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LONDONO OLIMPIADAI 
BESIARTINANT

Argus darbuotojus trumpam pasitarimui

Olimpiniai žaidimai yra tarsi 
ženklas, kad pasaulyje viešpatau
ja taika. Todėl yra nusistovėjusi 
tradicija, kad olimpiniuose žaidi- 
mose stengiasi dalyvauti visos pa
saulio laisvosios tautos. Senieji 
garsūs graikų olimpiniai žaidimai 
buvo atgaivinti didžiojo prancūzų 
pacifisto barono Piere de Couber
tin. Šių žaidimų atgaivinimas tu
rėjo tikslą, kad pasaulio sportuo
jantis jaunimas, turėtų progos pa
demonstruoti savo fizinius suge
bėjimus, o svarbiausia, kad šių 
varžybų metu, garbingoje kovoje 
vienį kitus pažintų ir susidrau
gautų. Šitokia pacifistinė olimpia
dų dvasia buvo ryški visą laiką, 
gal, tik vienai Berlyno olimpiadai 
galima būtų primesti, kad naciai 
olimpinę idėją smarkiai žalojo sa
vo režimo reklamai. Čia buvo žiū
rima ne taurumo, bet visomis prie
monėmis buvo siekiama kuo di- 
dėsnių laimėjimų. Tuo ypač pasi
žymėjo patys rengėjai, o nuo jų 
užsikrėtė ir daugelis kitų dalyvių. 
Todėl nenuostabu, kad Pietų Ame
rikos valstybių visuomenės buvo 
pasipiktinusios olimpinių organų 
sprendimais, kai Italija nepelnytai 
tapo olimpiados futbolo nugalėto
ja. Buvo ir kitų nesklandumų, ku
rie žymiai suniokojo taurią olim
piados idėją. Kita olimpiada buvo 
pavesta rengti Suomijai, bet ka
ras šiuos planus suardė, ir garbin
goji Suomijai neturėjo progos būti 
olimpiados rengėjų tarpe. Pokaris 
Suomijai pasirodė toks nepalankus 
kad ji įrikiuota į nusikaltusių tau
tų tarpą (!) ir olimpiados rengėja 
negali būti.

Po ano karo olimpiados rengimo 
garbė teko Prancūzijai, kaip labiau
siai nukentėjusiai nuo karo. Po 
šio karo ši garbė teko Anglijai-ji 
yra rengėja 1948 metų olimpiados. 
Tada Lietuva dalyvavo sureng
tuose olimpiniuose žaidimuose. 
Nors jos debiutas buvo ir ne koks, 
tačiau ji savo dalyvavimu buvo 
įregistruota į laisvųjų tautų tarpą. 
Dabar mums prieš akis 1948 metų 
Londono olimpiada. Nereikėtų pra
leisti progos ir pabandyti kovoti 
už teisę dalyvauti šioje olimpia
doje. Žinoma, negalima žinoti, ko
kie rezultatai bus šių pastangų, 
tačiau nieko nedaryti būtų mūsų 
didžiausias apsileidimas. Sistemin
gam šio dalyko tvarkymui turėtų 
būti sudarytas kuo greičiausiai 
Lietuvos olimpinis komitetas kurio 
uždaviniuose butų: 1. iškovoti Lie
tuvai teisę dalyvauti 1948 metų 
Londono olimpiadoj, 2. parinkti 
ir parengti olimpiadai dalyvius, ir 

. 3. suorganizuoti lėšas olimpiados 
pasiruošimui ir propągandai. Kas 
turėtų imtis iniciatyvos sudaryti 
olimpinį komitetą? Žinoma, atsa-

kymas čia aiškus — vyriausias 
Sporto Komitetas. Tiesa, mums su 
sporto vadovybe, ne tam ir straips- 
Pernai Auqsburqe buvo daug kal
bėta, tačiau, kai reikėjo darbais 
pasirodyti, tai nekas išėjo.

Aš čia nenagrinėsiu tų priežas
čių, dėl ko mums taip nesiseka su 
sporto vadovybe, ne tam ir straips
nis skirtas. Nors, pats Vyriau
sias Sporto Komitetas ir ne visai
pateisino į jį sudėtas viltis, tačiau 
vis tiek jis yra aukščiausia mūsų 
sporto institucija čia tremtyje ir 
jis vienas kompetentingas sudaryti 
kalbamą Olimpinį Komitetą. Tik 
nereikėtu delsti nė vienos dienos. 
Kokiu būdų tas komitetas reikėtų 
sudaryti, tai Vyriausio Sporto
Komiteto reikalas. Nuo savęs no
rėčiau pasiūlyti, kad reikėtų suk
viesti senuosius patyrusius sporto

ir ten susitarti dėl .minėto komi
teto sudarymo. Jei' toks pasitari
mas dėl kokių nors priežasčių bū
tu sunku sušaukti, tai reikėtų tie
siog numatyti asmenis ir jiems ši
reikalą pavesti tvarkyti. Sudary
tas Olimpinis Komitetas tuč tuo
jau turėtu susisiekti su mūsų mi- 
nisteriu Londone ir prašyti jo, kad 
jis imtųsi iniciatyvos išaiškinti pa
dėtį su rengėjais dėl Lietuvos da
lyvavimo Londono olimpiadoje. 
Žinoma, tai nebus lengvas daly
kas. Jau mes žinome, kokių sun
kumų sutikome dėl noro dalyvauti 
Europos Krepšinio pirmenybėse. 
Tačiau nusiminti ’ nereikėtų, juo 
labiau, kad ir laikas kiek kitoks 
ir rengėjai visai kitokio kalibro. 
Galų gale, jei mes ir nebūsime 
prileisti dalyvauti, tai bus mūsų 
aktingas pasireiškimas ir sporto 
sluogsriiams priminimas, kad mes 
esame pavergti ir kad pasaulio są
žinė dėl to negali būti indeferen- 
tiška. Antra, rengėjas yra iš tų, 
kur pripažįstama mūsų suvereni
niai organai. Žodžiu sukruskime, 

o gal ši tą laimėsime mūsų pa-« 
vergto krašto reikalams. Tam rei
kalui mes turime tinkamai pasi
ruošti, nes tai, būtų proga viso 
pasaulio sportojančio jaunimo tar
pe išgarsinti tikrąją tiesą apie 
mūsų kraštą. Tam reikalui furė- 
tume paruošti pritaikytą leidinį, 
kuri reikėtų plačiai paskleistį da
lyviu tarpe. Žodžiu, perspektyva 
pasireikšti kovoje už savąjį kra
štą būtų labai didelė, tik reiktų 
ją tinkamai išnaudoti.

Daugelis šiuo klausimu susido
mės ir tuojau statys sau klausimą, 
kokiose sporto šakose mes. galė
tume Londone pasirodyti. Čia jau 
taip blogai nebūtų. Pirmiausia ži
nome, kad krepšinyje mes būtume^ 
gana pavojingas varžovas ir pa
tiems didiesiems. Toliau stalo te
nisas. Šioje sporto šakoje mes bū
tume, taip pat, stiprūs varžovas, 
o be šių sporto šakų, mes jau tu
rime žymiai prasikišusių mūsų 
lengvaatlečių ir neblogų boksinin
kų. Štai ir būtų pakankamas da
lyvių skaičius Lietuvos rdfarezen- 

tavimui. Bedirbant ir besirengiant 
mes tikrai surasime dar ši tą, kas 
būtų tinkami būti reprenzentan- 
tais. Turint prieš akis reikalo 
svarbumą, neturėtų būti delsiama 
ir reikia taip pasitvarkyti, kad 
būtų galima pradėti konkretų dar
bą, o ta konkretu darbą galės 
dirbti tik sudarytas Lietuvos Olim
pinis Komitetas. Jo mes ij lauksi
me!

Pabaigai dar noriu iškelti vieną 
mintį olimpiados reikalu. Jeigu pa
sirodytų, kad mūsų dalyvavimas 
už Lietuvą yra negalimas, rei
kėtų pabandyti kitą kelią, būtent 
prašyti mums leisti dalyvauti olim_ 
piadoje kaip DP. Sį reikalą ke
liant, reiktų sueiti į artimą kon
taktą su latviais ir estais ir pa
bandyti olimpiniuose organuos iš
kelti jį bendrai. Pradžia yra pa
daryta labai graži, būtent, skautų 
įsileidimas į Tarptautinę Stovyklą. 
Reikėtų ir sportininkams paban
dyti, gal, ir čia bus pralaužti le
dai. Žodžiu, reikia viską daryti, 
kad šį klausimą išjudintume.
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Švedijos politika Baltijos saskaita
Šveicarų dienraštis „Die Tat” 

rugsėjo 21 d. nr. įsidėjo vedamąjį 
„Švedijos politika Sovietų S—gos 
atžvilgiu", kuriame rašo:

„Buvo labai įdomu stebėti, kaip 
švedai š. m. liepos ir rugpiūčio m. 
pradėjo akciją prieš rusų karo 
attache padėjėjus Vasilijų Kon- 
novą ir Aleksiejų Bakaurski. Kaip 
žinia, Konnovas autobusu, taksiu 
ir dviračiu važinėjo po švedų — ■ 
suomių pasienį ir tenai 14 dienų ‘ 
studijavo karinius objektus, deda- : 
masis esąs užsienietis su turizmui I 
pramušta galva. Kai tik Anjane 
vienas karčiamninkas suabejojo 
prasta jo anglų kalba, buvo susi
griebta. Tuoj po to jo kolega Ba- 
kaurskis buvo užtiktas Uto ir 
Omo salose Stockholm© skerų 
srityje. Kadangi jį domino ne tiek 
gamtovaizdžių grožis, kaip tose sa
lose karo metu pastatyti įvirtini- 
mai Švedijos sostinei ginti, tai jis 
buvo persirengęs prancūzu ir nak
vodavo kuklioje vieno kelnerio 
pastogėje.

Švedų vyriausybės organai ži
nias apie turistinius Konnovo triu_ 
kus, po kurių jis buvo atšauktas, 
pradėjo skelbti tuo būdu, kad pir
miausia suėmė dešimt baltų pabė
gėlių („Die Tat" pabraukta. E.) 
Buvo paskelbta, kad jie šnipinėję 
prieš Sov. S-gę. Be to, jie buvę suda
rę slaptą baltų egzilinę vyriausybę ir 
priklausę pogrindiniam sąjūdžiui, 
siekusiam išlaisvinti Baltijos val
stybes. Po to preliudo, kuris buvo 
sugrotas ant baltų kailio, atėjo, 
kaip ir reikėjo laukti, paneigimas. 
Astuoni suimtieji buvo paleisti. 
Tik tada švedų užsienių reikalų 
ministerija pareiškė formalų pro
testą sovietų charge d’affaires 
Stockholme; pasiuntinys dėl atsar
gumo buvo išvykęs į Maskvą.

Tas procesas ne visiškai tinka 
tam vaizdui, kurį esam susidarę 
apie Švediją. Tačiau jis labai 
tinkamai vaizduoja Švedijos lai
kymąsi Baltijos valstybių ir ju pi- 
liečiu atžvilgiu, — laikymąsi, kuris 
aiškiai rodo, kad Švedija nesigė- 
dina baltus mesti į svarstykles sa
vo santykiams su Sov. S—ga išly
ginti. Dar gerai atsimenam nes
magų faktą, kad rusų spaudžiama 
Švedija išdavė jiems 167 baltus 
pabėgėlius. Beje, visuomenėj tada 
būta susijaudinimo. Nuo išdavimo 
butų galėjusi sulaikyti jau vien 
mintis, kad tie pabėgėliai pagal 
sovietų baudžiamojo statuto 58 § 
už pabėgimą galėjo visiškai lega
liai būti sušaudyti.

.Tačiau dar syarbesnis už aną 
išdavimą buvo faktas, kad švedų 
vyriausybė ta proga taikėsi prisi
pažinti, jog jinai jau 1941 m. sau
sio 1 d. de jure pripažino Baltijos 
kraštų įjungimą į Sov. S—gą. Šve
dija su tuo žygiu kol kas tebėra 
vieniša. Nei kuri nors Skandinavi
jos valstybė (net sovietams drau
giška Norvegija), nei Vakarų ga
lybės lįgi šiol daĘ nepasiskubino 
de jure pripažinti Baltijos respu
blikų sunaikinimo. Priešingai! JV 
valstybės departamentas 1946 m. 
birželio 12 d. paskelbė keturis do,- 
kumentus. James Bymes pasirašy
tus, kuriuose urbi et orbi prane
šama, kad JV nepripažino nei 
Estijos aneksijos, nei bet kurio 
įstatymo, išleisto Estijoj po jos 
suverenumo suspendavimo. JV 
taip pat įsakmiai patvirtino jų 
funkcijose Baltijos valstybių diplo
matinius atstovus Vašingtone.

Tačiau Švedija nuėjo dar toliau 
pataikaudama sovietams. Tik šiais 
metais paaiškėjo, kad švedų užs. 
reik, min—ja jau 1945 m. sausio 
m. visiems valstybės valdininkams 
buvo nurodžiusi sovietų piliečiais

laikyti visus estus, latvius ir lietu
vius, kurie nuo rusų ar vokiečių 
buvo pabėgę į Švediją. Tokiu bu- 
du švedų vyriausybė ir savo ga
lios sferoje pripažino teisinę galią 
sovietų vidaus ukazui iš 1940 m. 
rugsėjo m. Tolimesnis žingsnis 
tuo kreivu keliu buvo š.. m. ba
landžio m. paskelbtas komunika
tas. Pagal jį sovietų įstatymas, 
draudžiąs sovietų piliečiams tuok
tis su užsieniečiais, galiojęs ir 
Švedijoje gyvenantiems baltų pa
bėgėliams. Švedų vyriausybė, ma
tyt, nesijaudina, kad tarptautinė 
Haagos konvencija įsakmiai pa
brėžia, jog karinis kurio nors 
krašto užėmimas jo gyventojams 
dar toli gražu nesuteikia naujos 
pilietybės. O pora mėnesių pabu
vusi JTO nariu Švedija, tur būt 
dar nespėjo sužinoti, kad pagal 
JTO nuostatus tremtiniai (DP) 
principe laikytini žmonėmis be 
pilietybės.

Beje švedai gali guostis, kad pa
bėgėliams jų mėlynai geltonos vė
liavos žemėje einasi kur kas geriau 
kaip jų likimo broliams Danijoje, 
kur komunistė pabėgėlių biuro 
viršininkė Dr. Esther Ammundsen 
ir jos paskirtas taip pat komu
nistas reikalų vedėjas įvedė kon
centracijos stovyklų tvarką a la 
Mauthausen. Kad pabėgėlių rei
kalų srityje Danijoje reikalai dar 
labiau supuvę kaip Švedijoje, nėra 
abejonės. Taip pat negalima nuty
lėti, kad daugelis švedų nepritaria 
keistai savo vyriausybės politikai 
Baltijos kraštų atžvilgiu. Tačiau 
jeigu Baltijos tautas Švedijos poli
tika jų atžvilgiu itin skaudina,, tai 
dėl to, kad Baltijos sritys kadaise 
priklausė švedams ir kad švedų 
metas Livonijoje ir Estijoje tebe
prisimenamas kaip aukso gadynė. 
Tartų universitetą įsteigė Gustavas 
Adolfas, o latvis anuomet įsteigė 
pirmąjį švedų banką. Taip pat šve-

dų karaliaus Karolio XII kaltė bu
vo, kad jis, pralaimėdamas ties 
Poltava, pralošė ir Baltijos pro
vincijas, ir Rusija pirmąsyk galė
jo uždėti savo leteną ant euro
pinių papročių ir europinės kul
tūros tautų.

Būtų gražu, jeigu šiandien Šve
dija laikytų savo globojamą ranką 
uždėjusi ✓ ant žmonių, kurie yra 
palikuoniai kadaise laimingų jos 
imperijos pavaldinių ir negalvotų, 
ką už tai išsiderės iš Maskvos 
valdovų. Tačiau švedai pasidarė 
šalti apskaičiuotojai, ir jiems la
bai patinka šiaurės jankių vaid- 
nuo. Bet tam švedų bruožui api
būdinti nereikia žvelgti į Ameri
ką. Jį veikiau galima pavadinti 
bernadotizmu. Jean-Baptiste Ber
nadotte, dabartinės švedų valdan
čiosios dinastijos steigėją, tenka 
laikyti simboliu imanentinio šve
dų palinkimo mesti per tvorą visas 
tradicijas, ideologijas ir sentimen
tus, jeigu be jų pasauly galima 
lengviau išsiversti. Jean-Baptiste 
Bernadotte, anas Pietų Prancūzijos 
advokato sūnus ir smulkus puska- 
rininkutis, savo „realios politikos" 
dėka ne tik įkopė į Prancūzijos 
maršalus, bet ir užmiršęs savo 
karštą respublikoniškumą .davėsi 
seno Švedijos karaliaus įsūni
jamas ir pasidarė pats karalius. 
Kad tai pasiektų, jis, katalikas, nė 
nemirkteldamas išpažino Liuterio 
tikėjimą prieš

dovanomis aplankė Kempteno DP 
K. Kazlausko nuotr.

Muncheno „National Catolic Welfare Conference“ atstovai. Hr. Loagblea 
(viduryje) Ir Mr. Novak (šalia) su ' 
lietuvių vaikužius.

kad Paryžius vertas Mišių! Tasai 
prancūzas ramia širdim savo šve
dus vedė į tautų mūšį ties Leip
cigu prieš prancūzus ir pasirūpino, 
kad jo giminietis Napoleonas bu
tų išsiųstas į Elbę, nes jis pats 
tikėjosi galėsiąs vėl pasakyti šve
dams sudie ir tapti Prancūzijos 
imperatorium.

Tai beveik nepasiekiamas pa- 
Uppsalos arki- vyzdys, kuriuo dabar rūpestingai 

vyskupą. Neveltui jis gimęs Pau sekama politikoje Baltijos Kraštų 
kaip ir Henrikas IV, kuris pasakė, atžvilgiu (ELTA).

„Atidarykime duris paskutiniam
pabėgėliu milijonui“

POLITINIS SKANDALAS!

Kas darytina su nenorinčiais 
repatrijuoti tremtiniais ir pabė
gėliais? Tas klausimas rupi vi
siems, kurie norėtų tuos žmones 
grąžinti gyvenimam Tarp dau
gelio balsų pasigirsta ir buv. 
UNRRAos vyr. dir. H. H. LEH
MAN žodis. Lehman „Le Mon
de” š. m. 
pažymėta 
rašo:

rugsėjo 21—22 d. nr. 
antrašte, tarp kita,

nustojus veikti, IRO• UNNRA'i
savb tremtinių (DP) ir pabėgėlių 
globos darbą pradėjo 16—kai val
stybių pasirašius IRO steigimo do
kumentą ir pasižadėjus sudėti rei
kalingus 75% numatytojo 151 mil. 
dol. biudžeto. Tik penkios valsty
bės iš 16—kos ratifikavo sutarti

Vaizdai iš lietuvių legionierių gyvenimo Indokinijoje
St. Radavlčiaus nuotr.

IRO steigti ir galėjo patikrinti 
vos 20% užplanuotų gauti lėšų.

IRO, turėdama labai maža lėšų 
ir neaiškias galimybes joms pa
pildyti, vis dėl to ryžtasi padėti 
karo bei karo padarinių aukoms. 
— tremtiniams ir pabėgėliams, rei
kalingiems paramos bei globos.

Pirmasis globos etapas baigtas, 
repatriavus 11 milijonų pabėgėlių. 
Šiuo metu įžengta į naują fazę — 
rūpinimasis nenorinčiais grižti tė
vynėn, kurie Europos šalyse gy
vena koncentracijos stovyklų gy
venimą. Jų tarpe yra 500.000 ka- 
tilakų, 200.000 žydų, likusis — pro
testantai ir kt. Jie daugiausia yra, 
Lenkijos; Latvijos, Lietuvos, Esti
jos gyventojai, toliau eina Suomi
jos, Jugoslavijos, Graikijos, Rusi
jos ir kt. Didesnė tremtinių pusė 
yra moterys ir vaikai. Per 150.000 
vaikų neturi 17 metų, 70.000 vai
kų yra ligi 6 metų amžiaus. Jie 
visi sudaro vieną milijoną. Tasai 
milijonas į savo tėvynę žiuri tar
tum į kokias kapines, kur palai
dota visa, kas jiems buvo labai 
brangu: šeimos gyvenimas, viltys, 
siekimai. Jie svajoja pradėti nau
ją gyvenimą šalyje, kur rastų lais
vę, būtų galimybė dibti, judėti...

Tų žmonių likimu tuojau pat 
pasirūpintina, nes kitaip pasmerk
sime juos būti karitatyvinių or
ganizacijų našta ar paversime juos 
amžinomis valkatomis.

