkės Komi
teto pirmininkas p. Šlikas vyskupą 
sveikino šiais žodžiais: „Ekselenci- 
ja. Ansbacho Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės vardu sveikinu Ekscelen
ciją atvykusi i mūsų parapiją. Pra
šome prašyti mums Aukščiausiojo 
palaimos, kad jo Apvaizda saugotų 
mus tremtyje ir laimingai parvestų 
mus { mūsų brangią Tėvynę Lietuvą, 
o brolius latvius — į jų Tėvynę Lat
viją.“

Laike sumos vyskupas pasakė du 
pamokslus: latviams — latviškai ir 
lietuviams — lietuviškai.

Po sumos buvo teikiamas sutvirtini
mo sakramentas. Bežemis

Kas naujo Kemptene?
Liepos 30 d-, buvo uždaryta penkias 

dienas užtrukusi Kempteno lietuvių 
stovyklos paroda. Parodą aplankė per 
3000 žiūrovų, kurie galėjo susidaryti 
vaizdą apie stovyklos dviejų metų 
kultūrini, ūkini bei ekonominį gyve
nimą. Liepos 30 d. parodą aplankė 
Kempteno vyr. burmistras Dr. Goetz 
ir čia išeinančio savaitraščio ,;Der 
Allgaeuer“ redaktorius. * Rugpiučio 
mėn. 2 d. numeryje minėtas laikraš
tis ilgesniu straipsneliu aprašo paro
dą ir gražiai apie ją atsiliepia („ . . . 
der in der Schlosskaserne abgelegte 
Rechėnschaftsbericht macht den Li- 
tauern alle Ehre“).

— Kolonijos kooperatyvas „Gin
taras“. liepos mėn. 29 d. turėjo vi
suotini savo narių sustrinkimą ir 
išrinko naują valdybą bei kontrolės 
komisiją. Valdybon {eina: Valavičius
— pirm., Kaminskas — vicepirm., 
Jonynas — reikalų vedėjas, Pročkys
— sekr. ir M. Klimas — vald. narys,- 
o kontrolės komisijon išrinkta: Dr. 
Micuta, Stulpinas ir Bačinskas. 
Kooperatyvas 50% pelno paaukojo 
šiems reikalams: VLIK—ui — 1000.— 
RM, LRK Kempteno skyriui — 300.— 
RM, gimnazijos ir pr. mokyklos ne
turtingiems ir gabiems mokiniams — 
1100.— RM, „Šarūnui“ — 500.— RM 
ir „A. B. Dienos Naujienoms“ — 
300.— RM. Kolonijos nariai pageidau
ja, kad kooperatyvas juos aprūpintų 
visomis būtino' reikalingumo pre
kėmis ir visiems prieinamomis kai
nomis.

— Rugpiučio miėn. 2 ir 3 d. d. In-
golstadto Dramos ” 
Kemptene ir vietos ______ ______
davė du spektaklius Putino 6 v. dra
mos „Valdovo Sūnas“.

— Rugpiūčio 3 d. 12 kempteniečlų 
lietuvių vyrų išvyko Muenchenan su 
tikslu patekti i Kanadą, — jų tarpe 
yra ir trys šarūniečiai. L. Rytas.

„Der Allgaeuer“ apie Kempteno 
lietuvius

Apie Kempteno lietuvius vietos 
„Der Allgauer“ rugpiūčio 2 d. Nr. 
patalpino straipsneli „Dveji metai 
lietuvių kolonijai“. Jame rašoma: 
„Lietuvių komitetas Kemptene bu
vusioj Pilies kareivinių mankštų sa
lėj pasirodė * su paroda, kur {domiai 
praskleidė Kempteno stovyklos lie-

tuvių dvejų praėjusių metų kultū
rinį dabą ir ūkinę veiklą. J. Janu- 
levičiaus suorganizuota paroda iš 
daugelio skyrių sutelkė tam tikrą 
„pavyzdinę mugę“,- kurios darbai 
nusipelno pagyrimo. Kultūriniame 
skyriuje sutikom spaudos parodą su 
C. Surdoko leidžiamomis -kasdien 
išeinančiomis „Dienos Naujienomis“ 
kurios stovi jau prieš 700 Nr. ir su 
kitais savos pagelbinės spaustuvės 
leidiniais. Mes matome mokomųjų 
priemonių bei mokyklinių vadovėlių, 
kuriuose nagrinėjama ir Alguva, 
mokslinių leidinių, tarp kurių didelis 
prof. Dr. Kolupailos veikalas apie 
hidrauliką? Vaizduojančiųjų jų meni
ninkų kūryba rodo tapybos ir. grafi
kos originalų . — K. Rutkausko, J. 
Petraitienės, M. Paškevičįaus, Do- 
kalskaitės-Paškevičienės ir R. Ingele- 
vičienės. Fotografijos plėtojimas me
niniu pavidalu turi žymų atstovą K. 
Daugėlą, tuo tarpu Prano Urbučio 
darbai daugiausia atelje pobūdžio. M. 
Ivanauskas yra deginamosios tapybos 
meisteris. Lietuvių pramonipgumas ir 
jų amatų ąugebejimas prabyla iš 
odos dirbinių, vyrų ir moterų dra- 
*■ ir visokios rūšies audinių

eksponatų. Kempteno kolonija šiuo 
metu turi 1361 asmenį. Pilies karei
vinėse pateiktoji apyskaita lietu
viams daro visękeriopą garbę. — Kl.“

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padėką p. Dr. 