IRO turėtų skatinti repatriavimą, 
laikydamosi principo, kad „niekas 
negali būti repatriuotas prievar
ta" ir, iš antros pusės, turi ieškoti 
pastogės tremtiniams kad ir toli
mose šalyse/ Žinoma, IRO fondai 
nėra pakankami pravesi tinkamai 
tremtiniam bei pabėgėliam grąžinti 
į normalų gyvenimą, — tat būtu 
vienintelis teisingas būdas esamai 
problemai išspręsti — dėlto su
prantama, kodėl tas klausimas 
nėra lengvas išspręsti. Kraštas, 
priėmęs tremtinius bei pabėgėlius 
turėtų iš to naudos tiek socialiniu 
tiek ekonominiu požiūriu, jei jų 
įkurdinimas butų atliktas deramu 
būdu.

Ir mes, amerikiečiai, turime rei
kalauti Kongreso išleisti atitinka
mą, įstatymą kad nelaimingieji, be 
rasės, religijos, kilmės krašto skir
tumų, galėtų grįžti į gyvenimą. 
Tikiuos, kad kiti kraštai, pasekę 
mūsų pavyzdžiu, lygiu būdu pri
sidės pabėgėlių daliai palengvinti. 
(ELTA).

Urugvajuje labai sujudo komu
nistų agentai prieš Lietuvos pasiun
tinį Dr. K. Graužinį, prieš bu
vusį Urugvajaus užsienių reikalų 
ministerį Rodriguez Larretą, ragin
dami savo šalininkus nenusiminti 
ir nebijoti.

Kas gi ten atsitiko?
Pereitų metų pabaigoje ir šių 

metų pradžioje, tam tikros am
basados iniciatyva, Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje buvo 
renkami parašai tarp lietuvių ko
munistų peticijoje tų minėtų vals
tybių prezidentam. Toje peticijoje 
buvo reiškiamas pritarimas sovie
tinei Lietuvai, buvo prašoma pa
naikinti nepriklausomos Lietu
vos. pasiuntinybes ir konsulatus ir 
užmegsti ryšius su sovietine Lie
tuva.

Urugvajuje tokius parašus spe
cialūs agentai rinko kelis mėne
sius. Iš viso surinko apie 1500 pa
rašų ir vasario mėn. tą peticiją 
įteikė buv. Urugvajaus prezidentui 
Dr. Ameraga.

Peticija Urugvajuje savo tikslo 
nepasiekė. Ten Lietuvos pasiunti
nybė atkėlė savo buveinę iš Ar
gentinos. Dar daugiau — dabar' 
paaiškėjo ir kas po ta peticija yra 
pasirašę. O ta viešuma parašų rin
kėjam ir peticijos organizatoriam 
pasirodė nevisai maloni. Pasirodė 
peticiją pasirašiusių štai kokių 
tikrų lietuvių: Mier Szapiro, Zelde 
Szapiro, Ema Unterlergen, Eugenig 
ir Anatole Doroskevick,. Blanca Et- 
cheverry, L. Raff, Gregorio Mati- 
schęff, Siane ir David Aserovich, 
Maria Ester Dorggio, Salomon Eil- 
berg, P. Yoffe, Areon Bindmar, 
Otto Stoll, Fionia, Anasatsia ir 
Miguel Kupresenko, Nikolai Gav
rilov, Sara Sapiro, Gregorio Icikas, 
Chaim Jaffe, Pulguin Yurelaj, Ale
jandro Jomabak, Simon Storobo- 
gatov ir t. t.

Antra, po peticija yrai vaikų pa
rašų, taigi mažamečių.

Trečia, kreipėsi jau visa eilė 
žmonių į pasiuntinybę ir pareiškė, 
kad jų parašai atsidūrė peticijoje 
dėl to, kad buvę suklaidinti. Jiem 
agentai aiškino, kad peticija prašo 
... duoną atpiginti. Kitiem — pra
šoma Urugvajuje paskirti konsulą, 
nes tokio Urugvajuje nebuvo. Ki
ti kreipėsi ir pareiškė, kad jie 
visiškai nepasirašė ir kad jų pa
rašai suklastoti.

Buvo, be abejo, ir tikrų patriotų, 
kurie pasirašė. Bet kodėl jie pasi
rašė, galima suprasti tik prisimi
nus lietuvių padėtį Urugvajuje. 
Ten daugumas lietuvių yra darbi
ninkai ir jie, nori nenori, turi pri
klausyti prie sindikatų, kuriem 
vadovauja daugiausia komunistai. 
Tokiu būdu daug kas buvo sindi
katų priversti, kad nenustotų dar
bo. Pasirašę jie paskiau su ašarom 
paaiškino savo padėtį.

Peticijos organizatoriai manė, 
kad visas šitas jų-triukas nepaaiš- 
kės.^Kada jis iškilo viešumon, ka
da pasirašiusiųjų pavardės išaiš
kėjo, tada pradėjo žmonės savo 
pavardes atšaukinėti — ir kilo 
skandalas.

Iš čia ir suprantamas tas komu
nistų ir už jų stovinčios ambasa
dos susijaudinimas ir plūdimasis 
net per radijo pusvalandžius.

(ELTA).
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X Ziurlys

Antikomunistinis judėjimas
Prancūzijoje

Įsitempiant santykiams tarp 
JAV ir Sov. Rusijos, pasaulio dė
mesys vis labiau krypsta į Pran
cūziją ir Italiją, kur yra stiprios 
komunistų partijos. Pastaruoju
metu Prancūzija susidomėjimas 
dar labiau padidėjo, nes laukia
ma, ką atneš spalio mėn. 19 d. 
Prancūzijoj įvykstą savivaldybių 
rinkimai. Prancūzų viešosios nuo
monės tyrimo institutas atsiklausė 
prancūzų visuomenės, už ką jį pa
sisakys per ateinančius savival
dybių rinkimus. Gauti gana įdo
mūs rezultatai; pagal juos komu
nistai gautų 22%, RPF (de Gaulle 
partija) — 17%, MRP — 10%, so
cialistai — 10%, kitos partijos — 
18% (partijos nenurodė — 23%).

Šiuose prancūzų rinkimuose pir
mą kartą su savo sąrašu išeina 
gen. de Gaulle partija, vadinama 
„Prancūzus Liaudies Susivieniji
mu“. (Rassemblement du Peuple 
Francais, sutrumpintai RPF). Jai 
pradžią davė gen. de Gaulle savo 
kalba Strasburge balandžio mėrr. 
Tai yra aiškiai antikomunistinė 
partija. Visi gen. de Gaulle pa
reiškimai rodo, kad jis nori nu
traukti visus ryšius su komu
nistais ir net su Maskva, kurios 
dominavimą de Gaulle vadina 
„totalitarine vergija“ ir nurodo, 
kad sovietų dominuojami Rytai 
kaip tik sudaro Prancūzijai pa
vojų.

Gen. de Gaulle savo antikomu
nistinį nusistatymą paskelbė ne
trukus PO prez. Trumano prane
šimo apie jo pasiryžimą gelbėti 
Graikiją ir Turkiją nuo komu
nistų spaudimo. Komunistai tuoj 
iš to padarė išvadą ir paskelbė, 
kad de Gaulle yra JAV marijonetė, 
kuri turi būt panaudota komu
nistams išvaryti iš vyriausybės- 
Tuo komunistai nori atsakyti į de 
Gaulle kaltinimą, kad prančūzų 
komunistai vadovaujasi Sov. Ru
sijos nurodymais.

Gen. de Gaulle judėjimas Pran
cūzijoj yra populiarus. Skelbiama, 
kad jis turi jau 1.500.000 mokes
čius mokančių narių. Tokiu būdu 
RPF yra didžiausia politinė orga
nizacija Prancūzijoj. Komunistai, 
nors jie gavo per paskutinius rin
kimus penkis milijonus balsų, sa
vo partijoj turi tik apie vieną 
milijoną narių. (Pagal paskuti
nius oficialius ir slaptus davinius 
jie turėjo 819.155 narius.) Kokį 
pasisekimą komunistai turės per 
ateinančius savivaldybinius rin
kimus, sunku pasakyti, tačiau 
RPF iškilimas yra simptomingas 
ir kelia komunistų susirūpinimą. 
Per komunistų partijos kongresą 
balandžio mėn. Strasburge Tho- 
rezds galėjo surinkti tik 2.500
klausytoju; tuo tarpu de Gaulle 
pasiklausyti toj pačioj Strasbur- 
go aikštėj buvo susirinkę 60.000.

RPF ip finansiškai laikosi stip
riai, kuo negali pasigirti kitos 
partijos, isškyrus komunistus. 
Kiekvienas RPF narys moka po 
120 frankų per metus.

RPF turi tik vieną savaitinį lai
krašti „L* Etincelle“. RPF nelei
džia jokio dienraščio konkuruot 
su komunistų „L’Humanite“ ir „Ce 
Soir“. Tai išplaukia iš de Gaulle 
nusistatymo,’ kad susivienijimas
nėra partija ir kad reikia taupyti 
pinigus. Tačiau yra keletas ne
partinių laikraščių, kurie mielai 
patarnauja RPF reikalams. Tai 
daugumoj centro ir dešiniųjų 
krypties plačiai skaitomi laikraš
čiai: „Le Pays“, „L’Aurore“.
„L’I ntr ansigeant“, , ,Ca rref our* *,
„Paris-Presse“ ir „Ce Matin“.

RPF vykdomąjį komitetą sudaro 
asmenys, kurie su gen. de Gaulle 
dirbo nuo pirmųjų tremties dienų 
Londone. Jie yra beveik iš visų 
veikliųjų intelektualinių sluogs- 
nių, kurie sudarė prancūzų rezi
stencinio judėjimo branduolį tiek 
užsieny, tiek pačioj Prancūzijoj. 
Jaques Soustelle, dabartinio RPF 
gen. sekretorius, buvo gen. de 
Gaulle informacijos ministeris 
Londone, Alžyre ir Paryžiuj. Jis 
nesenai išleido knygą apie anas
diplomatinių intrygų ir nervingo jamas 10—15 mil. angių emigraci-

laukimo dienas. RPF smegenų 
trusto šefas yra Andrė Malraux, 
rašytojas, kurį daug kas dėl jo ___w ___
revoliucinių herojų tipų yra pa- partijos, kurių viena jau yra di- 
laikę kairiuoju. ' dėlė, 'o antra siekia būti didele,

Gen. de Gaulle savo partijos 
nelaiko tikra partija įprasta pras
me. Nežiūrint, kad per ateinančius 
savivaldybių rinkimus RPF turęs 
savo kandidatus, jo „nepartišku- 
mas“ pasireiškia dviem aspektais: 
RPF doktrina yra pakankamai 
lanksti, kad gali būti lengvai su
derinta su kitomis partijomis iš
skyrus komunistus, o drausmės 
atžvilgiu RPF taip yra nusistatęs.

Lietuvos p:
(Iš A. Varno kryžių albumo)

kad prie jo gali priklausyti kiek
vienas, išskyras komunistus, ir 
kartu būti kitos partijos nariu. 
Dėlto RPF, paskelbęs tautinės 
vienybės šūkį prieš „slaviškų ko
munistų pavojų“, mielai verbuo
ja savo narius visose partijose į 
dešinę nuo Thorezo. RinK'muose 
jis ragina kandidatuoti KPF fir-

H. Br.

Britu gyventoju problemos
Viena iš britų tautų bendruome

nės silpnumo priežasčių yra gy
ventojų neproporcingas pasiskirs
tymas tarp metropolijos ir domi
nijų. Didžiosios Britanijos ir Šiau
rinės Airijos 100.000 mylių plote 
45 milijonai gyventojų, kai tuo tar
pu Australijoje, 50 kartų didesnėje 
už Angliją ir Welsą, gyvena vos 
7,5 milijonų žmonių. Tokia gyven
tojų pasiskirstymo disproporcija 
nežada nieko gero tiek Anglijai, 
tiek jos dominijoms. Dėl to nevel
tui Anglijoje yra plačiai diskutuo-

ma, neišbraukiant socialisto, MRp 
radikalo ar kitokio vardo.
Prancūzų spauda jau dabar gy
vai svarsto ateinančius savivaldy-
bių rinkimus ir dažnai daro Įvai
rių spėliojimų. Pav. Leonas Blu- 
mas savo partijos laikrašty ,Le 
Populaire", konstavęs, kad šie 
rinkimai esmėje bus kova tarp 
komunistų ir RPF, rašo: .JDvi di
delės partijos arba geriau dvi 

tai yra iš vienos pusės komunis
tai, o iš antros — gaullistų parti
ja ruošiasi spalio mėn. 19 d. sa
vivaldybių rinkimus paversti nau
ju tautos atsiklausimu. Komunis
tai nori gauti atsakymą į klausi
mą: „Ar komunistai turi grįžti į 
vyriausybę“, o RPF: — „Ar gen. 
de Gaulle turi perimti valdžią?* 
Nėra abejonės, kad spalio mėn. 
19 d. savivaldybių rinkimai su

V. Augustino nuotr.

darys politinį Prancūzijos atsi- 
klausimą ir nustatys’ tam tikrą 
politinę kryptį“, i

Neginčytina, kad Prancūzija 
yra atspindys visos pasaulines 
padėties. Šie rinkimai bent dali
nai parodys, kurioms jėgoms pri
klausys ateitis. Tatai neous be 
įtakos ir DP gyvenimui.

jos klausimas. Pirmą kartą 2.000 
metų būvyje Didžiosios Britanijos 
salų gyventojai stato sau klausi
mą, ar jų namai nepasidarė jiems 
per ankšti. Kai kurie britų vado
vaujantieji asmenys mano, kad tik 
masinė emigracija į dominijas ga
lėtų išgebėti D. Britaniją nuo eko
nominės krizės.

Anglija šiuo metu turi gyvento
ju, daug daugiau, negu ji pajėgia 
išmaitinti. Ateičiai perspektyvų ji 
taip pat neturi. Prięš karą Anglija 
importuodavo apie 80*'• maisto pro-
duktu, už kuriuos ji mokėjo iš sa-

Julija Svabaitė

x Mislė, s
Kasdien tu klausi, kodėl šviesos čia maža, 
Kada vidudienio svaigus alpina karštis, 
Kodėl dangus virš mūs tylus, bežadis 
Žvaigždžių tau niekada nebarsto? ..

Ir kai pavargusi diena iš lėtp miršta, 
Tyliausią vakarą juodiems šešėliams žaidžiant,
Į aukštą dangų sminga 
— Vaikeli, — šitos, tai

vo gausių pajamų už eksportuoja
mas prekes, transporto patarnavi
mus, bankines transakcijas ir pa
lūkanas už užsieny investuotą ka
pitalą. Užsienių investicijoms ištir
pus ir priešui sunaikinus pusę pre
kybos laivyno, Anglija tapo nepa
jėgi. importuoti reikiamą maisto 
produktų kiekį. Tiesa, karo metu 
D. Britanija padidino maisto pro
duktų gamybą savo krašte. Padė
jus dideliu pastangų, tąją* gamybą 
galima būtų dar padidinti, tačiau 
neatrodo, kad Anglija savo maisto 
produktais kada nors galėtų iš
maitinti daugiau kaip 30 milijonų 
gyventojų. Šitokių rezulįatų gali
ma būtų pasiekti, tik importuojant 
pašaro gyvuliams ir paukščiams. 
Tokiu atveju, jei gyventojų skai
čius pasiliktų toks, koks jis yra 
dabar, maisto neužtektų dar 15 mi
lijonų žmonių.

Šios sunkios problemos lenviau- 
sias sprendimas — 15 milijonų gy
ventojų pertekliaus emigracija į 
dominijas.

Šalia maisto nepritekliaus per 
tirštai apgyvendintoji D. Britanija 
kenčia baimę, kad gali tapti leng
viausiai pažeidžiamu taikiniu ato
minio karo atveju, šis pavojuj 
verčia susimąstyti D. Britanijos 
vyriausybę, kuri pripažįsta, kad 
bent iš didžiųjų miestų dalis gy
ventojų jau iš anksto turėtų būti 
iškeldinta.

Patys anglai noriai emigruoja. 
Apie 1 milijonas Anglijos gyven
tojų artųniausiu laiku išvyksta į 
JAV ir kitur. Jie sudaro tik mažą 
dalį tų, kurie yra numatę ateity 
palikti savo senąją tėvynę.

300.000 D. Britanijos piliečių yra 
pasiruošę vykti į dominijas ir tik
tai laukia laivų. Didžiausia dalis 
jų, būtent 200.000, vyksta į Aus
traliją, tačiau spėjama, kad tik 
6000 jų tegalės išplaukti šiais me
tais ir tik 12.000 ateinančiais me
tais.

Keistoka, kad į JAV anglai emig
ruoja daugiau, ,negu į bet kurią 
savo dominijų.

Nors transportas iš Anglijos į 
JAV nėr^ lengvas, vis dėlto jis 
nėra toks sunkus, kaip į dominijas. 
Kiekvieną mėnesį britai įteikia 
apie 3.000 prašymų vizoms j JAV 
gauti. Paprastai kas mėnesį išduo
dama apie 2.000 vizų.

Pokario ekonominiai sunkumai, 
sunkia našta prislėgę lepius anglų 
pečius, yra pirmoji priežastis pa
skatinusi juos taip gausiai emi
gruoti. Daugelis, anglų yra tos nuo
monės, kad Anglija jau niekada 
neatgaus savo pirmykščio pajė
gumo, ir jai lieka viena: arba 
smarkiai sumažinti savo gyvenimo 
standartą, arba sumažinti gyven
tojų skaičių. Praėjusios žiemos šal
čiai ir kuro stoka daugelį žmonių 
paskatino keliauti į saulėtuosius 
kraštus.

Antroji emigrantų kategorija 
apima 39 000 anglų moterų ir 
19.000 vaikų, kurie išvyko pas sa
vo vyrus ir tėvus į Kanadą. Apie 
6.000 moterų tuo pačiu būdu iš
vyko į N. Zelandiją. Daugelis jų 
pasiėmė su savim tėvus, gimines 
ar draugus.

Nors visi anksčiau minėti faktai 
kalba už emigraciją ir nors paty^ 
D. Britanijos piliečiai mielai emi
gruoja, D. Britanijos vyriausybė 
nepritaria emigracijai ir įvairiomis 
progomis bei specialiais atsišauki
mais paskiri britų tautos vadai ra
gina piliečius nepalikti šavo gim
tojo krašto tokiu sunkiu metu, ka
da savajam krašte taip reikalinga 
darbininkų.

Blogiausia yra tai, jog kraštai, 
priimantieji emigrantus, reikalauja 
tvirtų ir sveikų žmonių ir su to
kiomis kvalifikacijomis, kurios la

mino pirštai — 
ne mūsų žvaigždės ...

bai reikalingos pačiai Anglijai.
Norėdama išlaikyti sveiką savo 

krašto pramonę ir tenkindama emi
gracijos reikalavimus, Anglija bū
tų priversta griebtis paradoksališ- 
kų priemonių. Išleisdama savo 
žmones darbams į užjūrius, pati 
turėtu samdytis svetimą darbo jė-« 
qą. Prieš tokį neracionalumą britų 
vadai ir kovoja.

Dominijos tačiau yra kitos nuo
monės. Išeidamos iš savo interesų, 
jos tvirtina, kad dominijoms darbo 
jėga daug daugiau reikalinga, ne
gu Anglijai. Australijos emigraci
jos ministeris Arthur Calwell sako, 
kad saugumo ir kitais sumetimais 
Australija ir kitos britų dominijos 
privalo išvystyti savo pramonę. 
Nuo to priklausanti britų tautų 
bendruomenės gerovė.

Australijos gyventojų skaičius 
yra neproporcingai mažas. Dabar
tiniu metu ji pagamina maisto du 
kartu, daugiau, negu pati suvartoja. 
Turėdama pakankamai darbininkų, 
ji galėtų maisto gamybą dar padi
dinti. Nėrą abejonės, kad Austra
lija įstengtų išmaitinti savo gy
ventojus, jei jų skaičius net -tris 
kartus padidėtų. Australijos poli
tikai ir siekia dviejų būsimų kartų 
laikotarpy paditinti savo gyven
tojų skaičių iki 20 000 000. Ji tikisi 
to pasiekti didelio britų emigrantų 
antplūdžio pagalba. Kiekvienais 
metais Australija numato įsileisti 
apie 70 000 emigrantų. Yra pagei
daujama, kad 98*/» visu emigrantų 
sudarytų britai. Pirmieji darbinin
kai iš išvietintųjų asmenų tarpo 
taip pat jau atrinkti ir apie Kalė
das 4 000 jų atplauks IRO parū
pintuose laivuose.

Kitos emigrantais labai susido- 
mėjuios dominijos, būtent Kanada, 
Pietų Afrika ir N. Zelandija, taip 
pat stengiasi gauti kuo daugiau 
britų. Negaudamos pakankamai 
britų, dominijos pasitenkintų skan
dinavais, olandais, „gerais vokie- 
čiąis" ir lenkais. Tačiau nėra ko 
tikėtis, kad šių žmonių atvyktų 
žymesnis skaičius. Labiausiai nori 
emigruoti pietų europiečiai ir azia- 
tai, tačiau tos tautinės grupės do
minijose, ypač Australijoj ir N. Ze
landijoj, nelabai yra pageidauja
mos.