Maciūnui ir Lietuvių Augsburgo DP 
ligoninės p. p. gydytojams bei slau
gytojams, gydžiusiems ir slaugiusiems 
sunkioje ir ilgoje ligoje musų myli
mą brolį ir dėdę a. a. kunigą de
kaną St. Raubą. Taip pat dėkojapie 
visiems dvasiškiais, dalyvavusiems 
laidotuvėse, o ypatingai vietos kolo
nijos klebonui kun. Juozevičiui ir 
kolonijos Komiteto pirmininkui p. 
Šeštakauskui, taip gražiai suorganiza
vusiems laidotuveSj p. p. solistams, 
giedojusiems per gedulingas šv. Mi
šias ir p: E. Račiūnienei, padėjusiai 
priimti laidotuvių svečius.

Visiems kitiems, ar tai lankiusiems 
velionį, ar dalyvavų^ems laidotuvėse, 
tariame nuoširdų dėkui.

Nuliūdusios:
sesuo Monika Stankaitlęnė 
ir Danguolė Stankaitytė.

Keturios sportinės nuotrupos

Trupė 
Miesto

buvojo 
Teatre

nijal Londone turi būti rezervuoti 
bilietai. Kviesdami anglų futbolo 
vienuolikę Arsenai, sovietai užtikri
no, kad londoniečiai Maskvoje galės 
statyti panašius reikalavimus. K. Ck.

Hanau sporto žinios
Rugpiūčio 2 d. krepšinio _ pir

menybių rungtynės Hanau Perkunas- 
WUrzburg Vytis baigėsi 36:32 (19:10) 
Perkūno laimėjimu. Nuo pat pir
mųjų minučių Perkūnas pradeda 
kalti taškus ir kėlinį baigia 19:10. 
Antrojo kėlinio pabaigoje Vytis pa
sekmę sušvelnina. Apie rungtynių 
kietumą daug pasako Vyties surink
tos 27 baudos.

Perkūnui taškus pelnė: Paransevi
čius —12, Supronas —7, Bagdonas —6, 
Kalvaitis —4, Kepalas —4, Dragune- 
vlčius —3.

Vyties: Elsbergas —11, Idzelevičlus 
—7, Urnevičius —5, Černiauskas —5, 
Paškevičius —2, Jaciunskas —2.

Rugpiūčio 2 d. draugiškos krapši- 
nio rungtynės Hanau Perkūnas- 
Frankfurt studentai baigėsi 43:24 
(16:10) Perkūno naudai.

Hanau Perkūno moterys tinklinio 
rungtynes prieš Seligenstadto Žaibą 
laimėjo 2:0 ir prieš Wuerzburgą 2:1.

ypatingai 5000 m nuotolyje _____
skaitome visuose sporto laikraščiuose.

Didžiosios dviračių lenktynės Tour Ypatingai iškeltina jo pergalė prieš
de France yra per didelis {vykis, suomių pasididžiavimą Kelno. Hel-
kad ji butų galima taip greitai pri- sinky Zatopek 5000 m prabėgo per
miršti. Pirmą vietą leimėjęs breto- 14.15,2,0 Heino sugaišo 14.15,4. Zato-
nietis Robic yra labai mažo ūgio, pek yra prabėgęs ir per 14.08,2. taigi, 
tuo tarpu antroj vietoj atsidūręs aus- geriausias pasaulyje laikas po žemiau 
trų kilmės Fachleitner yra pirmajam 14 minučių Haeggo pasaulio rekordo, 
priešingybė. Abu sudaro porą, kuri Zatopek sveria 76 kg, ūgis — 1,74. 
labai primena Patą ir Patašoną. Beje, Sis plačios krūtines vyras kelia visų 
jei jau. užsiminėm apie poras, tai ne- nuostabą savo kaip tik paprastu 
galima pamiršti moterų. Tour de stiliumi ir treniruočių būdais, gtai, 
France lenktynėse moterys turėjo ką prahietis sako: „Rungtynėse daly- 
kad ir kuklią, bet vis dėlto žymėti- vauti ne taip labai mėgstu, kaip bė- 
ną paskirtį. Kiekvieno etapo laimė- ginėti pats sau. Daug bėginėju po 
tojas gaudavo gražiausios tos vieto- miškus. Daug ko pasimokiau iš švedo 
vės mergaitės bučkį. Pagaliau iš tų Arne Anderssono, kuris kaip treneris 
21 gražuolių (tiek buvo etapų) buvo savo laiku yra viešėjęs Prahoje. Tak- 
išrlnkta miss Tour de France. Ši tika? Po velnių, visą taktiką! Aš ga- 
garbė atiteko paskutiniojo etapo gra- liu tik taip bėgti, kaip man patinka, 
žuolei, aišku, iš Paryžiaus, kuri bu- Man visiškai vis tiek, kokį laiką aš 
čiavo etapo laimėtoją Schotte (Bei- pasieksiu. Jei aš bėgčiau pagal fak- 
gija). Gražuolė vadinasi Simone tiką, tikriausiai bėgčiau žymiai silp- 
Nussbaum. Antrą vietą gavo miss niau. Tuo esu gerai įsitikinęs. Kaip 
Lille ir trečią — miss Nizza. Visos aš treniruojuosi? Visiškai nieko ypa- 
trys numato dalyvauti Prancūzijos tlngo. Kasdien truputį pabėginėju. 
grožio karalienės rinkimuose. Aišku, 50 m greičiau, paskui lėčiau. Besi- 
kad sportininkų tarpe jos turės visas treniruodamas aš prabėgu apie 500 m 
simpatijas savo naudai. *- *-a----