Kanada yra pasiryžusi priimti 
tiek britų emigrantų, kiek tik jų 
pareikš norą įvažiuoti. Nuo karo 
pabaigos į Kanadą yra atvykę apie 
100 000 naujų piliečių. Didžiausį 
procentą sudaro karo veteranų**' 
žmonos ir vaikai, taip pat atvykę 
apie 5 000 lenku karių, bei olandų 
ir belgų ūkininkų. Kadangi Kana
dos1 prieauglis vra mažas, tai val
džia yra susirūpinusi įsileisti apie 
12 milijonų gyventojų iš kitų kra
štų. Į Pietų Afriką britai bene dau
giausia emigruoja. Kas mėnesį lai
vas su tūkstančiu emigrantų plau
kia į Capetown. Šių metų pabai
goj tikimasi Pietų Afrikoj įkurdinti 
16 000 britų. Pietų Afrika labiau
sia pageidauia pramonės darbinin
kų ir amatininkų.

N. Zelandija ketina priimti anie 
4000 imigrantu kasmet, gi prašy
mų vizomis į N. Zelandiją gauti 
nuo karo pabaigos Londone įteikta 
50 000. Iš tokio didelio norinčiųjų 
skaičiaus N. Zelandija, be abejo, 
galės daryti tokią atranką, kokia 
jai patiks. Dominijos skatina bri
tus nedelsiant emigruoti, nes po
kario periodas geriausiai tinka įsi
kūrimui. Dominijos šiuo metu kaip 
tik reikalingos žmonių, o praėjus 
tam tikram laikui ir gyvenimui 
sunormalėjus, jos, gal būt, mažiau 
arba visai nenorės priimti svetim
šalių. Taip nat ir britai, pagerėjus 
sąlygoms ir karo veteranams vedus 
ir įsikūrus savam krašte, nebeno
rės emigruoti.

I .
/
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A. Rūkas

MENININKU IR VISUOMENĖS
monės: paveikias pripažintinas vi
siškai beverčiu. O šiandieną, vos 
po pusšimčio metų, tas pats Max 
Liebermann — vienas didžiausių 
Vokietijos dailininkų, ir kiekvie
nu jo paveikslu mielai papuoštų 
savo sales kiekvienas landtagas.

Ak, pavyzdžių būtų galima pri
rinkti labai daug. Bet pakanka ir 
tų. Jie vaizdžiai parodo, jog vi
sais laikais didelis menininkas 
turėjo kovoti dėl savd naujųjų 
idėjų ir labai dažnai kova laimė
davo tik po mirties. Panašią kovą 
sunkiai kovoja šių dienų moder
nieji dailininkai. Kad ne kiek
vienas iš jų prilygs Delacroix ar 
Manet ar Liebermanui, rodos, 
taip aišku, jog ir kalbėti nereikia. 
Tačiau nemažiau aišku, jog atei
tis iškels tuos, kurie bus didieji, 
ir tuomet žurnalistai, rašydami 

. . . r______________________ ____r t__ apie naujus dailininkus, ims pa-
kurį šiandieną patys vokiečiai jau noptikumą, kaip baisybių namus, vyzdžiu mūsų bukumą, kaip mes 
-------- —4 Kai didysis impresionistas Ed- šiandieną prisimename bukumą

KONFLIKTAI
Triukšmelis, kilęs mūsų spau

doje dėl modeminio meno, nėra 
atsitiktinis dalykas, kaip jis nėra 
atsitiktinis ir vokiečių spaudoje, 
kur jau nebe triukšmelis, o visas 
triukšmas: ir profesoriai, ir dai
lininkai, ir meno istorikai,- ir stu
dentai, ir visuomenės atstovai 
dalyvauja. Tai visai natūralus da
lykas: fašistinis Vokietijos rėži- „„  _____ „ _______
mas buvo ne tik sudeginęs kny- paveikslams buvo paskirta pati 
gas, kurios netiko jų „dvasiai“ ir blogoji vieta. Tuomet dailininkas 
„visuomenės auklėjimui“, bet už- savo' paveikslus atsiėmė, išstatė 
draudęs ir paveiksiu^, palikdamas juos daržinėje ir ant durų užra- 
ir proteguodamas savo rūšies „na- šė: „Realizmas. G. Courbet“. Tą 
cionalsocialistinį realizmą“, apie pavilijoną žiūrovai laikė kaip pa-

„Norėdamas ko stipriau pareikš
ti opoziciją vyraujančioms pa
žiūroms, jis puolė į trivialumą ir 
nešvarias temas.“ Vadinasi anuo
met buvo nešvarūs ir trivialūs 
„Akmenskaldžiai“ arba „Javų 
kirtėjos“ — paveikslai, kurie šian
dieną laikomi vieni bkilmingiau- 
siųjų! 1855 m. Paryžiaus parodoje 
po ilgų svyravimų G. Courbet

kalba kaip apie „privilegijuotą i
raumenų tapybą'. Daugiau kaip ward Manet (1332—1883), kurio musM senelių ir prosenelių, 
dešimti metų nieko kito nemačių- pavelksiai šiandien, brangi rete- , ~
siems vokiečiams, ypač jų jau- nybė 1863 m Paryžiuje išstatė kad dailininkai šiaip sau, 
nuomenei, gausios moderniojo savo’kQrini „Pusryčiai ore“, rei- patinka“, kad , takto 1 
meno parodos šiandieną yra toks kėjo prieš paveiksla statyti poli. mintis į galvą šovė' 
smiiaic mm Irurm tip tain Ipnpva ... .. cncitpro r>ioėt>

Dr. v. Gaigalaitis Mažosios Lietuvos veikėjų tarpe. Iš kairės į dešinę: dr. 
Trukanas, dr. V. Gaigalaitis, dr. M. Anysas, J. Kybrancas. Stovi kairėje

E. Simaitis ir M. PurvinasJuk būtų visai naivu manyti, 
__2 ____ kad
,taip patinka“, kad „tokia kvaila sionizmą, ekspresionizmą iki šių 

_ - »“ ėmė, kaip dienų modernizmo.
- . x .- -. vuiiiin.ua, lica ^luiwai puvic Bu susitarę^ piešti savo paveikslus Mes turėtume, vietoj burnojusi,

atsikvošėti, o taip pat ir naujas iaz(jornis įr skėčiais. Dar didesnis ->kad ir nežmoniškai, by tik ki- džiaugtis, kad mūsų dailininkai, 
meno pasaulis, kuriame ne taip skan(jaias kjio dėl kito E. Manet toniškai“, anot moderniojo meno mažos ir skriaudžiamos tautos kū- 
lengva susigaudyti. Tad ir mūsų pavejkslo __ „Olimpios“ Paveiks- tarėjų. O ne! Reikalas nėra toks rėjai, pajaučia pasaulinį meno
ginčuose mėginimai^ remtis jau- lo būrėjas nebegalėjo išlaikyti Paprastas. Taip pat modernieji gyvenimo pulsą, nenori likti pro- 
niklių vokiečių pažiūromis yra ne įtūžėlių koliojimų ir pabėgo į Ma- dailininkai savo paveikslus kitaip vincijos, užkampio menininkais, 
tik nesusipratimas, bet jr nesu- ^ridą. Emilė Zola yra papasakojęs- Piešia ir ne dėl to, kad žiūrovams o savo darbais stengiasi išeiti į 
pratimas. Būkime, tikri, kai di- scena> kaįp jjs išvadavo E. Manet senoviškais paveikslais nusibodo tuos kelius, kuriais šiandieną ei- 
džiulėje Sovietų Sąjungoje, kada - „ ’ užpuolusiu gatvės vaikėzų grožėtis, kaip kaį kas mėgina na pasaulio šio meno pirmūnai, 
ten atsidarys vartai kitokiam me- gaujos Tuo metu policininkai, teigti. Menas, turiu galvoje ir Ii- Ir ne aš vienas, o daugelis lietu- 
nui, negu socialistinis realizmas, rarnįausiaį stebėję užpuolimą, ti- teraturą ir dailę ir muziką, nėra vių žavėjomės ir žavimės Adomo 
bus dar aštresnių kovų ir ginčų, k- zola, jog tą žmogų reikią ak- kažkas efiriško, plazdenančio vir- Galdiko „Žydinčiu pavasariu“ ar- 
negu_ šiandieną vokiečiuose arba menįmįs aplaidyti, nes jis teršiąs šuj žemės ir gyvenančio tik per ba Telesforo Valiaus grafikos kū- 
ir mūsų mažiukame tremtinių pa- grožio šventovę. Zola policininkui save ir dėl savęs. Meno šaknys,' riniu „Mano žemė“, kuriame 

......................... ’ ' stypso trys medžiai, o medžiuose 
auga grabai, ir jokios žemės nė
ra. Bet šis kūrinys smogia tiesiai 
į širdį, nes ir Telesforo Valiaus, 
ir mano, ir jūsų žemėje auga gra
bai.

_ . , . , . , _ yiics pa - „ .__
smūgis nuo kūno ne taip lengva cininkus nes žiūrOvai puolė su „♦o, izT’nenti zv Tom net ir nnmnc _ _ . _ _ ...

įtūžėlių koliojimų ir pabėgo į Ma- dailininkai savo paveikslus kitaip vincijos, užkampio menininkais, 
dridą. Emilė Zola yra papasakojęs- Piešia ir ne dėl to, kad žiūrovams o savo darbais stengiasi išeiti į

šaulyje. atsakįs7kad" jo nuomonė'~Louvre kokios jos bebūtų, yra žemėje,
Žmogus, eilinis žmogus, biurge- jap esančios paskirtos vietos, kur žmoguje, gyvenime, o jo šiandie- 

ris, yra labai pamėgęs „šventąją llqai niui kabos „oiimpia" ir ninj. forma yra rezultatas ilgų 
ramybę“ nusistovėjusias tradici- t- -........... -
jas, pažiūras, oficialųjį skonį, ofi- t 
cialiąją literatūrą, tapybą, grafi- » 
ką ir kitokius kitokiausius daik
tus. Tuo tarpu menininkas-prie- 
šingai: nepakenčia rutinos, nepa
kenčia kasdieniškumo ir, kūrybi
nės ugnies skatinamas, ieško nau
jų kelių, naujų būdų meno prob
lemoms spręsti, naujiems meno 
pasauliams kurti. Čia tarp biur
gerio, ir menininko ir kyla kon
fliktas ne tik šiandieną — visais 
laikais ir visuose kraštuose. Ir 
juo menininkas naujovininkas ga
lingesnis, juo jis savo kūryba 
stipriau veikia, tuo tas konfliktas 
didesnis. Ir tik kuriam laikui 
praėjus (dažnai jau po menininko 
mirties), jei kūrėjas tikrai buvo 
galingas, jis tą kovą laimi: jo 
knygos leidžiamos tūkstančiais, jo 
paveikslai išstatomi meno galeri
jose, jo muzika grojamą visų ge
riausiųjų pasaulio orkestrų.

Nemanykime, kad tik mums 
atsidarė akys ir kad tik mūsų me
to dailininkai — tokie nenuora
mos, keistuoliai, padaužos, norį 
mums įkalbėti grožį, kurio mes 
nematome. Panašių triukšmų ir 
menininko konfliktų su visuome
ne buvo visais laikais ir visuose 
kraštuose.

Kai romantikas koloristas Eu
gene Delacroix (1799—1863) nuga
lėjo griežtas klasicizmo formas ir 
degančiu spalvų svaiguliu ir ne
suvaržoma jėga ir drąsa išgąs
dino savo bendralaikiuš, triukš
mas kilo gal dar didesnis už 
šiandienykštį. Jo bendralaikis 
poetas Theophile Gautier rašo: 
„Kiekvienas jo kūrinys iššaukda
vo kurtinantį keiksmažodžių kau
kimą ir baisiausias diskusijas. 
Menininkas buvo apsvaidomas 
įžeidimais, kurių biaurumu ir 
keiksmažodiškumu pasipiktintų ir 

' vaikėzas. Kritika jo adresu neži
nojo jokio mandagumo. Jis buvo 
laukinis, barbaras, beprotis, kvai
lys. Jis nemokėjo piešti. Jis laužė 
kūno dalis. Jis piešė girtą šluo
tą ..Taip tuomet buvo kolio- 
jamas menininkas, kurį šiandieną 
pasaulis vadina didžiuoju roman
tiku, kurio • paveiksimi kabo 
Louvre.

Realistiniai Gustave Courbet 
(1819—1877) peveikslai susilaukė- 
panašaus priėmimo. Jo pastan
gos, nieko neidealizuojant, saviš
kai pavaizduoti tikrovę, socialinę 
tikrov, iššaukė į jo priešų eiles 
visus tuos, kuriems darbas nieko 
kito nereiškė, kaip tik nešvarą. 
Apie G. Courbet buvo sakoma:

nųai mui kabos „Olimpia" ii .. , _ , ~ .
„Pusryčiai“. Toli numatęs rašy- arnzlU kūrybos, 
tojas nesuklydo. guojančią raidą

‘ Panašūs dalykai yra dėjęsi ir ?er roman iznią, 
Vokietijoje. Kai 1879 m. tarptau
tinėje meno parodoje Mūnchene 
vokiečių impresionistas Max Lie
bermann išstatė savo paveikslą 
„Kristus bažnyčioje“, kritika aps
pjaudė dailininką, o jo kūrinį pa
vadino „gėdingu paškviliu“. Pa
veikslas, buvo s 
ne tik akis, bet 
las priėjo ligi tokio skandalo, kad 
dėl paveikslo kilo net debatai Ba- -1945 m. lapkričio 30 d. Brettene, 
varijos Landtage, kuriame visos Badensijoj mirė, visiems Lietu- 
partijos, gal būt, viemintelį kartą vos gyventojams gerai žinomas 
pasaulyje, — kairė ir dešinė ir filosofijos daktaras ir teologijos 
vidurys — buvo vieningos nuo- p^pfesorius Vilius Gaigalaitis,

perėjusios ban- 
nuo klasicizmo, 

realizmą, impre-

Dr. Normantas

A. a. profesoriaus
u pdSK. viliu . ra- 1 T7 *T ••
isaiou^ięižReika- ”r- Viliaus Gaigalaičio atminimui

išraiškos meno šokio momentas V. Augustino nuotr.

raliaučiaus teologijos fakultete 
ir visą amžių nenusikratė išmo
kto „Konigsberger Litauisch“.

Kun. Gaigalaitis buvo ne tik 
geras oratorius, bet ir giliai ti
kintis dvasininkas, kuris jaus
mingai paveikdavo klausytojų sie
las ir širdis. Šiuo pasirodymu jis 
nugalėjo visus savo konkurentus. 
Didele balsų dauguma jis buvo 
išrinktas Priekulės parapijos kle
bonu, kur ji su dideliu pasiąeki- 
jnu veikė liqi 1915 m.

Su Priekulės kunigavimo lai
kotarpiu sutampa ir jo pim?uti- 
nio politinio veikimo periodas. 
Turėdamas plačias • simpatijas 
Klaipėdos ir Šilutės apygardoj 
1903 m. jis išrenkamas atstovu į 
Prūsijos karalystės seimą. Tose 
pareigose jis išbuvo iki vokiečių 
imperijos griuvimo 1918 iri. Ne 
vieną kartą atstovas dr. Gaiga
laitis prašė „karalystės saime“. 
kaip lietuvininkai šitą įstaigą va
dindavo, politinių palengvinimų 
ir ūkiškų pagerinimų savo rinki
mų apygardos gyventojams. Ne 
kartą jis prabilo prieš Vilhelmo 
II laikais taip pagriežtintą ger- 

, manizavimo veiklą Prūsų Lietu
voje. Jis smarkiai užtarė ir lie
tuvininkų tikybos reikalus ir pa
kėlė balsą prieš krematorijų stei
gimą Vokietijoj, į kurį jis žiūrėjo 
kaip vokiečių tautos atsikreipimą 
į senuosius pagoniškus laikus ir 
papročius. Žinoma, visa Gaigalai
čio veikla buvo įmanoma tik tų 

mes laikų įstatymų rėmuose, kurie, 
gerai .šill laikų akimis žiūrint, buvo pa- 

• lyginant platesnė negu šiandien. 
Apie veiklą, išeinančią iš šių ribų, 
tuomet irgi nebuvo ko galvoti.

Jam, kaip politikui, ginančiam 
lietuvių mažumos teises, žinoma, 
netrūko kritikų ir priešų. Vokiš
kos pangermanistinės sferos la
bai akyliai sekė visą jo veikimą, 
stengdamos jam koją pakišti, kur 
tik galima, o ortodoksiniai lietu
vininkai, ypač, didelė dalis saky
tojų, dažnai viešai reikšdavo ne
pasitenkinimą, kad dvasininkas 
imasi politikos, dažnai apleidžiąs 
savo parapijas, draugaują Ber
lyne su aukštais ponais, pasauli
niais dalykais rūpinąsis ir * t. 
t. Surinkimų galia tuomet bu
vo didelė. Nelengva atstovui Gai
galaičiui tuomet buvo veikti ir, 
suderinti dvasininko pareigas su 
poltine veikla.

. Net Neprikl. Lietuvos laikais 
atsirado anų laikų kritikų. Dėl 
tokios post-faktum kritikos prof. 
Gaigalaitis buvo labai sujaudin
tas. Žinoma, tai buvo politinių 
nenusimanėlių straipsniai, bet

gimęs 1870 m. rugsėjo m. 27 d. 
Naujėnuose, Tižės-Ragainės aps
krity.

Kilusiam iš dievobaimingų ūki
ninkų šeimos, Viliui Gaigalaičiui 
buvo leista mokintis kunigu, nes 
dievobaimingiems lietuvininkams 
atrodė priimtinos tik teologinės 
studijos. Lietuvininkams g—- 
žinomas kunigas Pipirs jį tiek 
prirengė^ kad galėjo stoti į aukš
tesnę mokyklą. Lankė Klaipėdos 
ir Tilžės gimnazijas. Nuo 1892 m. 
iki 1896 m. jis studijavo Kara
liaučiaus ir Berlyno universite
tuose teologiją ir filosofiją ir 1900 
m. įgyjo filosofijos daktaro laips
nį. ' . '

Pirmoji jo kunigavimo vieta 
buvo Ramučių parapija, kurioj 
jis dirbo nuo 1900 iki 1902 m. Jau 
ten jis pasidarė žinomas kaip ge
ras dvasininkas ir „dūszių rūpin
tojas“, kaip lietuvininkai tuomet 
sakydavo. Jo jaunystės laikais 
kun. Gaigalaičio nepažinau. Jį 
pirmą kartą pamačiau, kai jis 
buvo bepradedąs eiti kunigo pa
reigas Priekulės parapijoj. Po 
pirmojo pasaulinio karo turėjau 
progos jį dažniau matyti ir pas
kutinieji jo veikimo metai Klai
pėdoj prabėgo kaleidoskopiškai 
pro mano akis.

Aš qerai atsimenu aną 1902 m. 
šventadienį, kai kun. Gaigalaitis 
laikė savo įvedamas pamaldas 
Priekulės bažnyčioj. Buvau tada pasirodę spaudoj, jie greit suda- 
Priekulėj su tėvais. Tai buvo di
delė diena, bažnyčia kupina žmo
nių, daugel stovėjo už durų. Pa
maldos buvo pradėtos lietuvinin
kų taip mėgiama giesme: „Dide
lis prarake, mano dūszele.“ Saky
kloje pasirodo aukštas, gerai au
gęs dvasininkas, savo plačia 
barzda atrodydamas kaip senųjų 
laikų pranašas, kurių paveikslus 
dažnai matome Prūsų Lietuvos 
bažnyčiose. Laisva ir gražia lie
tuviška kalba kun. Gaigalaitis 
greitai sužavėjo klausytojus. Jis, 
būdamas tilžiškis, labai skyrėsi 
nuo vokiečių kilmės kunigų, ku
rie lietuviškai kalbėti išmoko Ka-*

rė viešąją nuomonę ir pradėjo 
žeminti daugmetinio veikėjo var- 
dą.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
dr. Gaigalaitis kaip Prūsijos sei
mo atstovas plačiai apvažinėjo 
visą Lietuvą ir parašė plačią kny
gą apie Lietuvos praeitį, lietuvių 
tautą ir jos politines perspekty
vas. Dėl šitos knygos jis ir tuo
met pangermanistų sluoksnių bu
vo puolamas, bet ypatingai nu-. 
kentėjo Hitlerio laikais. Pakarto
tinai Himmlerio įstaiga jam pri
kaišiojo jo politinę veiklą ir nu
sistatymą, ypatingai todėl, kad jis 
savo knygoj buvo drįsęs pasakyti,
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kad ir Rytų Prūsijos šiaurinėj 
daly esą lietuvių. „Aš, šitą knygą 
perskaitęs, norėjau knygos auto
riui, dr. Gaigalaičiui į veidą 
kirsti“, jam pasakė įsikarščiavęs 
Himmlerio pareigūnas Berlyne. 
„Aš susilaikiau tik dėl Tamstos 
baltų plaukų.“

Nuo 1915 ligi 1918 m. dr. Gai
galaitis buvo Katyčių kunigas. 
Pažymėtinas faktas, kad jis toj 
parapijoj kasmet įžegnodavo dar 
apie 70 lietuviškų pamokslinin
kų, o Nepriklausomos Lietuvos 
laikais j u ten nebeliko nė vieno. 
Taip greitai žengė germanizacijos 
banga, nesustodama, net tuomet, 
kai kraštas buvo nuo Vokietijos 
atskirtas. Sugriuvus Vilhelmo II 
Imperijai, kunigas Dr. Gaigalai
tis, norėdamas būti laisvas poli
tikai, išėjo j pensiją.