Neseniai buvo iškeptas naujas pa
saulio vidutinio svorio bokso meiste
ris — Rocky Graziano (JAV). Ligšio
linis meisteris Tony Žale pralahnėjo 
technišku k. o. Naujasis meisteris 
yra moterų numylėtinis ir vadina
mas auksiniu boy. Praeitais metais

S ‘S „.namo Vle-
ZalV’R^ckv Suiėios^ŽerSbtl ir d? nuollkės gastrolių Anglijoje (praeitais 
žale. Kockv ilgėtos! atsigriebti ir aa metals) sovletų sąjungos futbollnln- 
dargl" grąžino skolą ‘ tam pačiam, C™,1""““' Sana populiarūs, 
šeštam, runde. Laisvalaikiu Cražlano Stoekholmo tarpvalstybinės rungty- 
ima gitarą į I ' ..... nes nararnaiiR train riar vienas $vilc»c_
dainuoja italų liaudies dainas, tuo 
prisimindamas kraštą, iš kur jis yra 
kilęs. Po pergalės prieš Žale, nau
jasis meisteris buvo atinkamal pa
gerbtas ir triumfališkai pervažiavo 
New Yorko gatvėmis. Jis neturėjo 
savo priešo skalpo, bet vežėsi bokso 
pirštinę, kuri pakankamai vaizdavo 
neseną laimėjimą. Jau dabar planuo
jamas naujas Graziano — Žale susi
tikimas su viliojančiu atlyginimu-, 
kuris siekia 500 000 dolerių. Graziano 
yra pareiškęs, kad jis nori Žale su
triuškinti: „Aš nieko prieš jį neturiu, 
bet aš noriu jį sužlugdyti!“

Vienas iš pačių {domiųjų dabar 
stipriai pasireiškusių bėgikų yra Za
topek .(Čekoslovakija), šio prahiečio 
pavardė ir jo neeilinius pasiekimus

Žale. Rocky ilgėjosi atsigriebti ir da
bar jam tai visiškai pavyko — jis 
dargi grąžino skolą tam pačiam,

VIKTORUI GAMZIUKUI mirus, liūdinčiai žmonai Bronei, 
raikams ir broliui Petrui reiškiame gilią užuojautą

LTB Augsburgo Apylinkės Komitetas

dabar

Es'tas A. Maalstein sumušė Belgijos 
rutulio stūmimo rekordą

Kaip Eesti Rada specialus kore
spondentas praneša iš Briuselio, įvy
kusiose sporto varžybose, kuriose, 
be geriausių belgų rutulio stūmimo 
meisterių, dalyvavo prancūzų, olan
dų, Liuksemburgo ir kt., estas A. 
Maalstein, nustūmęs rutulį 14,50 mtr., 
sumušė Belgijos rekordą, pagerin
damas jį 6 cm.

Pažymėtina, kad A. Maalstein Bel
gijoj dirba kaip angliakasys. Jam 
teko nugalėti didelių sunkumų, kol 
jam buvo leista dalyvauti varžybose. 
Dabar jam yra numatytos, kas sek
madienį pelningos varžybos.

— Estas V. Lillakase Anglijoje 2 
mylių bėgimo varžybose laimėjo pir
mą vietą. Sį nuotolį {veikęs per 2:12,0.

perleistt jam tiek įvairių leidinių 
komplektus, tiek pavienius egzempli
orius. Kiekvienas leidinys bus dė
kingai priimtas ir įtrauktas į Archy
vo katalogą.

Archyvas vieną savo rinkinių eg
zempliorių skiria atgimusios Lietu
vos bibliografinei įstaigai Ąntra ver
tus, šiandien visi matome, kaip svar
bu turėti užsienyje bant vieną biblio
grafinį centrą. Deja, praeityje tokio 
centro nebuvo' sukurta. Paremkime 
bent pastangas" sudaryti dabar tokį 
knygos centrą! Neabejojame, kad 
atsikūrusios Lietuvos švietimo vado-' 
vybė pritars minčiai, jog užsienyje 
reikalinga turėti bent vieną lituani
stikos biblioteką.

Lietuvių Bibliografinio Archyvo 
Šveicarijoje vedėjas yra Dr. A. Geru
tis. Archyvo adresus: Bern. Karl 
Spittelerstr. 22. Archyvą globoja Dr.\ 
J. šaulys, Vasario 16 d. Akto daly
vis, pats turįs vertingą lituanistikos 
biblioteką.