Po Klaipėdos krašto atskyrimo 
prasidėjo kunigo Gaigalaičio pas
kutinis politinio veikimo perio
das. Bet prancūzų okupacijos 
metu nebuvo daug kuo viešame 
valdyme pasireikšti. Visą admini
straciją tuomet atliko vyriausio 
komisaro Petisnė sudaryta Ste- 
putaičio direktorija, o visą Klai
pėdos Krašto politiką tuomet 
nustatė pats Petisnė. Dr. Gaiga
laičiui ir kitiems krašto lietu
viams tai buvo skaudus smūgis.

1923 m. sausio mėn. 15 d. įvy
ko faktinis Klaipėdos krašto pri
jungimas prie Lietuvos. Sudary
to j tais metais Viktoro Gailiaus 
direktorijoj dr. Gaigalaitis tvar
kė mokyklų ir bažnyčios jeikalus. 
Kaip tik tuomet prasidėjo vie
šiems žinomas bažnyčios konflik
tas, kuris tęsėsi daugiau kaip me
tus ir pasibaigė Direktorijos ir 
Centro vyriausybės visišku pra
laimėjimu. Pirmą kartą čia susi
telkė visos antilietuviškos jėgos 
ir pasiekė didelį laimėjimą.

Bet tai nebuvo nei Direktorijos 
pirmininko Viktoro Gailiaus nei 
dr. Gaigalaičio kaltė. Šitos poli
tikos akstinas buvo užsieninės 
politinės jėgos.

Dėl šito konflikto ypatingai nu
kentėjo dr. Gaigalaitis. Berlyno 
konsistorija, kovą laimėjusi, jam 
prikaišiojo, dėl ko prisidėjo prie 
valdžios žygių atskirti Klaipėdos 
Krašto bažnyčią nuo Vokietijos. 
Kadangi kunigų paskyrimas ir 
ateityj priklausė nuo užsienio 
konsistorijos, ji dr. Gaigalaičiui 
keršijo visą amžių ir jo nebepas- 
kyrė kunigu Klaipėdos krašte. 
Kadangi velionis-šitą darbą labai 
mylėjo, jis dėl to labai kentėjo 
visą likusį amžių. Lietuvininkų 
daugumos negarbei reikia pasa
kyti, kad po to konflikto ir vė
liau nebuvo daroma pastangų ši
tą konsistorijos nusistatymą pa
keisti.

Bažnyčios konfliktui vyriausy
bės nenaudai pasibaigus, prasi

dėjo Lietuvos evengelikų organi
zavimas. Buvo sudarytą konsis
torija Kaune, ir dr. Gaigalaitis 
1927 m. buvo išrinktas tos kon
sistorijos pirmininku.

Dėl didelio dvasininkų trūku
mo Klaipėdos ir Lietuvos valdžios 
sluoksniuose buvo nusistatyta Lie
tuvoj įsteigti evangelikų teologi
jos fakultetą. Dr. Gaigalaitis bu
vo paskirtas šito fakulteto pro
fesorium ir ten sėkmingai veikė 
iki 1934 m. Beveik visi tais me
tais ten studijavę teologiją evan- 
legikų kunigai buvo jo mokiniai. 
Bet Berlynas liko nepermaldau
jamas, reikalavo, kad jie tam tik
rą laiką ’studijuotų ir Vokietijos 
universitetuose, šiaip jie nebuvo 
pripažįstami. Šitie kunigai turėjo 
būti skiriami į Didž. Lietuvos pa
rapijas.

Tas pareigas eidamas prof. 
Gaigalaitis pasidarė žinomas ki
tose Pabaltijo valstybėse. 1933 m. 
jis gavo Rygos universiteto gar
bės daktaro laipsnį.

Tuojau po Klaipėdos Krašto 
prijungimo prie Lietuvos iškilo 
Klaipėdos Krašto lietuviško jau
nimo išmokslinimo klausimas. 
Visiems kraštą pažįstantiems bu
vo aišku, kad iš krašto gyvento
jų tarpo reikia išauginti naujų 
intelektualinių jėgų, kurios vė
liau galėtų pasireikšti krašto 
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ūkiškame ir politiniame • gyveni
me. Veikiančioji karalienės Lui- 
zos vardo gimnazija Klaipėdoj 
lietuviams tuo reikalu nieko ne
buvo padėjusi, o dabartiniu lai
ku ji buvo žymus germanizavimo 
įrankis. Dr. Gaigalaitis jau 1933 
m. įsteigė lietuvišką gimnaziją 
Klaipėdoj. Nerasdama tinkamos 
paramos ji negalėjo išsivystyti ir 
vėliau net buvo kurį laiką užsi
dariusi. Tik vėliau iš jos išaugo 
Vytauto Didžiojo gimnazija, kuri 
vis didėjančiu pasisekimu veikė 
iki 1933 m. įvykių. 1927 m. jis su
ruošė suaugusiems brandos ate
statui įųyti kursus, kuriuos baigę 
kai kurie asmenys šiuo pasiruo
šimu buvo priimti į Kauno uni
versitetą.

Dr. Gaigalaitis taip pat įsteigė 
Sandoros knygyną, kuris platin
damas religinę literatūrą, daug 
metų sėkmingai veikė. Bet kny
gynas jam protarpiais padarė di
delių piniginių nuostolių, nes dr. 
Gaigalaitis dažnai per daug pa
tikėdavo vylingiais žmonėmis.

Kadangi Klaipėdos krašto di
rektorijos daugiausia buvo už
sienio pangermanistų ir vėliau 
nacionalsocialistinių z sluoksnių 
įrankių, jos užsilįsdamos už sta
tuto nuostatų, dideliu pasisekimu 
varydavo vietinio jaunimo ger

manizavimo ir hitlerinimo darbą. 
Šitai veiklai kiek kelią užkirsti, 
dr. Gaigalaičio iniciativa buvo 
įstaigta mokyklų draugiją. Jos 
veikla ypatingai Baldžiaus direk
torijos metu, pasidarė labai žy
mi. Mokyklų draugijos vardu ir 
iniciativa buvo įsteigtos įvairios 
mokyklos krašte, nes paskutinės 
direktorijos jau beveik nebevyk
do statuto nustatyto dvikalbišku- 
mo mokyklose. Prof. Gaigalaitis 
daug metų buvo to draugijos pir
mininku.

Dr. Gaigalaičio iniciativa dar 
1904 m. buvo įsteigta „Pagalbos“ 
labdarybės draugija, kuri daug 
metų sėkmingai veikė. Ji, laikė 
prieglaudas Tauragėj ir Lauga- 
liuose. Pastarieji buvo pėtalpinta 
dideliam 100 hektarų ūky.

Įvertindamas senojo Rambyno 
reikšmę Prūsų Lietuvai, dr. Gai
galaitis kalno viršūnę buvo nu
pirkęs nors vėliau III Reicho jis 
buvo priverstas tą sklypą atiduo
ti Prūsijos vyriausybei. Šito kal
no viršūne vokiečiai neilgai 
džiaugėsi, nes jau 1944 m. turėjo 
iš krašto galutinai pasitraukti. 
Patriarchas Jankus būtų pasakęs: 
„Čia Perkūnas teutonams atker- 
šyjo.“

Bet kunigas Gaigalaitis nebuvo 
šalininkas anų perkūniškų sva-

jonių.Jis kaip tikras bažnyčios ir 
evangelijos tarnas tvirtai laikėsi 
Švento rašto: Jo namuose buvo 
pamaldos kas rytą ir kas vakarą. 
Neįvykdavo joks parengimas, ku
ris nebūtų pradėtas Dievo žodžiu.

Tikrai krikščioniškas ir pavyz
dingas buvo jo šeimyninis gyve
nimas. Jo žmona, nors kilusi iš 
Lietuvai taip tolimo Rheino kraš
to, buvo visiškai susigyvenusi su 
jos vyro siekimais ir idealais. 
Tai buvo pavyzdinga harmonija, 
kuri tęsėsi visa amžių. Matyda
ma lietuvininkų neprotingus vai
dus, ji sakydavo: „Nesuprantu 
lietuvininkų ginčų, kurie jiems 
užkerta kelią pasiekti to, kas 
jiems priklauso ir ką kitos tautos 
jau seniai turi.“

Visą prof. dr. Gaigalaičio veiklą 
nutraukė 1939 m. kovo mėn. 22 
d. įvykiai. Jam taip pat nebebu
vo galima gyventi Klaipėdos 
krašte, bet turėjo pasitraukti. 
Prasidėjo nomadiškas gyvenimas, 
nes 1941 m. birželio mėn. 15 d. 
įvykiai jį privertė ir iš Lietuvos 
pasitraukti į Vokietiją. Čia turė
jo daug nemalonumų su Himm
lerio įstaiga, tik jo balti plaukai 
jį išgelbėjo nuo tolesnių pasėkų, 
bet jo visas turtas buvo konfis
kuotas ir jam net neleido gyventi 
pas žmonos gimines Frankfurte 
a. Main. Turėjo persikelti į mažą 
miestelį Bretten, kad geriau bū
tų matomas ir negriautų tūkstan
čiui metų pastatyto III-jo Reicho. 
Sunkus ten buvo jo gyvenimas, 
ypatingai maisto atžvilgių. Bet 
visgi dar buvo senų priekuliškų 
draugų, kurie jam šį tą siųsdavo.

Jis labai ilgėjosi savo krašto. 
Brettene jam viskas buvo sveti
ma. Apie savo ilgesį jis man 
pakartotinai rašydavo, klausė, ar 
yra kokių vilčių grįžti į Klaipėdą, 
į Sandoros salą, kur jis daug me
tų pamaldas sakydavo. Bet žiau
rusis karas tęsėsi, nebuvo jam 
nieko malonaus parašyti.

Karui pasibaigus po trij? mė
nesių pradėjus paštui veikti, ga
lėjau jam perduoti mano naująjį 
adresą. Iš karto gavau iš jo žmo- 
nos žinią apie jo mirtį. Iškeliavę 
jis ramybėje, tik kelias dienas 
tesirgęs.

Senasis sakytojas Peteraitis, 
apie 80 m amžiaus, taip pat gy
venąs emigracijoj, apie prof. Gai
galaičio mirtį išgirdęs, taip pasi
reiškė: „Gaigalaitis buvo tikras 
Prūsų Lietuvos sūnus. Jis dėl 
savo tautos ir Lietuvos daug 
dirbo, bet ir daug nukentėjo. Jo 
pasiryžimas, visomis jėgomis Lie
tuvai dirbti, jam sudarė daug 
priešų, vokiečių ir lietuvininkų 
tarpe. Dėl to jis daug kentėjo, 
bet jis visuomet liko ištikimas 
savo idealams ir visuomet rodė 
didelį kantrumą.“

A. Gražiunas

IJKIERSTAS
Praeivių čia į kairę, čia į de

šinę grumdomas, liesas nukarusi
ais ūsais žmoguitis, sustojęs Ilga- 
vyžio smukles vidury, dairėsi, kur 
galėtu prisėsti. Jo laibas lyg vi
štos koja kaklas kyšojo iš pagel
tusios nuo senumo gutaperčinės 
apykaklės, kuri buvo jam tokia 
plati, kad ten lengvai galima buvo 
įkišti dar ir antrą tokį laibą kak
lą. Pats žmogelio apdaras buvo 
pirktinės gelumbės ir net gero 
kirpimo, tik jau seniai užmirštos 
mados ir taip nudryžęs, kad tik 
dangaus šventieji būtų galėję pa
sakyti, kokios jis iš tikrųjų spal
vos. Ant galvos dar jis buvo už
simaukšlinęs juodą, bet jau seniai 
savo formos netekusią skrybėlę, o 
nuo liemenės kilpos į kišenėlę ėjo 
stora, apdilusi grandinėlė, nors 
laikrodžio kišenėj ir nebuvo. Iš jos 
tekyšojo parūdijęs segtukas, ku
riuo grandinė les galas kišenėj buvo 
pritvirtintas. Tik prie kabli, ku
riuo grandinėlė buvo prie lieme
nės kilpos prikabinta, cilingavo 
dar pragręžtas sidabrinis pusrub

lis su Nikalojaus galva ir pora 
kažin kokių kitų kankalų.

Iš šio apdaro galima buvo sprę
sti, kad jo savininkas yra matęs 
ir geresnių laikų, tik dabar laimė 
yra atsisukusi į jį užpakaliu. Ir tai 
buvo tiesa, nes tai buvo ne kas 
kitas, tik kitkart visoj apylinkėj 
garsėjęs muzikantas Laurynas Liuk- 
petris, paprastai visų vadinamas 
Kreivu Cveku, tur būt, todėl, kad 
nuo ilgo grojimo buvo įpratęs lai
kyti kiek pakeltą kairį petį ir pa
lenktą jo pusėn galvą, lyg vis te- 
bespaustų smakru smuiką.

Kreivas Cvekas kadaise buvo 
tikra garsenybė. Jo smuike, tur 
būt, pats velnias tupėjo ir su 
smuiko garsais skleidė’tokias ža
vias • pagundas, kad, Cvekui pa
traukus per stygas, kaip aguonos 
prdžysdavo net kregždėtų mergio
čių veidai, o berniokai jas tokia 
tvirta ranka spūsteldavo, kad jos 
net aikteldavo iš malonumo. Net 
kūningos dėdienės, tos pasiutusios 
muzikos pakerėtos, išrituodavo į 
vidurį aslos, susiimdavo savo de
vynių palų sijonus ir, vartydamos 
kumpius, pradėdavo taip dūkti, 
kad krikštasuolėj kriošėjęs kuris 
nors kliuksinčiu nuo išgerto alaus 
pilvu dėdė nuo to pakvaišdavo ir, 
užmiršęs visą savo orumą, imadavo 
griautis iš užstalės. Pagavęs tokią 
apvalią tetulę, jis pradėdavo taip 

pasiutusiai suktis ir šėlti, trenk
damas kulnais į aslą, kad net lan
gai činksėjo. Tetulės gi plačių si
jonu pažemiai skriejo lygiai sujos 
pačios galva, o paties dėdės pyp
kė su visu kandikliu ne kartą iš
sprūsdavo iš dantų ir, skriedama 
per visą trobą, kam nors gumbą 
kaktoj uždauždavo arba net langa 
išėsdavo. Sakau, jis pritūpdavo ir 
priklaupdavo ir pašokdavo auk
štyn, savo šokėją atleisdamas to
lyn ir vėl priglausdamas, o tetulė 
taip šypsojos ir darė tokias aku
tes, jog čia pat bestovį šokančiųjų 
jau suaugę vaikai ne kartą kaip 
uogelės nurausdavo, kad jų tėvai 
taip nederamai savo amžiui darko- 
si. Beto, Cvekas galėjo visą pus
valandį grodamas, savo grojimą pa
lydėti dailiais žodeliais, neužmirš
damas ne tik jaunųjų su jų būsi
mais vaikais, svočios su piršliu, 
pajaunių su pamergėmis, bet ir 
visų vestuvininkų. Paliovęs groti, 
jis varė šaunias oracijas ir rietė 
tokias dailias istorijas, kad vestu
vininkams ir šonus įskausdavo be
sijuokiant. Įsismaginęs, Cvekas 
nutverdavo žarsteklį ir, šokialiuo- 
damas, pamulindamas aukštyn ke
lines, rodė, kaip Irškus šieną pi- 
auna. Tą patį žarsteklį apsižergęs, 
rodė, kaip bernai pas mergas joja 
arba, metęs jį šalin, pasiutusiai 
kraipydamasis, rodė, kaip mergos 

jausdamasis, kaip iš balno kritęs, 
jis neteko net dalies savo gyvu
mo, šnekumo ir sąmojaus.

Tiesa, jis stengėsi dėtis nekrei
piąs į nieką dėmesio ir vis tebe
sąs tas pats šaunusis Cvekas, bet 
iš tikrųjų net taip laisvai tarp 
žmonių jaustis, kaip kitados, neį
stengė. Labai jau jam nesmagu 
buvo, kad koki ten smurgliai vi
sų akyse jam dilge per nosį pa
braukė. O dar daugiau jam dienas 
dabar ankartino jo ragana boba, 
kurią, tur būt, nelabojo sugundy
tas, Cvekas dar vedė, palaidojęs 
jau trečią žmoną. Vesdamas, jis 
visiems šaipėsi, jog vedąs, kad 
žiemą šilčiau butų miegoti, bet da
bar ta šilima jam garavo per pa
kaušį. Cvekas nebuvo pratęs dirbti 
ir rūpintis namais. Juose jis be
veik visą savo amžių tebuvo tik 
svetys '‘tarp dvejų vestuvių. Na
muose visuomet šeimininkavo ir 
vertėsi, kaip pačios išmanė, .jo 
žmonos. Tad ir dabar jis namais 
labai rūpintis nesigriėbė. Pagaliau 
kai ir pabandė šio to griebtis, ne
daug ką tegalėjo išspausti. Dėl to* 
jo boba piovė Jį pikčiau, negu 
medinis piūklas. Tai buvo žvėriš
kas padaras. Vos ta su kablio no

ksimi ragana įėjo Cveko trobele, 
’nuo jos kūlversčiais išlakstė ir po 
žmones pakriko visi pirmųjų jo 
žmonų vaikai. Tik paties Cveko

šmulkštę suka, pirštą burnoj lai
kydamos . . .

Ak, visko ir neišpasakosi! Kip
šas, tur būt, tupėjo ne tik Kreivo 
Cveko smuike, bet ir jame pačia
me.

Deja, paskutiniais laikais jis 
buvo nebetekęs pasisekimo — ap- 
seno ir atsiliko. Jis vis tebegrojo 
savo garsią kirtkart polką „daili 
teta, daili teta, o dėdienė dar dai
lesnė", bet jaunimas jau nebeno
rėjo jos šokti, išbiurintas jaunes
nių muzikantų, pradėjusių groti 
visokias mandrapicas, kaip Cvekas 
sakydavo. Tad nei j vestuves, nei 
šiaip į jaunimo pasilinksminimus 
pradėjo jo beveik nebekviesti. Tik 
koks pusbernių klumpių suneši- 
mas ar kokio bobelio vestuvės 
juo kartais dar pasitenkindavo.

Toks nelemtas smūgis skaudžiai 
užgavo Cvekui širdį, o dar dau
giau sudavė per kišenę. Tad kit
kart šaunus ir net puošeika, Cve
kas ilgainiui nučiro, -lyg rūdies 
užpulta aviža. Net anuomet, be
veik vienais vestuviniais pyra
gais misdamas, nebuvęs riebesnis 
už penėtą svirplį, dabar, misda
mas tik savo bobos rankų patie
kalais, pasidarė tikras musių gil
tinė. Jo kitkart puošnus apdarai 
nusitrynė, nudubo, o nuo laikro
džio beliko tik grandinėlė. Dėl to,

5
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Jonas Kalvaitis.Yverdono zidini panaikinus
(Pluoštas prisiminimų)

Besibaigiant baisiajam karui ir 
frontui art.jant vis arčiau, pa
bėgėliai lietuviai, gyvenusiej 
arčiau Šveicarijos sienos, saugo
dami savo gyvybes bei ieš
kodami duonos, pasinaudoję Vo
kietijos vidaus suirute, drauge su 
kitų tautų pabėgėliais perbėgo 
Šveicarijos sieną. Karo iš
kankintus ir visai pavargusius 
bėglius Šveicarų tauta sutiko ga
na palankiai. Jau vien tas, kad 
gerai žinojom, jog nebeteks dau
giau drebėti nuo lėktuvų pavo
jaus, mus gerai nuteikė. Po pa
liktos sugriautos Vokietijos, Švei
carija pasirodė mums oaze. Tie
siog buvo neįtikėtina pamatyti 
karo nepaliestą kraštą, su pilnu 
gyvenimu. Žinoma, sunkusis švei
cariškas karantinas su griežtai 
kariška tvarka kai kuriuos nu
teikė gana neigiamai, bet lietu
viai, susimetę į apie 200 asmenų 
būrį, save ramino, tuo labiau, kad 
per beveik neperžengiamą ka
rantino užtvara mus aplankė 
Lietuvos konsulas Zūriche p. 
Garbačiauskas ir kaip moraliai, 
taip ir materialiai mus sušelpė. 
Tenka pastebėti, kad mūsų sun
kaus karantino metu mus visuo
met aplankydavo p. Garbačiaus- 
kienė, kuri, nesigailėdama nei 
laiko nei triūso, mus globojo kaip 
tikra motina. AdliswiTio karan
tino vargą vargstant, mus taip 
pat aplankė V. D. Universiteto 
profesorius Studerus, kuris į mus 
prabilo pilnu užuojautos žodžiu. 
Jis, mus pamatęs išvargusius, 
apiplyšusius ir alkanus, šveica
rių tarpe suorganizavo visokių 
gėrybių rinkliavą. Jo dėka ilgą 
laiką jo siunčiami siuntiniai var
gino šveicarų paštininkus ir džiaugs

mą teikė lietuviui pabėgėliui. Ma
nau, jog šis jo žygis ir triūsas 
bus įvertintas ir pagerbtas.

AdliswiTio karantine tuomet 
būta įvairių tautų pabėgėlių, to
dėl ir gyvenimas buvo gana pai
nus ir netvarkingas tad lietuviai 
susiorganizavo ir savo reikalus 
pavedė atstovauti gabiam ir 
energingam kun. J. Borevičiui. 
Gegužinės pamaldos, lietuviška 
daina ir mūsų drausmingumas 
atkreipė šveicarų dėmesį, ir mes 
buvome iš to didelio būrio išski
riami.

Neužilgo taip pat patyrėme, jog 
mūsų likimu labai rūpinasi ir mi- 
nisteris p. Turauskas, kuris jaus
damas pareigą, klabeno duris po 
šveicariškas įstaigas, kad lietuvi
ams būtų suteiktas. atskiras bei
mąs, kuris vėliau buvo pavadin
tas Lietuvių Židiniu. Kiek teko 
patirti, šveicarai pradžioje buvo 
nusistatę steigti mišrius heimus 
ir tokie buvo įsteigti, bet mūsų 
pareigūnų energijos dėka (min. 
Turausko, prof. Studeraus, kons. 
Garbačiausko ir kitų, lietuviams 
buvo suteikta išimtinė teisė ir 
leista Yverdono mieste įsteigti 
Lietuvių Židinys.

Karantino pabaigos dieną mus 
aplankė ministeris p. Turauskas 
su Ponia, šio sekretorė p-lė B. 
Jankauskaitė (dabar p. Prapuo- 
lenienė), konsulas Garbačiaus
kas su Ponia ir dukrele p-le Rita, 
prof. Studerus ir eilė aukštų švei
carų kariškių.

Lietuviams specialiai paskir
toje salėje, įvyko kuklios iškil
mės, kurios buvo pradėtos Švei
carų ir Lietuvos himnais.

Iškilmingojo akto metu mūsų 
ir šveicarų pareigūnai pasakė 

kalbas. Pastarieji ypač pabrėžė 
lietuvių laikyseną ir drausmin
gumą. Buvo įsitikinta, jog lie
tuviams reikia padėti ir pa
tenkinti jų norą — įkurti ats
kirą lietuvišką heimą. Tad, laiko 
negaišinant, ir buvo susitarta su 
aukštais šveicarų kariškiais vyk
ti į centrinę pabėgėlių įstaigą su
sitarti tuo reikalu. Gal ir ne iš 
karto, bet stengiantis mūsų pa
reigūnams p. p. Turauskui ir 
Garbačiaukui, vistik pavyko iško
voti atskirą lietuviška židinį. Ir, 
štai, 1945 m. gegužės mėn. 30—31 
dienomis iš AdlisviTio pabėgėlių 
masės lietuviai išskiriami ir per
vežami Yverdonan.

Po AdliswiTio stovyklos Yver- 
don'i židinys — mums liuksusas. 
Yverdon‘o geriausias viešbutis 
paskirtas lietuviams. Kiekviena 
šeima gauna atskirą kambarį, o 
viešbučio kitos patalpos paskir
tos įvairiems reikalams; salė val
gyklai, radio kambarys su geru 
radio aparatu, lošimų salė ir taip 
vadinamoji veidrodžių salė įvai
rioms pramogoms. Vaikams ats
kiri kambariai, gi žindukams net 
atskira virtuvė, kuri buvo švei
carų seselės priežiūroje.

Mūsų viengungiai neturėjo tos 
laimės nes jie porą dienų anks
čiau buvo išskirti ir nusiųsti į 
Cossonay darbo stovyklą - drauge 
su kitų tautų pabėgėliais. Yver- 
don'o miestelis yra prie Neucha- 
tel'io ežero, prancūziškam Vaud 
kantone. Ši vietovė lietuviams 
gal ir prieinamesnė, nes daugiau 
panašumo į lietuviškas lygumas. 
Jūros kalnai kiek atokiau, o ir tie 
patys neaukšti.

Vietinė kalba prancūziška, to
dėl mūsų žmonėms sudaro sun
kumų, bet, nežiūrint to, mūsų
žmonės surado bendrą kalbą su 
vietiniais gyventojais, o šie pasi
rodė qana duosnūs ir užjaučiąti 
nuo karo nukentėjusius.

Židinio rėžimą nustatė centrinės 
pabėgėlių įstaigos įsakymas, kurį 
vykdė tam skirti šveicarų parei
gūnai — heimo vedėjas, sąskai
tininkas — buhalteris ir dar vie
nas kitas bendros tvarkos prioiū- 
rėtojas. Kiekvienas pajėgus hei
mo gyventojas gavo darbą, pri
taikytą, prie esančių gyvenimo 
sąlygų ir aplinkybių. Taip pat 
už darbą mokamas buvo atitin
kamas atlyginimas, kurio dydį 
nustatė žinoma neišeidamas (iš 
nustatyto reguliamino, heimo ve
dėjas. Darbas buvo privalomas 
visiems pajėgiems dirbti.

Darbo diena buvo suskirstoma 
taip: 6 vai. 45 min. kėlimosi lai
kas, 7,15 pusryčiai, 8 vai. darbas, 
kuris truko iki 11,30. 12 vai. pie
tūs ir pertrauka iki 15 vai. 15 vai. 
darbas iki 18 vai. Po to vaka
rienė ir laisvalaikis iki 22 vai. 
Norint išeiti į miestą, reikėdavo 
gauti leidimas iš heimo vedėjo. 
Atstovavimui bendrų lietuvių 
reikalų ir bendros tvarkos palai-

kymui šveicarai leido išsirinkti 
savo komitetą. Jam gana vyku
siai vadovavo kun. J. Borevičius. 
Tenka pasakyti, kad pradžia ko
miteto darbo buvo gana darni ir 
sklandi ir sukėlė ir šveicarų va
dovybės. ir miestelio gyventojų 
tarpe gana teigiamų balsų. Susi
domėjimas vietinių gyventoju 
buvo gana didelis, bet iš arti mus 
stebėti jiems buvo draudžiama, 
nes mes vistik buvome inter
nuoti ir pas mus apsilankyti ga
lėjo tik tas, kas turėjo leidimą iš 
centrinės pabėgėlių įstaigos. Ne
žiūrėdamas visokių draudimų, 
vietos policijos vadas, kaip vėliau 
paaiškėjo, didelis lietuvių priete- 
lius, P. Gallay, suorganizavo iš sa
vivaldybininkų ir valdininkų būrį 
apie 40 žmonių (yverdoniškių) ir, 
peržengęs visus draudimus, „įsi
brovė“ pas mus patirti, kaip mes 
gyvename ir drauge pasiklausyti 
lietuviškos dainos. Tuomet ir 
daina gražiai ir darniai skam
bėjo, nes visi jautėme pareigą 
parodyti šveicarams, kad mes 
taip pat mokam padainuoti ir la
bai mėgstame laisvę nei labai 
mylime savo Tėvynę. Tuo vizitu 
šveicarai liko labai patenkinti ir 
pasižadėjo su mumis užmegsti 
tampresnius ryšius. Ir tai greitai 
pasirodė: birželio pabaigoje ga
vome iš miesto pakvietimą daly
vauti įvykstančioje Yverdono 
miesto vaikų šventėje — karna
vale. Pakvietimą, sutinkant hei- 
mo vadovybei, mielai priėmėme 
ir pasižadėjome dalyvauti. Čia 
vyrauja paprotys, kad kiekviena 
mokykla suruošia kokį nors ne
tikėtumą, todėl, tai patyrę ir mes 
suruošėme yverdoniškiams neti
kėtumą. Mūsų menininkų (La- 

JAV karo veteranai Hanau DP stovykloje Niekžiedžio nuotr.

dyga Stanulis, Stanulienė Luko
šius) ir kitų pasišventėlių pagal
ba ant judančios platformos, ku
rią traukė mums paskolintas juo
das arkliukas „poni“, parodėme 
paveikslą „Vargo Mokyklą“. Vie
tiniai su nustebimu tai stebėjo ir 
kiekvienas domėjosi. Teko aiš
kinti mūsų „Vargo Mokyklos“ 
reikšmę. Aikštėje mus pasitiko 
mūsų bičiulis p. Gallay, kuris 
mūsų vaikučius pasiėmė savo 
globon. Lietuvių vaikučiai užka
riavo vietinių simpatijas ir šven
tės rengėjų komisijos pripažįsta
mi užtarnavę pirmą primija — 
60 Fr. Gi p. Gallay mūsų vaiku
čius nusivedė į geriausią Yver- 
done svetainę ir tenais juos pa
vaišino ledais ir kitais skanės
tais.

Matydami tokį nuoširdų p. Ga
lay prisirišimą prie lietuvių, jam 
pagerbti mūsų židinyje suruošėme 
mažą padėkos aktą, kurio metu 
jam buvo įteikta skulptoriaus 
Gabrio Stanulio išdrožinėta sta
tulėlė „Pabėgėlis“. Pasikalbėjime 
su p. Gallay tą vakarą buvo susi
tarta rudens metu suruošti lietu
vių kultūros savaitę Yverdon'e. 
Ta linkme buvo daug dirbta ir 
atitinkamai pasiruošta. Tik labai 
gaila, kad tuo laiku susidariusi 
politinė padėtis (Šveicarai už
mezgė diplomatinius santykius su 
Sovietais), neleido tų taip kruop
ščiai paruoštų darbo vaisių pa
rodyti šveicarų publikai. Neklau
sydami kai kurių privatiškų įs
pėjimų nesirodyti viešai, mes ne- 
pabūgom ir per Šveicarų tautos 
šventę, rugpiūčio 1 d., mes drą
siai su garsia lietuviška daina, 
nešini lietuviška trispalve ir 
Šveicarų kryžiumi, pasirodėme

pradžioj ji visu pasiutimu ne
puolė, nes tuomet jo kišenei vis 
skimbčiojo koks pinigėlis, kurį 
sumaniai iš savo senio iškrapšty- 
dama, galėjo daug geriau verstis, 
negu miestely davatkaudama. Da
bar gi Cveko kišenėse be skylių 
retai ką daugiau apčiuopiamo ga
lima buvo rasti, ir ji ne tik nieko 
iš savo senio iškrapštyti negalėjo, 
bet buvo priversta rūpintis ko 
nors ir sau ir seniui paėsti. Dėl 
to ji, pikta kaip šernas, iššiepusi 
ilgą pageltusią iltį, dabar nuolat 
ėjo visomis laukų ežiomis, rink
dama rūkštynes ir kažkokias ki
tas žoles lapienei, turkėsi lysvėse 
prie trobelės ir nuo ankstyvo pa
vasario ligi sniego nyrinėjo po 
mišką, rinkdama viską, ką tik 
Dievas ten augina ir veisia. Bet 
dėl to, jei tik pamatydavo nors 
iš tolo savo senį, jos nasrai atsi
verdavo plačiau kaip daržinės 
vartai. .

Pažemintas,- mušamas per ki
šenę ir bobos ėdamas, Cvekas pa
galiau buvo pradėjęs kelioms die
noms kažkur pražūti, o paskui 
visiems pasakojosi grojęs kur 
kitoj parapijoj ir ten vėl esąs 
prašytas net kelerioms vestuvėms 
groti.

Kadangi jo trobelė buvo pačioj 
pamiškėj, o Cvekas vis išeidavo 

ir grįždavo pro tamsą, niekas 
nieko tikro nežinojo, bet ilgainiui 
pikti liežuviai pradėjo ambryti, 
jog iš tikrųjų Cvekas išeinąs ne 
groti, bet, bobos išvarytas, duo- 
neliauti. Kažkas net matęs brėkš
moj jį grįžtantį ne su smuiku, 
bet su krepšiu. Ar tai buvo tiesa, 
nežinia, bet tai, matyt, pasiekė ir 
Cveko ausį, nes jis liovėsi apie 
tai pasakojęsis, nors tarpais kaž
kur ir išeidavo.

Buvo bandęs imtis ir kito vers
lo — giedoti laidotuvėse. Tik čia 
ir jis netiko, ir jam pačiam nepa
tiko. Įpratusiam visą amžių triukš
mingose vestuvėse suktis, lai
dotuvės jam perdaug jau slėgė 
širdį, nors paėsti jose buvo ir ga
lima. Ašaros, rūsčios giesmės, 
degančių žvakių ir paties numirė
lio tvaikas Cveką tiesiog smaugė. 
Ašarų, tiesa, jis buvo matęs ir 
vestuvėse, bet ten jos paprastai 
būdavo netikros, tik tam, kad ne
būtų apsišaukime. Ne kartą akys 
ten ir svogūnu būdavo patrina- 
mos, kad ašarotų ir būtų raudo
nos. O čia ašaros dažniausiai 
buvo tikros, už širdies griebian
čios. Gi Cvekas buvo minkštos 
širdies žmogus, ir ne kartą pats 
nepajusdavo, kaip iš graudumo 
jam pradėdavo tirtėti lūpa, trūk
čioti ūsas ir gerklėj atsirasdavo 
toks nelemtas kamštis, kad bal

sas, kuris ir šiaip buvo ne toks 
jau galingas, o į senatvę ir kiek 
prikimęs, vidury giesmės posmo 
nutrūkdavo arba pasidarydavo 
toks ašaringas ir kimus, kad, višt- 
gaidžiu pragydęs, išsiskirdavo iš 
visų giesmininkų ir sugadindavo 
įspūdį. O atsitikdavo kartais ir 
priešingai. Kai laidotuvės būdavo 
ne labai graudžios — kokios iš 
-prieštvaniniu laikų išlikusios se
nutės ar šiaip atliekamo žmoge
lio — Cvekui pasidarydavo ilgai
niui nuobodu per dieną su keliom 
supelėjusiom bobikėm giesmes 
karkyti, negaunant kartais net 
kuo gerklę kaip reikiant suvilgyti 
ir kokios tvirtesnės atramos po 
širdžia padėti. Tuomet jis užsi
miršdavo, pradėdavo galvoti apie 
kokias kadais buvusias šaunias 
vestuves, ir nejučiom niauri lai
dotuvių giesmės gaida išvirsdavo 
labai panašia į dainelės „mergytė 
ožį piovė, oželis gailiai bliovė” 
arba į „titilvike basas, ko nevedi 
kieles", ir jis susigaudavo tik tuo
met, kai kartu giesmes karkinu
sios bobikės pritildavo ir reikš
mingai pasižiūrėdavo į jį ir viena 
į kitą. O kai išvežant į kapus 
numirėlį Cvekas pabandė pasa
kyti įprastinį atsisveikinimo su 
gyvaisiais žodį, jis šokialiavo, 
pamulindamas aukštyn kelines, 
lygiai taip, kaip Irškus šieną plau

damas, priversdamas susirinkusius 
pašalaičius slapta kikenti ir 
prunkšti į rankovę, o velionies 
artimuosius iki mėlynumo įsiutin
damas. Taip ir teko Cvekui iš 
laidotuvių giesmininkų tarpo pa
sitraukti, juo labiau, kad perdaug 
jau aiškiai būdavo raukomos no
sys, kai jis, nuėjęs į laidotuves, 
pradėdavo maltis į užstalę pas 
giesmininkus.

Neturėdamas tikresnio verslo, 
Cvekas dabar manėsi tuo, kas at
sitiktinai pakliuvo. Kartais pas 
seną muzikantą, kurie paprastai 
daug nusimano meilės dalykuose, 
kokia nelaiminga mergelė kreip
davosi slapto patarimo, kaip pri
sivilioti pamiltą bernioką. Kar
tais, gydytojais nusivylusi, kokia 
pasiligojusi moterėlė pasiteirau
davo, ar jis, tiek per žmones ėj^s, 
nežino kokio vaisto jos ligai. Ban
dęs buvo net išvesdinėti iš namų 
peles ir blusas. Bet tai buvo pel
nas retas ir netikras: ne kasdięn 
pasitaikydavo nelaimingai pami
lusių mergiočių, miesteliuose vi
sur priviso tiek gydytojų, jog, vi
sus apėjus, bent vienas ligą vis 
atspėdavo, o pelėms ir blusoms 
pradėjo* pardavinėti tokius nuo
dus, jog, tik kvapo gavusios, dvė
sė kaip pašėlusios. Dėl to pasku
tiniu laiku kokį varioką Cvekas 

užkaldavo tik vedybiniais patar- 
pihinkavimais, nors ir čia buvo 
galima ši tą laimėti tik iš suau
gesnių. Šio laiko jaunimas toks 
patrakęs, kad patys susiuosto, ne
laukdami nei tėvų sprendimo, nei 
tarpininkų pagalbos. Prie jo pasb- 
žįstančio su visa apylinke, kar
tais tik kreipdavosi kokia jau 
apnokusi skaistybė, paprašydama 
papiršti ją kokiam moteriškos pa
sigedusiam jaunikaičiui ar našliui. 
Lygia dalia sumitęs jaunikaičiai 
arba našliai paprašydvo pašniukš
tinėti, ar tekėtu už nužiūrėta gra
žuolėlė. Už ši triūsą šis tas ir nu
birdavo. Kartais, sėkmingai rei
kalą sutvarkius, net pakviesdavo 
ir vestuvėms pagroti, jei tai bū
davo koks kuklesnis žmogelis.

Vis dėlto ir tai buvo liesas rei
kalas: daug bėgiojimo, liežuviu 
malimo, o naudos — kiek katino 
ašarų. Šykštūs šiais laikais žmo
nės pasidarė, kitas velnio išpera 
net visai uždarbį nusuka. Del to 
Cvekui teko net pačiam dairytis, 
kam galėtų savo tarpininkavimą 
pasiūlyti. Nužiūrėjęs kokį mote
riškos reikalingą vyrą, iš metų 
išeinančią mergelę ar dar ne visai 
apvytusią našlę, prisitaikęs pats 
užkalbindavo, pradėdavo kalbėti 
apie reikalą „stoną keisti“ ir benit 
užuominom pasisiūlydavo patar-
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viešai Šveicarų publikai, kuri 
mus sutiko su entuziazmu.

Mūsų mažieji, vietinio klebono 
rūpesčiu, buvo priimti į parapijos 
mokyklą su prancūzų dėstomąja 
kalba. Tuomet mūsų tarpe kilo 
mintis, jog mūsų vaikai užmirš 
savąją kalbą, krašto ir istorijos 
mokslus. Todėl vietinio Yverdono 
lietuvių komiteto pastangomis 
buvo išsirūpintą iš centrinės pa
bėgėlių ištaigos leidimas steigti 
Yverdono židinyje lietuvišką mo
kyklą, kurioje mokslas buvo sus
kirstytas patai vaikų žinias ir 
amžių. Šioje mokykloje dirbo 
mokytojos p. p. Noreikienė ir 
Paliulionienė. Darbas buvo sun
kus, bet dirbtas su atsidėjimu ir 
noru, o ir jo darbo vaisiai visai 
neblogi. Taip pat buvo sudarytos 
progos ir suaugusiems mokytis, 
tik labai gaila, kad šiandien ten
ka konstatuoti faktą, jog tuo 
mokslu pasinaudojo tik tie,- kurie 
jau ir Lietuvoje buvo išsimoks
linę. Šveicarai, patyrę, jog mes 
esame daugiau žemės ūkio krašto 
gyventojai, tame pačiame židi
nyje įsteigė pusmetinius darži
ninkų kursus, kuriems sėkmingai 
vadovavo prityręs žemes ūkio 
specialistas p. Salathe. Kursų me
tu teko susipažinti su naujausiais 
daržovių, ir vaismedžių auginirrio 
būdais ir ypatingai pažinom ken
kėjų rūšis ir kovą su jais. Kursų 
pabaigtuvių proga p. Salathe iš
rūpino iš centrinės pabėgėlių įs
taigos kelionę į turtingiausią 
Šveicarijos vietovę Valis kur yra 
auginami persikai, abrikosai ir 
kitos šiltesnių kraštų kultūros. 
Lygiagreta buvo ir kalbų kursai, 
kuriuose dėstė savi mokytojai ir 
šveicarai. Kas nenorėjo mokytis, 
tas galėjo laiką praleisti skaityk
loje, kurioje buvo maža biblio
tekėlė ir įvairūs laikraščiai, ku
rių tarpe ir lietuviškų, gaunamų 
iš Amerikos. Retkarčiais į židinį 
atvažiuodavo įvairūs artistai, pas
kaitininkai ir kinas. Paskaitinin
kų tarpe teko matyti profesorius 
Eretą ir Niedermaną.