Negalint leidinių siuntinėti tiesio
giai Šveicarijon, prašoma juos adre
suoti Archyvo įgaliotiniams Vakarų’ 
Vokietijoje. Archyvas kiekvienoje 
zonoje turi po įgaliotinį. Jų adresai: 
1) A. Braziulis, (14b) Ravensburg, 
Ant. Brucknerstr. 3. 2) Lithuanian 
Bibliography Service (13b) Memmln- 
gen-Fliegerhorst, Baltisches Lager. 
3) K. Kemežys, (20a) Klein Būlten, 
Kr. Peine, Litauisches Lager. Archy
vas, be to, turi savo įgaliotinį Austri
joje, būtent, p. C. Grfncevičių (Gla- 
senbach-Salzburg. DP Camp 12), 
kuris taip pat kaip ir įgaliotiniai 
Vokietijoje dideliu pasišventimu dir
ba bibliografinį darbą.

Iš užsienio sporto / ' \
— Europoj vieši JAV lengvatlečitįi 

grupė. Visur amerikiečiai be ypatingo’ 
vargo yra pranašesni už europiečiu?. • 
Pavyzdžiui, Katovicuose Houdei* 100 
m prabėgo per 10,4, Simmons 110 m 
kliūtini sukorė per 14,9, Fitch diską 
numetė 53,58. Glasgove Dillard 110 m 
kliūtiniam pasiekė 14,0, i aukšti 
amerikietis Vassi ir anglas Patterson 
pasidalino 1—2 vietomis, abu peršokę 
po 2,02. Pattersono pasekmė yra nau
jas Anglijos rekordas.

— Šiemetinėse Tour de France 
lenktynėse nestigo {vairių nuotykių. 
Pavyzdžiui, nutiko toks kurjozas, kad 
vienas lenktynes pradėjo kaip italas 
ir baigė jau tapęs prancūzu. Tai tre
čią vietą užėmęs Brambilla, kuris 
startavo už Italijos valstybinę ko
mandą, o liepos 14 d. prancūzų tau
tinės šventės proga, jo prašymu jam 
buvo suteikta Prancūzijos pilietybė. 
Aišku, lenktynių lentelėje Brambilla 
taip ir liko Italijos komandoje.

— Paryžiuje buvo gyvai diskutuo
jama, ką siųsti i Tour de Suisse 
dviračių lenktynes. Tour de Frante

LITUANISTAMS ŽINOTINA!
Jau įrišta (rotatorium spausd.) Prof. 

Dr. A. Salio „Lietuvių kalbos tarmės" 
su tarmių žemėlapiu Kadangi išleista 
mažas kiekis, tai užsisako tik lietu
vių kalbos mokytojai ir lituanistai. 
Vieno egz. kaina 26 Rm (su įpaka
vimo ir siuntos išlaidomis). Užsakymus 
ir pinigus siųsti šiuo adresu: P. Ton
kūnas, 14b Tiibingėn, Karlstr. 11. 
Neapmokyti užsakymai — nepriimami.

Mrs. Mary RudminSs 6324 S. Fair- 
field AVe, Chicago 29, Illinois. U.S.A., 
paieško kaimynų: Antano ir Tarano 
Macių ir .Juzefos Macaitės, kil. iš 
Snukelių km., Naumiesčio valsč., 
Tauragės apskr. Atsiliepus prašome 
susisiekti su ieškotoja ir savo adre
sus pranešti L. R. K. Vyr. Valdybai, 
Reutlingen, Lederstr. 94.

Be to. Liet:'- Gen.Konsulas New 
Yorke praneša, ieškantiems giminių 
adresus; 1. Albertui JOCIUI ir Vy
tautui Jurgeliui — JURGELEVIČIUI. 
Pranešimai randasi L.R.K. Vyr. Val
dyboj, Reutllngene, Lederstr. 94.

ir tai yra viskas. Gimnastikos aš ne
praktikuoju. Taip, tai yra viskas. 
Pasaulio rekordai manęs nedomina. 
Aš bėginėju, nes tai man malonu.“

Pagaliau švedams pavyko p risi-, xwu «« xx<uivc
vilioti Sovietų sąjungos futbolo rink- didvyris Robic šiose lenktynėse daly- 
finę tarpvalstybinėms rungtynėms į " 
Stockholmą. šios rungtynės sutartos 
spalio 19 d. Stockholme. Ypatingai 
po sėkmingų Maskvos Dinamo vie-

,L.aisvaiaiKiu uriazianu , ~ ------------,— , “ J
raukas Ir ilgesingai "ės patarnaus kaip dar vienas žvilga- 

j..----- -nis į iki šiol tarpvalstybinių ir tarp
tautinių žaidimų atžvilgiu kuklų ryš| 
tarp sovietų ir kitų kraštų. Neseniai 
išleistam anglų futbolo almanache 
skaitome, kokias sąlygas buvo pa
teikę sovietai, kai jie praeitais me
tais žaidė britų salyne. Sąlygos to
kios: 1. Dinamo žais tik pries klubi
nes komandas, 2. per savaitę Dinamo 
žais tik vienerias rtmggtynes, 3. Di
namo žais tik tada, jeLkartu vykstąs 
sovietų futbolo teisėjas pats švilpaus 
daugelį rungtynių, 4. Bus žaidžiama 
tik tomis dienomis, kuriomis Angli
joje {prasta žaisti, 5. Dinamo žaidi- 
kai neturės numerių, 6. Dinamo turi 
bent kartą pasitreniruoti toje aikštė
je, kur numatomos rungtynės,'?. Di
namo turi teisę savo priešininką ste
bėti lygos rungtynėse, 8. Priešininkų 
komandos sudėtis per žaidimą negali 
būti keičiama, prieš tai neatsiklausus 
Dinamo nuomonės, 9. sovietų kolo-

vautl galutinai atsisakė, motyvuo
damas tuo, kad turi daug angažamen- 
tų {vairiuose velodromuose. Šveicarų 
sluoksniuose galvojama, kad Robic 
vengia kovos su Italais Coppl ir Bar
tail, taip pat su belgu S. Maos. §ie 
visi Tour de France šiemet nedaly
vavo.