Rudeniop mūsų studentai, gavę 
stipendijas iš BALF-o išvažinėjo 
po šveicarų universitetus studi
juoti. Kaip paprastai buna, atsi
rado ir nepatenkintų, mat, ne visi 
„studentai“ gavo pašalpas ir dėl 
tos priežasties atsirado „opozici- 
jonieriai“, kurie stengėsi įnešti į 
mūsų gyvenimą disonansą, kas 
jiem ir pavyko. Tenka pastebėti, 
kad „opozicijonierių“ tikslas buvo 
ne sveika ir pozityvi kriti
ka, bet šmeižtai ir griaunamasis 
darbas. Tuos nesugyvenimo reiš
kinius pastebėjo ir šveicarai. Jie 
mėgino tai suderinti, bet ir jiems 
tai nepavyko. Todėl jiems teko 
išskirstyti lietuvius po kitus hei- 
mus. Maždaug po dvejų metų 
bendro lietuviško gyvenimo dėl 
mūsų pačių kaltės lietuviai buvo' 
išskirstyti į tris dalis, kuriems 
teko ir tenka gyventi su kitų 
tąutų pabėgėliais.

pininkauti. Ne kartą koks jau la
bai snapą riečiantis goželis jį pa
siųsdavo velniop arba kokia vel
nių priputusi boba net šokdavo 
jam akis draskyti, kad ji nepra
šanti jo kišti snapą ne į' savo rei
kalus, bet kartais ir pavykdavo į 
tarpininkus įsisiūlyti. Tik į tokį 
smulku verslą įsileidęs, Cvekas 
vis dar jaustėsi kaip bankrotavęs 
pirklys, kuris prekiavęs gelumbė
mis, pradeda prekiauti adatomis 
ir pipirais.

Taip visur nepasisekimų lydi
mas, Cvekas, nors ir stengėsi dar 
nenuleisti galvos arba bent žmo
nėms to neparodyti, jautėsi lyg 
miltuotu maišu trenktas. Štai ir 
dabar įėjęs į Ilgavyžio smuklę, 
pasijuto beveik kaip pagautas, 
nors ši smuklė jam buvo geriau 
pažįstama, kaip jo paties kišenė. 
Joje ne vieną kamštuką Cvekas į 
lubas išmušė ir ne vieną alaus 
ąsotį per ūsą nukošė. Bet tai buvo 
anais gerais laikais, kada, vos 
jam galvą pas Ilgavyžį kyštelėjus, 
jis buvo jau kviečiamas bent 
prie kelių stalų, nes žmonės dėl 
jo varžėsi, ne visuomet galėdami 
net prisiprašyti vestuvėse ar kita 
proga pagroti. Pats Ilgavyžis iš 
tolo jam linguodavo barzda ir va
dino jį „panie”. Dabar jis pats

J. Š.

Dar LAK’o reikalu
Pastaruoju metu lietuvių trem

tinių spaudos, visuomenės ir pas
kiri stovyklų veikėjai pradėjo 
gauti įvairiais keliais visokius 
Gabrio-Paršaičio-Tautino siun
čiamus raštus. Šiuose raštuose 
gudriai prisidengiama demokra
tine skraiste ir menkiau orien
tuotus gali dažnai suklaidinti, 
nors kiekvienam susipratusiam 
lietuviui ši veikla iš karto sukė
lė pagristų abejonių. Kartais mi
nėtas Tautinas mėgsta pasirašinė
ti ir VLAK’o vardu. Iki šiol 
VLAK’o veikėjai viešai neatsiru- 
bežiavo nuo Tautino ir nepas
merkė jo žygių bei panaudojimo 
VLAK’o vardo. Bent tremtinių 
spaudoje apie tat neteko skaity
ti tai ir šiuo atveju atsiranda rim
tų abejonių Kyla reikalo dalyką 
smulkiau paaiškinti.

Gabrio-Paršaičio-Tautino ak
cija prieš Lietuvos laisvinimo vy
riausius organus pasireiškė grą- 
sinimų siuntinėjimu atsakingiems 
organams, asmenims ir kai ku
riems mūsų atstovams bei fikty
vių organizacijų sudarinėjimu, 
kaip Le Comitė de Liberation dės 
Etats Balte, Le Comitė Lithuanien 
de Direction Gėnėral, Lietuvių 
išeivių delegatų suvažiavimai, 
proklamacijų siuntinėjimu ir savo 
organo „Messager Balte“ leidimu. 
Baltų komiteto buvo nurodomi 
trys asmens: be Tautino-Gabrio, 
Balodis-latvis ir A. Keskula-es- 
tas. Turimomis žiniomis nė lat
vio, nė esto nėra. Tie asmenys 
yra fiktyvūs. Jų parašus Gabrys 
deda savo nesamos organizacijos 
autoritetingumui pakelti. Tas pat 
reikia pasakyti ir apie Comitė de 
Direction Gėnėral. „Messager 
Balte“ žymimi kelioliktu nume
riu, bet jų iš viso vos du, ar trys 
teišėjo. Jų redaktorius ir leidėjas 
yra taip pat Gabrys-Tautinas. 
Jokių lietuvių išeivių delegatų iš 
Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos 
Italijos ir Šveicarijos suvažiavi
mo nebuvo. Visais tais balsais ir 
priedangomis kalba Gabrys-Par- 
šaitis-Tautinas.

Savo „Messager Balte“ leidi
nyje Gabrys vykdo savo grąsini- 
mus demaskuoti Lietuvos laisvi
nimo organus ir jos diplomatinius 
atstovus. Jo „demaskavimas“ nie
ku nesiskiria nuo aršiaušių Lie
tuvos priešų tolygių „demaskavi
mų“. Bolševikai ir Gabrys, kaip 
susitarę, nors ne vienodais tiks
lais, bet kalba viena kalba ir vie
nodus metodus vartoja. Kitokios 
išvados negalima padaryti-Gabrys 
ir bolševikai vienas kitam iš
tiesę rankas ir vienas kitą palai
kydami bendromis jėgomis eina 
Lietuvos griauti ir kliudyti jos 
atstatymo darbo.

palabino begeriančius pažįstamus 
ūkininkus, kurių ne vieno vestu
vėse kitkart savo grojimu buvo 
privertęs ir žarsteklius šokti, ki
tiems numetė vieną kitą smailą 
žodelį, bet jie — paršo kojos — 
pasiklausę jo sąmojų, tik žvengė, 
visokių gerų daiktų prisiriję, bet 
nė vienas neatsiminė jo prie stalo 
pakviesti.

Prislėgtas užuomaršos, jis dabar 
stovėjo vidury smuklės, neryžtin
gai dairydamasis, kur pasukti, ir 
besigrūdančių stumiamas čia į 
vieną, čia į kitą pusę. Pasižiūrėjus 
į valgančius ir geriančius, Cvekui 
dryktelėjo seilė, liesam kakle 
smarkiai išsišovęs Adomo obuolys 
kelis kartus lyg koks stūmoklis 
pakilo ligi žiaunų ir vėl nusileido 
už jo plačiosios apykaklės, o 
pilve taip garsiai sugurguliavo, 
kad net jis pats apsidairė. Neju
čiom pamulinęs aukštyn kelines, 
Cvekas visiems beėdantiems deš
ras ir skilandžius bei košiantiems 
per ūsą tirštą alų arba net ir sti
kliukus už lūpos metantiems šir
dy su kartėliu palinkėjo,, kad 
jiems tie geri daiktai pilve neiš
sistovėtų, ir ėmė pro žmonių 
spūstį veržtis tolyn.

(Dus daugiau)

žaibas K. Alekslūno nuotr.

Lietuviai žino, kas yra Gabrys, 
ir jo akcija lietuviuose nepavo
jinga. Svetimšaliuose jis gali pa
siekti Lietuvai neigiamų rezulta
tų. ypač tuose, kurie mūsų reika
lų nežino ir prieš mus yra nusis
tatę. Kiekvieno lietuvio tremtinio 

IRO naujasis patikrinimas
Lenkų savaitraštis „Kronika” 

savo 36 numeryje duoda išsamią 
informaciją apie numatomą nau
jąjį IRO patikrinimą.

Š. m. liepos 23 d. IRO paruošia
moji komisija priėmė Vykdomo
sios Tarybos pranešimą, kuriame 
buvo nustatyta naujojo skoningo 
eiga. Šio skoningo uždavinys esąs 
pripažinti ar nepripažinti paski
riems pabėgėliams IRO globą.

Laikraštis prašo atkreipti ypa
tingą dėmesį į antrojo pranešimo 
dalį, 6 paragrafą, kur pabėgėliams 
suteikiama galimybė savo reikalus 
IRO numatytuose patikrinimuose 
pavesti atstovauti „kvalifikuotiems 
asmenims”, kurie dalyvaus pir
moje instancijoje, sprendžiant, ar 
pabėgėliui pripažinti IRO globą ar 
ne. Kiekvienas patikrinimą turįs 
atlikti pabėgėlis, turi teisę pats iš
sirinkti tokį „kvalifikuotą asmenį”, 
kuris jo reikalus patikrinimo ko
misijoje atstovaus. Jei pabėgėlis 
tokio asmens išsirinkti nepajėgtų, 
bus paskirtas pareigūnas, kuris 
perims jo atstovo pareigas.

Jau dabar lenkų viešosios įstai
gos, anot to laikraščio, stengiasi 
tokių tinkamų asmenų surasti, kad 
jie IRO patikrinimo metu galėtų 
ginti pabėgėlių interesus.

Paskutinė patikrinimo instancija, 
kuri galutinai nuspręs IRO admini
stracijos organų patikrinimo re
zultatus, nustatant pabėgėlio tin
kamumą ar netinkamumą pasinau
doti tarptautine globa, yra Eligibi
lity Board. Tai yra teisinio pobū
džio specialiai įkurta institucija, 
kurios uždavinys yra spręsti prieš 
pirmosios instancijos sprendimus pa
duotus skundus. Eligibility Board 
nesiima pagrindinių faktų nus
tatymo (nes tai uždavinys institu
cijos, kuri sprendžia pirmoje in
stancijoje), bet tik dėl pačio pir-
mosios instancijos sprendimo. Tik
tai išskirtiniais atsitikimais ji iš 
savo pusės gali užvesti kvotą.

Kiekvienas suinteresuotas pabė
gėlis turi teisę paduoti Eligibility iš
taigai apeliaciją dėl administraci
nių įstaigų padaryto sprendimo, 
pagal kurį jam pirmoje instanci
joje atimta IRO globa. Ir tuo at
veju kiekvienas suinteresuotas as
meniškai gali paduoti apeliaciją. 
Kiekvienas asmuo, įteikęs apelia
ciją, turi teisę išsirinkti savo ats
tovą, kuris gintų jo reikalus Eli— 
gibilyti įstaigoje. Kiekvienoje ape
liacijoje turi būti šie daviniai: 1. 
Pavardė ir vardas. 2. ištirti moty
vai, dėl ko pasisakoma prieš ad
ministracinių įstaigų pirmosios in
stancijos sprendimą ir nurodyti 
pagrindą, kuriuo remiantis, reika
laujama suteikti IRO globą, 3. nu
rodyti faktus, kurie pabėgėlio ma
nymu buvo praleisti, nebuvo į 
juos atkreiptas dėmesys arba pir
mosios instancijos 'klaidingai in
terpretuoti.

Klausimų lapai turi visą eilę 
klausimų, kurie yra taip formu-

Gross-Hesepe's lietuvių dailės studija, žengianti į antruosius savo gyvavimo 
metus. Viršuj gilumoje: studijos vedėja dali. V. S. Stanėikaitė-Abraitlenė 

A. Kelerto nuotr.

šventa pareiga Gabrio-Paršaičio- 
Tautino visokiais titulais ir pre
tekstais platinamus raštus nai
kinti, bet jokiu būdu neplatinti ir 
jo skleidžamus prasimanymus tuo 
būdu sustabdyti. Jo akcija ne 
lietuvių naudai dirbama.

luoti, kad iš jų galėtų tvirtai nus
tatyti IRO statusą, ir kurie turi 
esminės reikšmės, atimant visai 
eilei asmenų IRO globą. Nuo at
sakymo į patiektuosius klausimus 
daug priklausys, ar liečiamasis as
muo bus priskirtas tų asmenų gru
pei, kuriai bus teikiama IRO globa.

Svarbiausieji klausimai yra:
1. Pabėgėlio verslas karo metu. 

Čia, chronologiška tvarka savo li
kimą apibūdindamas, pabėgėlis, 
turi pabrėžti: a) kad jis yra nacių 
režimo auka (deportacija, koncen
tracijos stovyklos, prievartos dar-

UŽ IR PRIEŠ IMIGRACIJOS PALENG* 
VINIMUS I JAV

JAV respublikonų senatorius R. 
Young, kuris kaip amerikiečių se
nato imigracijos komisijos narys 
rugsėjo mėn. važinėjo po Europą, 
neseniai paskelbė kompromisinį 
planą ginčytiniems imigracijos 
klausimams išspręsti.

Senatorius Young siūlo tik to
kiems asmenims iš Europos leisti 
įvažiuoti į JAV, kurių, darbo jė
ga Amerikoje reikalinga ir kurių 
giminės arba pažįstamieji pasiima 
yisą finansinę atsakomybę už jų 
ateitį.

Šis senatoriaus planas, kuris 
neapima tiek daug imigracijos pa
lengvinimų, kaip prez. Trumano 
pasiūlymas priimti 400 000 Euro
pos išvietintųjų asmenų, reikalau
ja šių sąlygų: 1) išvietintas asmuo 
gali įvažiuoti tik pagal giminės 
arba pažįstamo pareiškimą, pagal 
kurį jis pasiima visą atsakomybę, 
kad imigrantas nebus JAV našta, 
2) įvažiuoti gali tik tokie asmens, 

bai ir t. t.), b) kad jis nepasitiki 
savo tautinės vyriausybės apsau
ga, arba kad jis, dėl antrojo pa
saulinio karo susidariusių aplinky
bių, buvo priverstas išvykti. Čia 
negali būti nurodytos ūkinės prie
žastys, pav. darbovietės konfiska
vimas, namų netekimas ir t. t. Turi 
būti nurodytos politinio pobūdžio 
priežastys, pav. krašto dalis, ku
rioje gyveno pabėgėlis, buvo pri
jungtos prie kitos valstybės.

2. Jei yra Jūsų krašto atstovybė, 
kodėl kreipiatės į IRO? Šį klau
simą atsakydamas, pabėgėli^ turi 
nurodyti, kad IRO globa jam rei
kalinga dėl aplinkybių, kurios su
sidarė dėl ankstyvesniame klau
sime nurodytų priežasčių.

3. Kodėl nenorite grįžti į savo 
kilmės kraštą? I savo kraštą grįžti 
užvilkinimo priežastys gali būti: 
a) persekiojimas arba persekio
jimo baimė dėl rasinių, religinių, 
tautinių priežasčių arba dėl politi
nio įsitikinimo, b) politinio po
būdžio priežastys, svarbios šeimos 
priežastys, kurios susidarė dėl mi
nėtų persekiojimų (nacių rėžimo 
metu gautų sužalojimų ar ligų).

4. Ar Jūs buvote narys kokios 
nors organizacijos, kurios tikslas 
buvo nuversti vyriausybę tokios 
valstybės, kuri yra Jungtinių Tau
tų narys?

5. Ar Jūs nesate ir nebuvote 
kokios nors teroristinės organiza
cijos narys. Čia galima nurodyti, 
kad vokiečių okupacijos metu pri
klausėte antivokiškai organizaci
jai.

6. Ar Jūs nesate ir nebuvote 
prieš valstybės, .kuri yra 
Jungtinių Tautų narys, vyriausybę 
nukreipto judėjimo viršūnėse arba 
judėjimo, kuris pataria pabėgė
liams negrįžti į jų kilmės kraštus?

7. Ar nepriklausėte Jūs svetimos 
valstybės kariuomenei arba valdi
ninkų aparatui? (Sargybų kuopų ir 
kitų kariškų organizacijų nariai, 
tarnavę Sąjungininkų kariuome
nėje, čia gali atsakyti„ne”).

kurių profesijų darbo, jėgos trū
kumas JAV yra, 3) rūpestingai pa
tikrinti profesinį pasiruošimą ir 
charakterį, 4) emigrantams suteik
ti galimybę įsikurti tose srityse, 
kur šiuo metu gyvena jo tautie- 
čių.

Senatorius Young, kuris anks
čiau priklausė emigracijos komisi
jai, pareiškė, kad savo kelionėje 
po Europą jis didžiausią dėmesį 
kreipė į išvietintuosius asmenis. 
Nord-Dakota reikalaujanti riboto 
amatininkų skaičiaus Be to, pagei
daujama kalvių ir avių piemenų. 
Labai maža Amerikos jaunimo no
ri mokytis kalvio amato ir ameri
kiečiai rodo labai maža palinkimo 
vienišam avių ganytojo darbui.

Savo pranešime senatorius to
liau nurodo, kad skandinavai, vo
kiški ukrainiečiai, lenkai ir čeko- 
slovakai Nord-Dakotoje sudaro di
deles bendruomenes, tad išvietin- 
tieji asmens galėtų į jas įsijungti.

7
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Bet atrodo, kad senatoriaus pasiū
lymas išvietintuosius asmenis ap
gyvendinti tuose valsčiuose, kur 
gyvena jų tautiečiai, sutiks didelį 
senato pasipriešinimą.

Senatorius D. Stewart pasisako 
už griežtesnę imigracijos kontrolę. 
Pagal jį „imigrantai, turį ryšių su 
tautinėmis mažunomis, ineša Azartu 
ir užsienio ideologijų."

Žymūs senatoriai spėja, kad 
prez. Trumano reikalavimas įsi

Iš US zonos namo grįžo 2,5 mil. DP
JAV kariuomenės pareigūnai iš 

Frankfurto praneša, kad nuo karo 
pabaigos iš amerikiečių zonos re
patrijavo ir buvo įkurdinti daugiau 
negu 2 500 000 išvietintųjų asmenų.

Apie 500 000 DP, kurių didžiau
sią grupę sudaro žydai (114 596), 
šiuo metu dar yra amerikiečių zo
noje.

Rugsėjo 1 dieną bendrieji skai
čiai šiaip atrodė: 2 513 097 grįžo 
namo, 47 847 buvo įkurdinti ir 
500 727 yra pasilikę zonoje. (S&S, 
47.9.27)

Pirmieji DP Australijon
Iš Berlyno britų valdžios atsto

vai praneša, kad pirmasis DP 
transportas iš Bremerhaveno iš
plauks spalių 30 d. Tą transportą 
sudaro 750 savanorių baltų.

Kita grupė iš 860 DP šiuo metu 
yra pakeliui į Venecuelą. Rugsėjo 
5 d. į Kanadą išplaukė 870 išvie
tintųjų asmenų.

Vengrijos išvietintiesiems asme
nims netolimoje ateityje bus pa
siūlyta grįžti namo.

Jungtinės Karalijos ir Lenkija 
gavo didžiausius DP skaičius, bū
tent: 21 223 savanoriškai atvyko į 
Angliją ir 34 500 į Lenkiją. (S&S, 
47.9.27)

IRO Tarybos posėdis
IRO Taryba patarė š. m. spalių 

21 d. sušaukti Tarptautinės pabė
gėlių organizacijos paruošiamosios 
komisijos susirinkimą Ženevoje.

Taryba ragina, kad IRO busi
masis susirinkimas darytų visus 
žygius įvykdyti JT Visuotinio su
sirinkimo rezoliucijai, siūlančiai 
kiekvienam Jungtinių Tautų nariui 
priimti tam tikrą skaičių nerepa
trijuojamų DP į savo kraštą pas
toviais imigrantais kaip galima 
greičiausiu laiku.

Taryba yra sudaryta iš JAV, 
Anglijos, Prancūzijos, Kanados, 
Belgijos, Olandijos ir Kinijos ats
tovų. Toliau nurodoma, kad šiais 
metais IRO grėsė finansinis defi
citas, ir vykdomasis IRO sekre-

Laiškas iš Kanados.
Rašau iš tolimo nežinomo kraš

to. Atvykau čia š. m. rugpiūčio m. 
2 d. Plotai milžiniški, žmonių ma
ža, miškų gana apstu. Gyvename 
vidury miškų, artimiausias mies
telis Fort Arthur, 150 mylių.

Kertame mišką popiermalkėms. 
Vidutiniškai uždirbame po 4 do
lerius į dieną. Aš susižeidžiau 
gana lengvai galvą, tai mišką 
mečiau ir dirbu virtuvėj kelne
riu ir gaunu 5,20 dolerių dienai. 
Reikia dirbti ir sekmadieniais. 
Darbą pradedame 5.30 ir baigia
me 20 valandą. Būna dvi per
traukos, 1,5 vai. ir 3 valandų. 
Maistas visiems nenormuotas ir 
valgome tiek, kiek norime. Jau 
pamiršome, kad kartą buvo ki
taip, ir ramia sąžine sumuštinius 
su sviestu ir kumpiu sviedžia
me šalin. Lašinių ir riebios mėsos 
čia niekas nevalgo. Ją metame 
laukan, nupiaustę nuo visų mė
sų. Anglų kariai Europoj nė da
lelės to neturi, kaip čia mes. 
Vaisių ir šokolado valgome kiek 
patinka.