— Lamanšo kanalas jau nuo seno 
vilioja plaukikus. Jau yra buvę daug 
bandymų j| perplaukti ir kai kurie 
tų bandymų pasisekė. Vis dėlto daug 
plaukikų dėl vienokių šr kitokių ne
palankių sąlygų turėdavo supasuotl. 
šiemet vėl atsirado pasiryžėlių. Viena 
iš jų buvo danė Eina Andersen, kuri 
startavo Calais ir norėjo pasiekti Do
ver!. Praplaukusi valandą ir dvi
dešimt minučių, plaukikė turėjo ka
pituliuoti, nes kilo vėjas ir padidėjo 
bangos.

— Keletas naujų plaukymo rekor: 
dų: Toulouse Olympic Club 10X100 m 
laisvu stiliumi praplaukė per 10.41,1 
(naujas Prancūzijos rekordas). Senoji 
pasekmė — 10.48,0. Schahhausenietė 
Kobi 200 m krūtine praplaukė per 
3.14,6 (naujas Šveicarijos rekordas). 
Vyrų gr. buvo pagerinti dar šie Švei
carijos rekordai: 100 m krūtjne Wild- 
haber 1.16,2 ir 4X100 m krutinę Ša
šelio plaukymo klubą? 5.32,5. Ck.

Leg. Aleksas Statkus paieško bro
lio Boleslovo Statkaus, gim. 1923 m. 
Mažeikių apskr., Židikų valsč.. Kūgių 
km. ir draugo Broniaus Razmos ir 
jo sesers Valės Razmaitės, ' kil iš 
Mažeikių apskr. Sedos valsč. Adreso 
reikalu kreiptis į Augsbųrgo-Hoch- 
feldo lietuvių komitetą. -J ,

Liet. Gen.Konsulas praneša Albinui 
Česoniui ieškomą adresą: Joe Bilus, 
418 Pine Hill Street, Minersville, Pa.

Pranešimai
Mielam Prięteliui'

VIKTORUI GAMZIUKUI
mirus, jo žmoną Bronę Gamziukienę-Jeraitę ir dukrelę Jo
lantą giliai užjaučia ' O', ir Pr. Mučinskai

Netikėtai mirus I
VIKTORUI GAMZIUKUI

jo žmonai. Bronei Gamziukienei, dukrelei Jolantai ir broliui * 
Petrui Gamziukui su šeima gilią užupjautą reiškia

R. ir V. Vizgirdai

Mūsų dekoratorių, dail. KOSTĄ JEZERSKĄ, netekusį mo
tinos, nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuviai ’ Vaidintojai „Atžalynas“

Ryšium su spaudoje pasirodžiusia Tikrinti paruoštą vaikų literatūrai 
netikslia žinute dėl popierio licenzi- spaudą pavesta žinomam vaikų liter, 
jų gavimo daugelis kreipiasi i Sv. ' ' ’ ‘ . — -
Vald. K.L.K., prašydami išrūpinti 
spausdiniams ir popieriui leidimus. 
Švietimo Valdyba tuo reikalu daro 
atitinkamų žygių, bet reikalas tuo 
tarpu atitinkamose įstaigose nėra 
išspręstas Todėl užinferesuotiems 
pranešame, Jjad jei kur susidaro są
lygosi knygoms spausdinti, prašome 
tai daryti vietoje. Kai klausimas bus 
išspręstas Švietimo Valdybos naudai 
teigiamai, spaudoje tuojau bus pas
kelbta.

Vadovėlius ar šiaip kūrinius apro
buoti prašome siųsti K.L.K.—jai prieš 
jų atidavimą spaudai. Iki šiol būdavo 
atsitikimų, kad vienas rankraščio 
egz. būdavo atsiunčiamas K.ll.K. apro
buoti, o kitas egz. būdavo tuo pačiu 
metu atituodamas spausdinti. Atei
tyje tokie rankraščiai nebus aprobuo
jami. Leidėjai, spausdindami vado
vėli ar grožinės literatūros kūrini, 
turi užrašyti tokią aprobatą, kokia 
tai knygai buvo duota.

rašytojui Antanui Giedraičiui, (21a) 
Augustdorf, b. Detmold. D.P. Camp. 
Autoriai prašomi ten kreiptis.

S.V.K.L. Komisija

Lietuvių Bibliografinis Archyvas 
Šveicarijoje, {kurtas Berno pereitų 
metų rudeni, sėkmingai plečia savo 
veiklą. Nors nestinga sunkumų, bet 
vis dėlto jau surinkta keli šimtai 
leidinių (knygų, brošiūrų periodikos

Visa eilė leidyklų noriai ir regu
liariai siuntinėja Archyvui savo 
leidinius. Pageidaujama, kad taip pat 
stovyklų komitetai skirtų Archyvui 
savo stovyklinius leidinius. Sutelkus 
vietinio pobūdžio leidinius vienoje 
vietojo, jie bus išsaugoti lietuvių 
bibliografijai.