Gyvijos miške nedaug. Meškos 
ateina pačios pas darbininkus 
miške, atsisėda per. 2—3 metrus 
ir laukią, kol papietausi, o jeigu 
pačios suranda pakietus, mūsų 
pietus suvalgo. Jų daug, bet jos 
nepavojingos. Rūkalai labai pi
gūs: 20 cigarečių — 20 centų, ta
bako — 16 centų.

Po dviejų-trijų mėnesių gausi
me atostogų, tuomet galėsime šį- 
tą į Europą pasiųsti. Iš čia nega
lima, nes negalime nieko nupirk
ti ir tarifų nežinome.

Darbo čia galybė. Jie mėgsta 
sunkiai ir greitai dirbti. Mums 
tai neįprasta. Bet jie ir valgo, 
kąip aš niekuomet Lietuvoj ne
valydavau. Miške dirba jau 20 
— 30 metų, bet neturtingi. Ką 
per du-tris mėnesius uždirba, 
atostogų metu pragera ir vėl grįž
ta tuščiomis kišenėmis.

Kalbos mokintis čia sunku, už
sieniečiai mieliausiai kalba žar
gonu. Susiradau keletą pažįsta
mų lietuvių ir kitų pažinčių pa
dariau. Virtuvėj kokį laiką dirb
siu, kol negausiu geresnio darbo.

torius W. H. Tuck pranešė apie 
visas sritis, kuriose sumažinamos 
išlaidos.

IRO taryba toliau pasiūlė, kad 
IRO vyriausioji būstinė ir jos 
skyriai stengtųsi pasiekti galimai 
plačiausį tarptautinį bendradarbia
vimą su Tarptautine Pabėgėlių Or
ganizacija. (S&S, 47.9.28)

SOVIETAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
TARIAMĄ DP EMIGRACIJĄ

Į TURKIJĄ

Iš Istanbulo pranešama, kad ru
sų žinių agentūros „Tasso" dieni
nis žinių biuletenis, platinamas 
Istanbule, tvirtina, jog Sovietų 
ambasada oficialiai pareiškė pro
testą prieš „apgaudinėjamų so
vietų piliečių", dabar laikomų Ita
lijos ir Vakarų Vokietijos stovy
klose, emigraciją į Turkiją.

Aiškinant memorandumą, kurį 
gavo Turkijos užsienio reikalų 
ministerija rugsėjo mėn. 9d., buvo 
formaliai įrodyta, kad laikraštis 
„Tanin" klaidingai paskelbė prane
šima apie rusų reikalavimą, pagal 
kurį Turkijon neturėtų būti įsilei
sta karo nusikaltėlių kartu su DP, 
perkeliamais į šį kraštą.

(NYHT. 47.10.5)

leisti 400 000 išvietintųjų asmenų 
į JAV iššauks senate kietą kovą, 
ir abejojama, kad jis bus priimtas. 
Iš penkių asmenų sudarytoji imi
gracijos komisija, kuri yra teisinės 
komisijos padalinys ir kuriai va
dovauja senatorius R. Revercomb, 
yra įgaliota šį klausimą išstudi
juoti, ir trys nariai greičiausia pa
sisakys už Amerikos imigracijos 
vartų tvirtesnį uždarymą negu už 
jų atidarymą. (Dena, S. D. Nr. 4) ,

LIETUVIAI PASAULYJE maldas baigėm Lietuvos himnu.

Šiais metais ši paroda buvo 
reikšminga tuo, kad ir lietuvių 
vardas joje pirmą kartą per 68 
metus tapo įtrauktas. Mat, paro
dos rengimo pareigūnai nutarė 
šiais metais pakviesti visas Kana
doje esančias tautas prie parodos 
praturtinimo ir solidarumo dė
lei prisidėti.

Automotive pastate antrame 
aukšte buvo išstatyta Lietuvos 
geografinis žemėlapis, keletas 
knygų, vienas piešinys ir trum
pas lietuvių tautos apibūdini
mas, kuris, reikia pasakyti, tik
rai meisteriškai atliktas, nes iš 
keleto sakinių, kurie buvo patiek
ti anglų ir lietuvių kalbomis, 
kiekvienas jau galėjo turėti gerą 
supratimą apie lietuvių kilmę, 
kalbą ir jos praeitį.

Moterų paviljone, buvo išstaty
ta po stiklu smulkūs rankdarbiai: 
gintariniai karoliai ir Gedimino 
pilis, vytis — medžio drožinys, 
keli smulkūs audiniai ir kiti gra
žūs medžio drožiniai.

Mezgasi santykiai tarp anksčiau 
atvykusių ir naujųjų imigrantų
Vos tik spėjo pasiekti Kanadą 

pirmieji tremtiniai kurie atvyko 
miškų darbams, kaip tuoj jie sku
bėjo susisiekti laiškais su Kana
dos lietuviais, tuo bandydami su
daryti artimesnius santykius su 
savo broliais išeiviais. Ir jau, 
daug lietuvių turi malonios pro
gos pasikeisti laiškais, pasidalinti 
mintimis ir palinkėti naujai at
vykusioms daug laimės ir geriau
sio pasisekimo naujoje tėvynėje.

Naujai atvykusius puola tik ko
munistinis „Liaudies Balsas“.

Kun. Kulbis lanko lietuvių 
stovyklas Kanadoje

Kun. Kulbis, aplankęs tris lie
tuvių darbininkų stovyklas, grįžo 
į Toronto, kur vietos lietuviams 
pasakojo apie savo įspūdžius tose 
stovyklose. Kun. Kulbis torontie- 
čiams pranešė, kad naujai atvykę 
žada po trijų mėnesių gauti atos
togų ir atvažiuoti į Toronto sy
kiu su torontiečiais Kūčių valgyt. 
Jisai taip pat pasasakojo, kad at
važiavę lietuviai visiškai pakeitė 
barakų vidujinę išvaizdą. Kur 
pirma buvo nešvara, dulkės ir 
bendrai apsileidimo žymės, tai da
bar vaizdas visai kitas!

Naujai atvykę lietuviai pasi- 
"dirbo stalelius ir pasistatė juos 
tarpe lovų, papuošę juos tautinė
mis vėliavėlėmis; kiti gi šventųjų 
paveikslais. Darbininkai, kurie 
pirmiau gyveno tuose barakuose, 
negali atsistebėti jaunųjų lietu
vių sugebėjimu ir švaros palaiky
mu.

— O kai man mišias laikant 
užtraukė „Pulkim ant kelių“, tai 
net Kanados miškai tarytum verkt

Tautos šventė Ewerby
Rugsėjo 7 d. Ewerby bendra

bučio lietuviai paminėjo Tautos 
dieną.

Rytą stovykloje buvo pamaldos 
už Tėvynę. Jose dalyvavo vietos 
ir Wigsley stovyklos lietuviai, be- 
to, kaimyninės airių stovyklos 
darbininkai. Pamokslininkas pa
žymėjo nesuprantamus Aukščiau
siojo planus ir ragino visus susi
klausyti ir išverti visus bandy
mus.

Tuoj po pamaldų įvyko posėdis. 
Jį atidarė maj. V. Doba, pabrėž
damas Lietuvos amžiną troškimą 
išlikti nepriklausoma, laisva val
stybe. Paskaitą skaitė p. A. Pu
žauskas. Meninėj dalyje buvo pa
sakyta eilėraščių ir paskaityta 
rašinių.

Po pietų bendrabučio sode buvo 
linksma pramogėlė, kurioj daly
vavo Wigsley lietuviai su tauti
niais šokiais ir dainomis.

Išleidžia kultūrinį žurnalą
Amerikos lietuvių Kultūros In

stitutas greitu laiku išleis ilius
truotą „Naujosios Aušros“ kultū
rinį žurnalą. Redakciją sudaro 
prof. Pakštas, kun. dr. J. Pruns- 
kis, rašytojas A. Vaičiulaitis ir E. 
Tautginas.

Pagerbia karius
Baltimorės lietuviai savo para

pijos bažnyčioje įtaisė bronzinę 
garbės lentą, kurioje yra sąrašas 
buvusių parapijiečių karių. Rug
sėjo 28 d. ši garbės lenta iškilmin
gai atidengta. Lentos įtaisymui 
išleista 3.000 dolerių.

Mirė JAV lietuvių veikėjas
Brooklyne mirė buvęs LRKSA 

sekretorius, ilgametis lietuvių ka
talikiškosios visuomenės veikėjas, 
Didž. New Yorko Liet. Katalikų 
Federacijos apskrities sekretorius 
Jurgis Tumasonis,

Be minėtų pareigų jis dar buvo 
LRKSA Statutų Komisijos narys, 
Šv. Jėzaus Vardo draugijos fin. 
sekretorius, Karalienės" Angelų 
parapijos Brooklyne B ALF 75 
skyriaus sekretorius ir priklausė 
prie kitų vietinių katalikiškų 
draugijų.

Lietuvių dirbiniai Kanados 
tautinėje parodoje

Toronte rugsėjo 6 d. pasibaigė 
tautinė Kanados paroda, kuri tę
sėsi 14 dienų ir sutraukė per 
2.000.000 lankytojų. Ta paroda 
kaip kasmetinė skaitoma didžiau
sia tos rūšies visame pasaulyje. 
Žemės plotas yra 350 akrų, kuris 
su pastatais kaiuoja apie 26 milio- 
nus dol.; paežerių tęsiasi 1 mylią 
ir pusę. Į šią parodą suvažiuoja 
žmonių iš visų kraštų. Prieš karą 
beveik visos didesnės Europos 
šalys turėdavo išstatę įvairių rū
šių savo gaminių.

Kun. Kulbis aplankė 2 stovyk
las prie Valoros 305 bei. 307 ir 
Regan 24.

Vienoje iš minėtų stovyklų se
nieji darbininkai (jau paraudę) 
matyt, norėjo išprovokuot naujo
kus, sakydami, kad toį ir toj sto-i 
vykioj naujai atvykę „sukilo“, 
reikalaudami geresnių sąlygų ir 
t. t. Bet lietuviai raudonukų triu
kus tuoj suprato ir nesidavė su
klaidinami.

Rugsėjo 8-oji Belgijoje
Belgijos provincijose gyveną 

lietuviai sekmadienio rytą skubėjo 
Briuselin. Ten JOC namuose ou/o 
minima Tautos šventė. Šv. Mišias 
laikė ir pamokslą pasakė kun. 
J. Danauskas, BALF’o įgaliotinis 
Belgijai. Iš jaunų ir senų krūtinių 
plaukė giesmės. Jos tartum bel
dėsi į dangaus vartus, prašyda
mos vėl atidaryti duris į brangią, 
dabar kenčiančią tėvynę.

Po pietų-įvyko iškilmingas po
sėdis. Minėjimą atidarė Briuselio 
lietuvių kultūrinio komiteto pir
mininkas stud. J. Mališka vienus 
minutės tyla pakvietęs pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę, mirš- 
tinčius ištrėmime ir visiems ne
žinomybėje kenčiantiems. Garbės 
prezidiuman pakvietęs Kun. J. 
Danauską, daktarę O. Mironaitę 
ir svečių atstovą p. J. Zaleckį 
trumpais žodžiais pirmininkas 
nušvietė rugsėjo 8-sios reikšmę. 
Po įžangos studentas Juozas Le- 
liūnas skaitė paskaitą.

Taip baigėsi minėjimo pirmoji 
dalis. Po jos sekė mininė, bet ka
dangi beveik visi gyvena toli 
viens nuo kito, sunku buvo ką 
nors meniško surengti. Pirmiausiai 
pasirodė mergaitė su eilėraščiu 
„Senovės daina", jaunas angliaka
sys p. Saliamorius su solo daina 
,Ant tėvelio dvaro'. Poto išsirikia
vo vyrų choras, vedamas p. Kairio. 
Chorui pritariant, buvo išpildytas 
fantastinis vaizdelis iš dabartinės. 
Lietuvos: „Aštuntoji rugsėjo tėvy
nėje". •

Paskutinį žodį tarė BALF’o įga
liotinis Belgijai. Ta proga jis pa
darė pranešimą spaudos reikalu 
Belgijoje. Čia gyvena daugiau 
kaip tūkstantis lietuvių, bet ne
turi geto tarpusavio ryšio. Tam 
nugalėti — lietuviškas laikraštis- 
Turėjo jau anksčiau laikraštis pa
sirodyti, bet dėl finansinių sun
kumų neišėjo. Dabar kun. J. ’ 
Danauskas viską pasiėmė ant sa
vo pečių ir, kitiems talkininkau
jant, išleis laikraštį Belgijos lie
tuviams.

Minėjimas baigtas Tautos imnu.

Anglijoje tragiškai žuvo jaunas 
lietuvis Vladas Šidlauskas

Sleaford. Rugpiūčio 20 d. Boston 
Road (prie Sleafordo) bendrabučio 
jaunas lietuvis Vladas Šidlauskai, 
dirbdamas lauko darbus, skau-

Saulėlydis Nemuno Ir Neries santaK oj v. Labanausko nuotr.

džiai susižeidė. Bekraunant žirnius 
į vežimą arklys truktelėjo, ir V. 
Šidlauskas ant galvos krito nuo 
vežimo. Nelaimės metu sulūžo jo 
sprandas ir nugaros smegenys liko 
sužeisti. Nuvežtas į Lincolno li
goninę, rugpiūčio 22 d. anksti rytą 
mirė.

Laidotuvės įvyko Sleaforde. Apy
linkės bendrabučių lietuviai at
siuntė savo atstovus (viso 30 žmo
nių) su gyvų gėlių vainikais. At
važiavo ir Wigsley per. stovyklos 
lietuvių atstovai (13 žmonių) su 
vainikais ir gėlėmis. Be to, laido
tuvėse dalyvavo Sleafordo Žem
dirbystės Komiteto atstovai, Boston 
Road bendrabučio komendantas, 
Wigsley stovyklos menager ir bū
relis vietos žmonių.

Kai laidotuvių procesija išsi
tiesė miesto gatvėmis, anglai susi
domėję stebėjo gausius vainikus, 
mergaičių tautinius rūbus ir or
ganizuotumą. Kapinėse pirmas 
kalbėjo kun. J. Kuzmickis. Po jo 
kalbas pasakė Boston Road ben
drabučio lyderis estas, Wigsley 
lietuvių atstovas p. Vaitkevičius 
ir Boston Road lietuvių vardu p. 
J. Lūža. Po kalbų ir bažnytinių 
apeigų visi sugiedojo Viešpaties 
Angelą.
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LIETUVOJE
„Tiesa“ apie Klaipėdos 

kooperatyvus
„Tiesa“ liepos H d. numeryje 

taip rašo apie Klaipėdos koopera
tyvų veiklą:

S. m. birželio mėn. 15 d. Klai
pėdoje įvyko apskrities vartotojų 
kooperatyvų įgaliotinių susirinki
mas. Ataskaitinį pranešimą apie 
apskrities vartotojų kooperatyvų 
sąjungos nuveiktą darbą nuo 1946 
m. sausię mėn. 1 d. iki 1947 m. 
balandžio mėn. 1 d. padarė aps
krities vartotojų kooperatyvų są
jungos pirmininkas drg. Juozas 
Čijunskas.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad nuo' 
1945 metų iki šiol apskrities var
totojų kooperatyvų sąjunga dirba 
su nuostoliais, išeikvojimai ir va
gystės kooperatyvuose gausėja, 
įsikolinimai didėja. Daugiau kaip 
vieną milijoną rublių sudaro de- 
bitorinis įsikolinimas, kas para- 
ližuoja mokamąją galią. 50% ko
operatyvų negauna kreditų, nes 
nes apyskaita užleista, apyvartos 
planas neįvykdytas, nenormuotų 
prekių^ nėra, prekyba vedama 
nuostolingai.

Ypatingai išbujojo išeikvojimai 
ir vogimai. Jei 1946 m. sausio 1 d. 
išeikvojimų padaryta 107 tūkstan
čių rublių sumai, tai 1947 metų 
sausio 1 d. jie pasiekė 322 tūks
tančius rublių.

Vien tik šiais metais suspėta 
išeikvoti 83 tūkstančiai rublių, be 
to, pavogta 17.5 tūkstančių rublių.

Apkrities kooperatyvų sąjunga 
paskendo skolose, ir jos toliau 
sparčiai auga. Pareitais metais 
sausio mėn. 1 turėjo 100 tūks
tančių rublių skolų, o šiemet tai 
pačiai datai skolos pašoko iki vie
no milijono 384 tūkstančių rublių.

Chroniškais finansiniais nega
lavimais sergančiai Klaipėdos aps
krities vartotojų kooperacijai gy
dyti drg. Čijunskas vieninteliu 
konkrečiu vaistu pasiūlė ... pa
didinti pajų iki 50 rublių.
^Tačiau nė žodžiu neprisiminė, 

kad per visą ataskaitinį laiką ir 
buvusiam pirmininkui Krivošeje- 
vui vadovaujant, apskrities var
totojų kooperatyvų sąjungai, ir 
jam pačiam, nieks nepadaryta už
kirsti kelią išeikvojimams, sko
loms išieškoti iš skolininkų, paša
linti iš kooperatyvų įvairius pe
rėjūnus — išeikvotojus ir vagis.

Nors prekių apyvartos planas 
įvykdomas su kaupu, kuo kai kas 
mėgina pasigirti, vis tik jis veda
mas negeru, klaidingu prekybos 
keliu, — prekiaujama daugiausia 
degtine, o tuo tarpu kooperaty
vuose pasigendama tokių svarbių 
prekių, kaip druskos, degtukų, ži
balo ir kitų būtinų reikmenų.

Decentralizuotų prekių užpirki
mai kaimų gilumoje nevykdomi, 
plataus vartojimo prekių gamy
bos vykdymas iš 83% 1946 metais 
nusmuko į 44% 1947 metų pirma
me ketvirtyje. Šiais metais neati
daryta nei viena būtinų reikmenų 
gamybos įmonė, nei viena ke
pykla, o tuo tarpu gyventojams, 
vietoje duonos, išduodama miltai, 
kai kuriuose kooperatyvuose 
(pav., Prieklulės), duona kepama 
žalia, nesijotų miltų.

Buhalterinė atskaita sudaroma 
kuone dviems mėnesiams praajin- 
kus, pagalbiniame ūkyje, vietoje 
68 ha, pagal planą, apsėta tik 30 
ha.“

Mirė prof. Stasys Nacevičius.
Spaudos žiniomis Lietuvoje mi

rė Dotnuvos Akademijos prof. St. 
Nacevičius. Nepriklausomybės lai
kais prof. Nacevičius ilgus metus 
vedė akademijos mokomąjį dar
žą. Iš savo mokslo srities prof. 
Nacevičius yra parašęs visą eilę 
mokslo ir populiarių veikalų.

Naujas kėdžių pasiskirstymas
Spauda praneša, kad Lietuvos 

Komunistų Partijos (bolševikų) 
Centro Komiteto plenumas atleido 
K. Liaudį iš LKP (b) CK trečiojo 
sekretoriaus pareigų ryšium su jo 
perėjimu į darbą Lietuvos TSR Mi
nistrų Taryboj (K. Liaudis yra že
mės ūkio „ministras“). Ir patvirtino 
E. Ozarskį LKP (b) CK trečiuoju 
sekretorium, atleidžiant jį iš LKP 
(b) CK sekretoriaus kadrų reika-

' lams pareigų. Plenumas patvirtino 
D. Supikow LKP (b) CK sekreto
riumi kadrų reikalams.

Politinės mokyklos valsčiuose
„Tiesa“ 140 Nr. rašo, kad Bir

žų apskrities valsčiuose įsteigta 
12 politinių mokyklų. Tokios mo
kyklos yra Joniškėly, Daujėnuose, 
Pabiržėj, Biržuose, Papily ir kt. 
vietose. „Tiesa“ nusiskundžia, kad 
daugelis tų mokyklų labai menkai 
teveikiančios, kai kurios darbo 
beveik dar nepradėjo.

Puola privatines įmones
Norėdami baigti nacionalizavi

mo procesą, tarybiniai vadovai 
pradeda pulti privatinės jmones, 
kurių dar šiek tiek ligi šiol buvo 
likę. „Tiesa“ birž. 20 d. numery 
rašo: „Ukmergės apskrityje pri
vačių asmenų rankose yra 38 vil
nų karšyklos. Jose nuo darbo 
valstiečių lupamos didelės pinigų 
sumos. Tačiau visos šios karšy
klos nėra apmokestintos. Niekie
no nesudraudžiami, įžūlią speku
liaciją varo apie 15 lentpjūvių, 
privačių asmenų rankose. Nei 
vieno rublio iš jų negavo valsty
bė.