Lietuviams pradėjus išvažiuoti iš 
britų zonos Anglijon ir ryšium su 
tuo likviduojantis kai kurioms sto
vykloms, Bibliografinis Archyvas 
kreipėsi i tautiečius, prašydamas

Paieškojimai
4452. Juozas Kajackas, iš USA. tei

raujasi apie savo seserį Kajackaltę— 
Gegužienę, ūkininkę iš Pervazninkd 
k., Kudulių valsč., Šakių apskr. Jie 
patys arba žinantieji Gegužių šeimos 
gyv. vietą arba jų likimą praneškite 
Viktorui Klapatauskui, Augsburg- 
Hochfeld, Leypoldstr. 3.

4453. Chichkenosky Magdalena, gim. 
Gricenfūtė, kilusi iš Kirsnokiškės k., 
Pilviškių paštas, Vilkaviškio apskr., 
šiuo metu gvyenanti 1255 Ridge Ave, 
Pittsburg PA USA, ieško savo gi
minių tremtinių tarpe.

4454. Juozaitis Bernardas, ieško sa
vo brolio Juozaičio Justo ir pažįsta
mų: Dočkaus Juozo. Griciaus Kazio, 
Jasaičio Alekso, Kačinsko Vlado, Ka- 
činskaitės Valės, Arlausko Petro, Rė
klaičio Stasio, Steponavičiaus Vinco 
ir kitų, Prašoma rašyti šiuo adresu: 
Juozaitis Bernardas, DP Camp Nr. 13, 
Reggio Emilia, Italia.

4455. Ona Karmazinienė, gyv. Stade/ 
Elbe, Pulverweg DP Camp, ieško 
Stasės Visockienės ir Viktorijos An
drikienės, kilusių iš Jurgonių k-, Ku
lių valsč.

4456. Trifeldas Albertas, gyv. 15 rue 
Dlupin Paris (6), ieško brolio Emi
lio, gim. 1911 m., ir brolio Jurgio, 
gim. 1904 m. Paskutiniu metu gyv. 
Vokietijoje. Be to, ieško Martyno 
Linkevičiaus, pask. laiku gyv. Viss- 
mar/Mecklenburg.

4457. Mrs. Vaitekūnas Helen, gyv. 
46 Stagg St. Brooklyn 6 N.Y., USA, 
ieško Vasiliauskų Adomo ir jo žmo
nos Elenos su dukra Jadze ir sūnum 
Viktoru — Visi iš Kauno. >

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMU ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io IEŠKO 

SEKANČIU ASMENŲ:
PASCHILIS Helena, iš Zarasų; 
PINKINSKI, 42 metų; .
PLATRIERIS Peteris, 41 metų, iš 

Mengelų;
PLIKSNYS Jurgis, 41 metų, iš Biržų 

apskr.;
POGIRSKIS Jonas, 42 metų, iš 

Kuršėnų;
POGIRSKIS Aldona, 4 metų, iš Kauno; 
POLUKORDIENE—SZARKAUSKAITE

Ada, 36 mefų, iš Lietuvos;
POTRUCH, Mitja (ar Marcus), 55 mo

tų, iš Ukmergės;
SPUNDER Yehuda, iš Marijampolės; 
SPUNDER Sonia, iš Marijampolės.
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Tarp totalitarizmo ir demokratijos
„Atlanto Chartos - karo metu 

paskelbimas rytų Europoje virto 
pajuokos bei pašaipos objektu. Ir 
kiti kraštai bijosi, kad tas pats 
neatsitikų pas juos. Naujasis, že
mojo laipsnio politinis pasaulis 
pagrobė valdžios vadžias. Naujieji 
diktatoriai didžiuojasi ir skelbia 
naujas „revoliucijas“. Sovietų Są- 
junga siekia savo tikslų, naudoda
masi Hitlerio metodus. Jos varto
jamieji būdai pasižymi tuo, kad ji 
su nedidele ir svetima mažuma, 
priklausančia nuo svetimųjų ba- 
jonečių, lengvai užima pagrindi
nes valstybines pozicijas, ir de
mokratiškas partijas, visai į nieką

Indas meldžiasi.

neatsižvelgdama, užgniaužia, ne
žiūrint, kad jos ir reprezentuotų 
tautos didžiumą. Griežtas užsie
nių reikalų Marshallio protestas 
dėl gėdingo taikos sutarties pažei
dimo Rumunijos atžvilgiu (tauti
nės ūkininkų patrijos priespauda) 
turėtų tautas išjudinti iš jų malo
nios ramybės ir joms parodyti, 
kur ištikrųjų šie „naujieji vadai“ 
veda“.

Taip baimingai kalba „New 
York Times“ savo „Naujos totali
tarinės sistemos“ straipsnyje. Šiuo 
metu Sofijoje ir Bukarešte vyksta 
teismo posėdžiai prieš opozicinių 
partijų vadus. Visas procesas 
vyksta tokioje nuotaikoje ir to
kioje apimtyje, tartum legaliai 
opozicijai norima užspausti nele
galumo antspaudą. Kaltinimų me
todai visur to paties stiliaus. Ko
munistinis ar komunistų įtakoje 
ir prievartoje esąs vidaus reikalų 
ministeris duoda įsakymus suimti 
opozicijos vadus, talpina į kalėji
mus, ir praslinkus kuriam laikui, 
skelbia teismus. Birželio mėn. pa
baigoje suimamas bulgarų opozi
cijos vadas su kitais 23 parlamen
to opozicijos nariais. Liepos mėn. 
viduryje tokio pat likimo susilau
kia ir Rumunijos opozicijos vadas 
senelis Dr. Julius Maniu.

NZ šiuo reikalu rašo: „Nėra jo
kios abejonės, kad metodai, šian-

dien naudojami Balkanų valsty
bėse niekuo nesiskiria nuo fašiz
mo ir nacionalsocializmo. Vieton 
teisės pastatoma prievarta, vieton 
teisėtumo — neteisėtumas. Teisės 
reikalas jiems yra tik priedanga, 
kur jie su teroro pagalba opozici
ją padaro nekalbia nebyle ir vė
liau visai sulikviduoja. Šie meto-
dai primena 1933 m. Hitlerio nau
dotas priemones, kurių pagalba 
jis išjungė bet kokią opozociją“.

Kaip mes šiuos įvykius bever- 
tintumėm. negalime neprileisti, 
kad jie neturi nė kiek ryšio su 
beartėjančių buvusių satelitinių 
valstybių taikos sutarčių pasira

šymu. Devynias dešimtis dienų po 
sutarties įsigaliojimo sovietų ar
mija turės iš tų kraštų pasitrauk
ti. Jau dabar norima užtikrinti 
tuose kraštuose Sovietų Sąjungos 
įtaką. „Naudojamieji metodai tei
sinės valstybės galvosena supurto 
iš pačių pagrindų. Juk ir didžio
sios pasaulio demokratijos tik dėl 
to išėjo į kovą prieš Hitlerį ir jo 
prievartos sistemą ir brutalią, ki
taip galvojančių priespaudą.

Įsidėmėtinas yra ir Sovietų Są
jungos užsienių reikalų ministeri
jos pareiškimas, kad ji taikos su
tartis su buvusiomis priešo val
stybėmis tik tada ratifikuos, kai 
šios sutartys bus pasirašytos tarp 
pačių satelitinių valstybių. Nors 
sovietų vyriausybė ir pareiškė, 
kad ji nieko prieš neturinti prieš 
greitą šių sutarčių ratifikavimą, 
bet įneštoji klauzulė sutarčių įsi
galiojimą užvilkina.

Ir kiti įvykiai, vykstą Balkanų 
valstybėse, santykius tarp Sovie
tų Sąjungos ir vakarų demokrati
jų dar labiau įtempia. Sovietai 
aiškiai visur išėjo į opoziciją va
karų demokratijoms.

Graikijoje reikalai nelinksta 
taip pat į gerąją pusę. Graikų at
stovas Saugumo Taryboje pareiš
kė, kad Rusija ir jos Balkanų sa
telitai galutinai iščiulps Graikiją,

Ryžiai-kasdieninė Indijos duona. Indijos pelkėti laukai apdirbami su mediniais plūgais. Esant blogam deiliui 
bado katastrofa yra neišvengiama.

jei dabartinė padėtis nebus dar 
kartą nuodugniai ištirta. Rusijos 
veto aiškiai parodęs jos tikslus. 
„Ji nori taikos apsaugojimo prie
mones supančioti ir pasauliui pa
tiekti klaidingą savisaugos jausmą, 
kol viskas praeis, kad vėliau galė
tų naują valstybę paversti savo 
satelitu“, pareiškė graikų atsto
vas Dendramis. Saugumo Taryba 
nutarė sudaryti naują pakomisę, 
kuri duotų naują kompromisinį 
pasiūlymą Balkanų klausime. Iš 
kitos pusės, kaip Dena praneša, 
Graikijoje partizanai sjistiprino 
savo veiklą. Kovos pasiekė jugo
slavų bei graikų sienas. Taip pat 
pranešama apie neįprastą albanų 
karo pajėgų koncentravimą Grai
kijos pasienyje. Stiprūs sukilėlių 
daliniai slenka Atėnų kryptimi.

Nemaža triukšmo sukėlė ir so
vietų kariuomenės Vienos-Lobau 
naftos valyklų užėmimas. Ameri
kiečių aukštasis komisaras Aust
rijai įteikė notą, protestuodamas 
prieš tokį elgimąsi ir pareiškė, kad 
rafinerijos negalinčios būti laiko
mos vokiečių nuosavybe, nes į jas 
naudojimosi teisę tūri amerikie
čiai ir britai. Kaip Associated 
Press praneša, britų atstovas 
Austrijos kontrolinėj taryboj rei
kalavo tuojau atitraukti sovietų 
kariuomenę ir rafinerijas perduo 
ti Austrijos savivaldai. Prancūzai 
taip pat pareiškė, kad Lobau va
lyklose esama ir jų turto. Pagal 
austrų įstaigų pranešimus per pa
skutinius mėnesius rusų okupaci
nės pajėgos konfiskavo 28 austrų 
įmones.

Ne tik Balkanų. Vokietijos, 
Tolimųjų Rytų, nusiginklavimo ir 
kitais šiais pokarinio pasaulio, 
opiaisiais klausimais Sovietų Są
junga išeina su savo veto, bet ir 
atominės energijos, kuri turėtų 
būti taikos reikalui naudojama, 
pasilieka prie savo griežtos ir 
nepalaužiamos nuomonės. JT ato
minės energijos komisijoje sovie
tų atstovas Gromyko pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga amerikiečių 
atominės energijos kontrolės pla
ną niekad negalėsianti priimti, 
nes Jungtinės Amerikos Valsty
bės remiančios klaidinga projek
tą. Priėmus šį pasiūlymą, tauti
nis suverenumas ir nepriklauso
mybė šiame atominiame amžiuje 
liktų bereikšmis dalykas- Sovie
tų Sąjunga negalinti sutikti, kad 
pasiūlytajai atominės energijos 
įstaigai būtų suteikta išimtina 
teisė turėti ir valdyti viso pasau
lio svarbiausius uranijaus ištek
lius.

Ko Rusija savo laikysena siekia 
gal šiuo metu daugeliui yra kiek 
aiškiau, negu buvo prieš metus ar 
dvejus. Rusija savo kely jaučiasi 
visiškai tikra ir teisinga. Ji savo 
gyventojus visais šiais klausimais 
informuoja kitoje šviesoje, ne
gu vakarų demokratijų spauda 
Maskvoje išeinąs Rusijos centri
nis komunistų partijos laikraštis 
„Bolševik“ kviečia savo skaity
tojus būti budriais prieš naująjį 
modernų imperializmą. Viename 
straipsnyje tarp kitko skaitome: 
„Anglų ir amerikiečių imperia
listai ir jų agentai daro nusikals
tamų pastangų užminuoti rusų 
patriotizmą. Modernieji imperia-

listai mėgina senais, pilnai bur
žujiškų nuotykių metodais mė
ginti pritilpti prie rusiškojo 
mokslo paslapčių, kad jų išradi
mais galėtų praturtėti.

Ir taip diena iš dienos, savaitė 
iš savaitės kartojasi panašios isto
rijos, nepabaigiami vakarų demo
kratijų ginčai bei nesutarimai su 
Rytais. Šių dienų pasaulio spauda 
didžiausią, savo skilčių skaičių 
skiria tiems nesusipratimams, 
nesutarimams pavaizduoti mėgi
na aiškinti jų priežastis bei rasti 
taikingą sprendimą. Gan įdomus 
yra šių metų rugpiūčio mėn. 8 
dienos „Stars and Stiprės“ pra
nešimas apie slaptąją Rooševelto 
ir Stalino korespondenciją. Char
les G. Ross, Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorius atsisakė duoti 
komentarų apie spaudoje pasiro
džiusį pranešimą, pagal kurį pre
zidentas Trumanas slaptąją — 
Stalino korespondenciją laikąs 
„po užraktu savo rašomajame 
stale“. Kada jis buvo paprašytas 
ką nors pasakyti apie šiuos svar
bius laiškus, jis atsisakė tai pa
daryti. Vašingtono „Times-He- 
rald“ telegramoje sakoma, kad 
prezidentas Trumanas patikinęs 
savo draugus, jog šios korespon
dencijos paskelbimas iššauktų 
dideli antirusišką jausmą, ir ga
limas dalykas, jog tai išprovokuo
tų karą, nes ji atidengtų, kad „ru
sai neturėjo jokio noro ir jokiais 
atvejais bendradarbiauti su va
karų valstybėmis“. Tas pats pra
nešimas priduria, kad į Roose- 
velto įvairius prašymus įš so
vietų vado gaudavo trumpus ir 
blankius atsakymus.

Susiorganizavo amen 
zonos godai

Susirinkę Michelsdorf’e (Ober- 
pfalz) gudų stovyklų ir grupių at
stovai, taip pat ir Gudijos vysku
pų, kunigų bei studentų atstovai 
rado, kad Vokietijos amer. okup. 
zonoje gudai yra blogiausiai or
ganizuoti. Dar nevisur jie yra iš
skirti į atskiras tautines stovyklas, 
esamos gudų stovyklos labai išmė
tytos, ligšiol nebuvo bendro de- 
mokr. centro. Po ilgų diskusijų 
suvažiavimas balsų dauguma (23 
prieš 5) nutarė:

1) suorganizuoti amer. zonoje 
demokratiniais pagrindais vyr. 
gudų tarybą (B. M. R. = Bielarus- 
kaja Mižlahernaja Rada),

2) pripažinti suvažiavimo išrink
tą šios tarybos vadovybę vieninte
liu organu, kuris turi teisę atsto
vauti gudų stovyklas ir organiza
cijas prieš amer. valdžią, IRO o 
taip pat kitų tautybių organizaci
jose;

3) pavesti šiai vadovybei tinka
miausiu būdu šutvarkyti gyveni
mą gudų stovyklose tautinėse gru
pėse (mišriose stovyklose);

4) pranešti apie tarybos įsteigi
mą visai gudų visuomenei, atitin
kamiems valdžios organams bei 
kitų, tautybių organiza
cijoms.

Suvažiavime priimtas tarybos 
statutas. Tarybos adresas: (13a) 
Michelsdorf bei Cham (Oberpfalz), 
Weissruthenisches DP Lager Nr. 4.

Tenka pastebėti, kad kiek anks
čiau ir britų zonoje įsikūrė pana
ši gudų taryba.

P. Urbučio nuotr.
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