Gross Hesepe lietuviu DP stovykloje š. m. vasario 16 d. buvo suvaidinta drama „Eglė žalčių karalienė. Reži
savo p. Rindzevičienė, vaidino ir pastatė lietuvių gimnazija. Dekoravo-Iietuvių dailės studija A. Kelerto nuotr.

detuoių tremtinių
spaudojpasižnatyus

BE REIKALO PYKTIS
„Mūsų Kelio" specialiame 100 Nr. 

D. Penikas' str. „Dvejų metų sukaktį 
minint ir šimtąjį numerį išleidžiant" 
po visai teisingų minčių apie lai
kraščio darbo sunkumus stengiasi įro
dyti „Musų Kelio" krypties nesro- 
viškumą ir piktinasi, kad

Nežiūrint mūsų teisingai pasirink
to kelio, iš kurio visu .atidumu 
saugojomės neiškrypti per visą 
savo praeity palikusi egzistenci
jos metą, tačiau ne kartą paju
tome tai iš vienur, tai iš kitur 
nepagrįstus, atseit ne iš laikraščio 
turinio išplaukančius užmetimus, 

tkurių pagalba dibtinu būdo no
rėta mums primesti srovinę 
skraistę. Mat, netrūksta tremty 
ir tokių tautiečių, nors jų ir ne
daug, kurie į benduosius lietuvių 
reikalus tesugeba žvelgti tik per 
savuosius srovinius akinius.

Šiandien visi mūsų tremties laik
raščiai neturi aiškaus srovinio vei
do, nes, pirma, visiems lietuviams 
dabar rūpi daugiausia bendrieji, o 
ne sroviniai reikalai, antra, ne visos 
sroves šiuo metu gali turėti savo 
laikraščius ir todėl joms turi būti 
leista bendradarbiauti esamuose lai
kraščiuose ir, trečia, šiandien trem
ties laikraščiai nesvarsto ideologinių, 
socialinių bei valstybinių klausimų, o 
yra daugiau informaciniai laikraščiai. 
Dėl to į nė vieno jų srovinis veidas 
neišryškėja. Tačiau apie laikraščio 
„srovinę skraistę* galima spręsti ne 
tik iš jo turinio. Jei jo redakcijos ar 
bendradarbių kolektyve persveria tie, 
kurie anksčiau buvo kurios srovės

Vien Veprių valsčiuje yra ne
apmokestintų 30 avalynės dirbtu
vių bei batsiuvių. Tame pačiame 
Veprių valsčiaus Sukinių kaime 
didelę spekuliaciją varo tūlas Fi- 
lipov, turis privačią odų išdirbi- 
mo dirbtuvę. Čia kasdien išdir
bamas didelis kiekis odų. Darbo 
valstiečiai Filipovui suvežą dide
lius kiekius įvairų masto produk
tų sumoka daug tūkstančių rub
lių pinigais.

Vien nepilnais duomenimis, 
Ukmergės apskrityje yra ketu
rios nemažo pajėgumo mezgimo 
dirbtuvės, tačiau mokesčių apdė- 
jimo sąrašuose jų visiškai nema
tyti. X

Vengdami apdėjimo mokesčiais, 
spekuliantai užsiima įvairiomis 
kombinacijomis. Ukmergės elek
trinės, vardu mechanikų dirbtuvę 
laiko tūlas Jurgaitis, ši dirbtuvė 
elektrinei atlieka darbo už 1 nuo
šimtį, o 99 nuošimčiai visų darbo 
pajamų eina dirbtuvės vedėjo 
Jurgaičio kišenėn.

Kitas privatus amatininkas Jo
nas Malinauskas neblogai užsi
maskavo- gaisrinės viršininko Ka- 
nio globoje. Neteisingai yra ap
mokestinami ir žinomi privatūs 
amatininkai, kurie turi dirbtuvė
les su metalo tekinimo staklėmis. 
Pavyzdžiui, dirbtuvėlių .’aikyto- 
jai Petrikovas, Ramanasov ir 
kiti.“

ideologai, jos spaudos darbuotojai bei 
nariai, tai neabejotina, kad jie pri
duoda tam laikraščiui atitinkamos 
spalvos skraistę. Tokių žmonių įtaką 
teisingai taine pačiame „Musų Kelio" 
numery aprašo B. Gaidžiūnas str. 
„Lietuviški laikraščiai JA Valsty
bėse":

šiuo metu tremtyje esantieji lie
tuviai laikraštininkai labai gau
siai Amerikos lietuvių laikraščiuo
se bendradarbiauja. Kai kas pa-, 
grįstai juokauja, kad dabartiniuo
se Amerikos lietuvių laikraščiuose 
galima atpažinti, kad.ir sumažin
tai, ir buvusį „Lietuvos Aidą" ir 
„XX Amžių“, ir „Lietuvos Ži
nias“. Pagrindo juokavimui yra, 
nes visi tų laikraščių redaktoriai 
ir bendradarbiai, pasirinkę sau 
artimesnius laikraščius, aktyviai 
bendradarbiauja.

Jei jau taip yra su lietuvių laikraš
čiais Amerikoj, tai tuo atžvilgiu sun
ku abejoti dėl tremtinių laikraščių 
Vokietijoi, kur tie redaktoriai ir ben- 
dradarbiniai yra arčiausia.

Iš tikrųjų „Mūsų Kelias' turi gana 
aiškią „srovinę skrąistę“. Tuo įsiti
kinti nereikia perversti nė „Musų 
Kelio“ metų komplekto. Užtenka 
paimti kad ir 100-ji numerį, kad pa
matytum, kas „duoda toną“. Tai yra 
natūralu, ir dėlto niekas nesistebėjo. 
Tik keista, kodėl D. Penikas dabar 
stengiasi tą „skraistę“ paneigti ir 
puola tuos, kurie teisingai JAV lie
tuvius informuoja. D. Penikn »’-«*u- 
mentai dėl „Mūsų Kelio“ nesrovlšku- 
mo yra iki nuobodumo girdėta me
lodija ir yra charakteringa tam tikrai 
srovei. A. Dūda

RUSIJOJE PLAČIAI 
KALBAMA APIE KARA
Rusų laikraščiai, rašydami apie 

JAV ir jas lyqindami su Vokie
tija, taip nuteikis eilinį gatvės pi
lietį, kad šis pradeda kalbėti apie 
Amerikos galimumą užpulti Sovie
tų Sąjungą.

Šiuo metu apie karą, tur būt, 
kalbama daug daugiau negu per 
visą laiką nuo 1939 m. rugpjūčio 
mėn.

Joks rusas nekalba apie Rusijos 
karą prieš Jungtines Valstybes, 
bet kiekvienas ruses, susidūręs su 
amerikiečiu, stato vis tą patį klau
simą: „Kodėl JAV nori vesti karą 
prieš mus?"

Ir tai nėra jokio skirtumo, ar jis 
skaitytų „Pravdą", literatūrinę ar 
mokslinę spardą. Visa sparda vi
sus vienodai įtikina, nes jų lai

kraščiai ir žurnalai išaiškina, kad 
amerikiečių vadovų .planaį niekuo 
nesiskiria nuo Hitlerio planų.

Ši tema neaplenkia nei sporto. 
Ir kai 'kartą West Pointe vienas 
futbolo žaidėjas buvo nubaustas, 
rusų žurnalas rašė: „Tai taip pat 
reiškia militarizmo žestą".

„Tasso" ageritūra neseniai pra
dėjo rašyti apie Amerikos turistus, 
žodį „turistas" visuomet paimda
ma į kabutes.

Rusų skaitytojas šiuose klausi
muose yra taip supainiotas, kad 
nebedaro jokio skirtumo tarp ame
rikiečių ir vokiečių „turistų", ku
rie anuomet paruošė invaziją.
,,Pravda" neseniai rašė: „Be Ame
rikos Kongreso atstovų, Pragą už
plūdo 
tarpe 
gūnų,

įvairiausių turistų", kurių 
matėsi kariuomenės parei- 
zumalistų ir kitų asmenų".

pačiu klausimu „LiteratūrosTuo _____________
Žurnalas", rašė: „Jie keliauja po 
Europą, iš vieno krašto į kitą, vi
sur kišdami savo nosis".

Daugely vietų jie taip elgiasi, 
nesiskaitydami savo „naujovišku 
turtingumu", tartum jie būtų savo 
dapartamentų sandėliuose. Jie gal
voja, kad ir Europoje viskas par? 
duodama: valdžios, parlamentai, 
politinės partijos, akcinės bendro
vės. Bet pasiekti mūsų turtingumo 
laipsnį ir Dėdei Šamui yra per 
brangu”. (NYHT, 47.10.4)

JA V pasiruošia gyntis
JAV vyriausybė išleidžia šim

tus milijonų dolerių pasiruošdama 
galimam karui. Pasiruošimas 
vyksta trijose dimensijose, būtent 
viršutinėje atmosferoje, garsą pra
lenkiančiame greityje ir Arktikos 
šalty.

Prezidento Trumano mokslinių 
tyrinėjimų įstaiga praneša, kad ji 
išleidžianti milžiniškas sumas vai
ruojamųjų sviedinių išvystimui, ' 
dujiniams ir rakietiniams lėktu
vams, atominiams ginklams, pa
rengimui priešnuodžių, bakterijo- 
loginiam karui ir elektronikams 
surasti.

Tarp reikšmingesnių elektronikų 
išradimų yra radaro šaudymo kon_ 
trolinė sistema, kuri šioje srity 
padarė tikrą perversmą. Šis išra
dimas įgalins ištobulinti gynimąsi 
prieš įvairius rakietinius, parašiu
tinius ir atominius ginklus bei 
prieš nuodingų dujų karą.

Pranešime, apimančiame tiek 
karinius, tiek civilinius tyrinėji
mus, nurodyta, kad federalinė 
agentūra daugybei mokslinių pro
jektų šiais biudžetiniais metais 
išleido 623.930.000 dolerių.

Daugiau negu penki šeštadaliai 
šios sumos išleista kariniams tyri
nėjimams ir labai žymi, nors ir 
nenurodyta, dalis išleista kariniams 
projektams, apimantiems gin
klus ir pasiruošimą, reikalingą 
Arktikai, nes ateities karas, pagal 
kariuomenės ir laivyno vadovus, 
gali prasidėti per Šiaurės polių

Išbaigtoje federalinėje tyrinė
jimų programoje pabrėžiama pa
siruošimo karui momentas. Pa
vyzdžiui, oro oajėgos lėktuvams 
ir vairuojamiems sviediniams iš
leidžia daug daugiau negu Žemės 
Ūkio Departamentas visiems savo 
įvairiems tyrinėjimų projektams.

‘ Daugelis ginkluotųjų pajėgų 
skyrių dirba vienoje ar dauge
lyje vairuojamųjų sviedinių tobu
linimo fazių.

Daugelis mėgina susekti paslap
tis viršutinės atmosferos, per ku
rią ateity skris vairuojamieji svie
diniai didesniu greičiu negu gar
sas. (S*S, 47.9.J8)

Bukim pasiruošė tartum 
karas prasidėtu rytoj

Maršalas Tito, kalbėdamas Ju
goslavijos atsarginiams kariams, 
pabrėžė, kad norš jugoslavai ir 
dirba taikai, bet jie turi būti pasi
ruošę ir rytojaus karui. Jis pasa
kė: „Mes dirbame tartum taika 
tęstųsi 100 ar 500 metų, (bet bū
kime ir patys pasiruošę, tartum 
karas prasidėtų rytoj." Toliau jis 
pridūrė, kad atsarginių karių or
ganizacijos" bus dar vienas geras 
įrodymas visiems, kurie stengiasi 
grąsinti mūsų nepriklausomybei ir 
mūsų kovos pergalei, kad jiems 
tai nepasiseks".

„Jei jie kada mėgintų, jie atsi
muš į kietą uolą, kur ne tik išsi
daužys dantis, bet nusisuks ir 
sprandą".

„Jei aš sakau, kad mes turime 
būti pasiruošę, tai dar nereiškia, 
kad karas prasidės rytoj. Tatai 
reiškia, kad gerai yra būti pasi- 
ruošusiems”. (S&S, 47.10.2)'

RUSIJOS KARIUOMENE GALI 
OKUPUOTI VAK. EUROPĄ PER 

2 DIENAS
Neoficialus „Ginkluotos Kava

lerijos žurnalas" nurodo, kad „Ru
sija, esant dabartinei Amerikos, 
Britų ir Prancūzijos kariuomenei, 
galėtų įsiVeržti ir okupuoti visą 
Vakarų Europą per 48 valandas".

„Tai yra galima, nes Rusijos ka
riuomenė nuo pat antrojo pasau
linio karo pabaigos išlaikė aukštą 
lavinimosi lygį ir buvusią ~ draus
mę", pareiškė vienas to žurnalo

9
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redaktorių Hal. D. Steward. „Ru
sijos kariuomenė šiandien yra ge
riausiai išlavinta ir geriausiai pa
ruošta aktyvioms kovoms kariuo
menė pasauly".

Pagal labai getai informuotus 
šaltinius, Rusijos armija visoje 
Europoje turi 10 mechanizuotų ar
mijų. Manoma, kad kiekviena ar
mija turi nuo 50.000 iki 60.000į 
vyrų, arba viso nuo 500.000 iki 
600.000 vyrų mechanizuotuose da
liniuose.

Sovietų kariuomenės pajėga 
šiuo metų skaičiuojama tarp 
3.500.000 iki 4.000.000 vyrų ir 
„Rusija, manoma, turi 40 mil. as
menų potencialinę karinę pajėgą. 
Į šį skaičių įeina tinkami vyrai ir 
moterys nuo 14 iki 60 metų am
žiaus.

Majoras Steward sako, kad Rur 
sijos kariuomenės apmokymas pri
lygsta geriausiam kariniam lavi
nimuisi JAV. „Šiandien Raudonoji 
Armija yra aukščiausiame apmo
kymo aukšty. Visų laipsnių va
dovai yra puikūs. Po mokyklinio 
mokslinimosi daugelis karininkų, 
netikę tarnybai, buvo atleisti.

„Praktiškai visi dabartinės So
vietų armijos karininkai buvo 
mokyklose atrinkti ir turi gerą 
akademinį ir karinį išsilavinimą." 
Okupuotuose kraštuose apmoky
mas vykdomas visas šešias savai
tės dienas, tik sekmadienis šven
čiamas.

„Raudonajai armijai nėra pro
gos sustingti ar nutolsti nuo oku
pacinių prievolių." (NYHT, 47.9.29)

JAV kariuomene mokoma 
svetimu kalbu

Iš Vašingtono JAV kariuomenė 
praneša, kad įsteigti karininkams 
kursai Rusijos ir jos šešių Vidu
rinių ir Tolimųjų Rytų kaimyninių 
valstybių kalboms mokintis ir pa
žinti jų politikai bei ekonomijai.

Laivynas tokį mokslinimąsi pra
dėję prieš keletą mėnesių.

Tokio išsilavinimo reikalauja 
svetimų kraštų okupacija, kari
nės mfšijos ir palaikymas ryšio su 
užsieniu.

Kursuose bus mokoma rusų, ja
ponų, kinų, graikų, persų, turkų 
ir arabų kalbų. Pirmaisiais metais 
bus išeiname politiniai, ekonomi
niai, sočialoginiai ir topografiniai 
įvairių sričių dalykai.

Kursai truks nuo keturių mė
nesių iki vienerių metų. Dalykai 
bus dėstomi ne tik šiomis septy
niomis, bet ir korėjiečių, ispanų, 
portugalų ir prancūzų kalbomis. 
Pirmąisais metais į kalbos kursus 
bus priimti 368 ir į sričių studi
jas 38 studentai. Studentais gali 
būti tik reguliariosios kariuome- 
pės karininkai. (S*S, 47. 9. 28)

GAMINAMI DAR GALINGESNI 
ATOMINIAI GINKLAI

Atominės energijos komisija 
praneša apieuiaują atominio bran
duolio skaldymo įmonę Oak Ridge. 
Si įmonė yra daug kartu galinges
nė už jau šiuo metu Tennessee 
veikiančią įmonę.

Komisijos narys sako, kad ši 
įmonė sudarys daug galimybių iš
tirti „daug tokių dalykų apie ato
mą, kurie šiuo metu mokslui yra 
tikra misterija.”

Jis nurodo, kad šie būdai įga
lins išvystyti dar galingesnius 
atominius ginklus ir išplės atomi
nės energijos panaudojimo gali
mybes taikos meto reikalams.

(NYHT, 47.9.27)

Amerikiečiai grizta namo
Varšuvos JAV ambasada pra

neša, kad s. m. spalių mėn. 10 
d. iš Gdynės uosto Emie Pyle lai
vu grįžta apie 500 JAV pi
liečių iš Lenkijos į užjūrius. Kiti 
19.000 piliečių, ilgą laiką gyvenę 
Lenkijoje, laukia transporto.

' (NYHT, 47. 10. 4)

Pasaulis žengia i kara
Yorko arkivyskupas Anglijos 

primas dr. Cyril Garbett perspėda
mas apie pavojų, kuris kyla dėl 
pasaulio pasidalinimo, sako, kad

kova tarp komunizmo ir indivi
dualizmo sudkro kito pasaulinio 
karo grėsmę.

„Pasaulis dar tebegyvena riau
šių laikotarpį." „Nors dar neve
damos aktyvios kovos, bet seno
sios aistros ir pavydas tebėra gyvi 
ir pastebima daug ženklų, kurie 
rodo, kad pasauly susidaro dvi 
stovyklos, tarp kurių susidarimo 
ateity bus negalima išvengti."

„Jei taika nebus užtikrinta, pa
saulis, o kartu ir mes esame pas
merkti pražūčiai," pareiškė arki
vyskupas, vizituodamas savo dije- 
ceziją." Pasaulis pasidalina į dvi 
stovyklas, kurių viena remiama 
komunistų, antra-individualistinių 
pažiūrų grupių. Vienų vyriausia 
būstinė yra Maskva, antrųjų-Va- 
šingtonas. Abeji demokratija in
terpretuoja labai skirtingai. Tarp 
jų yra Didžioji Britanija, kuri turi 
sukūrusi teoriją, pagal kurią jos 
planingoji ūkinė politika nėra nei 
komunizmas nei individualinis ka
pitalizmas.

„Juo pasidalinimas labiau ryš
kėja ir mažos tautos, išeidamos 
grynai iš saugumo sumetimų, glau
džiasi prie kurios nors šalies, atei
ties karo pavojus vis didėja.

(NYHT, 47.10.3)

OPOZICIJOS VADAI TRAUKIA
MI ATSAKOMYBĖN

Spalių 1 d. Belgrade prasidėjo 
jugoslavų ūkininkų partijos vado 
Dragoljub Jovanovič bylos na
grinėjimas. Jis kaltinamas veikęs 
svetimos vyriausybės naudai. Spa
lių 10 d. Bukarešte teisiamas ir 
Rumanijos opozicijos vadas dr. 
Julius Maniu.

AMERIKIEČIAI PAGERBĖ 
PETKOVĄ

Amerikiečių Kongreso atstovų 
Smith-Mundt grupė, išvykdama iš 
Sofijos, spalio 1 d., padėjo vainiką 
ant Nikola Petkovo kapo „kaili

įvertinimo ženklą už jo, kaip vie
no didžiausio visų laikų demokra
to, tarnybą”. (NYHT, 47.10. 3)

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
JAV karo veteranai \pas Hanau DP
Rugsėjo 28. d. Hanau DP stovykloje 

lankėsi JAV karo veteranų delegaci
ja, vadovaujama karo veteranų ko- 
mand. Mr. Griffith./ Svečiai nuodug
niai susipažino su stovyklos gyveni
mu, pasikalbėjo su DP, apžiurėjo gy
venamąsias patalpas, dirbtuves, kur 
DP mokosi amatų, ligoninę ir kt. 
Vakare dalyvavo estų koncerte. Jiems 
buvo suteikta daug informacijų ir 
(teikta atitinkamos literatūros. Sve
čiai laikėsi labai santūriai ir ko
kių nors pareiškimų nepadarė. Ta
čiau galima buvo spręsti, kad jų 
nuomonė apie DP likosi gera. Kaip 
žinome, svarstant DP įsileidimo į 
USA klausimus, karo veteranai vis 
pareikšdavo neigiamą nuomonę, gi po 
asmeniško susipažinimo' su DP gy
venimu, reikia manyti, kad -ir jie 
liks mūsų nuoširdūs užtarėjai.

J. Vargūnas

Mielą colegę DR. MED. 
ONĄ-DANUTJĘ GRAJAUS- 
KAITĘ, liūdinčią mirus tė
veliui, užjaučia

K. Ambrozaitis, G. Balu- 
kevičius, V. Čeičys, H. Do- 
manskienė - Tomašauskienė, 
G. Grinevičius, A. LipSkis, 
V. Majauskas, S. Oželytė, 
K. Paprockaitė.

Mylimai mamytei mirus, 
buv. klasės draugę PONIĄ 

NORKIENĘ-PREIBYTĘ 
BRONĘ nuoširdžiai užjau
čiame.
Kretingos Gimnazijos VIII- 
sios klasės auklėtojas ir 
klasės draugės, -ai, tremtyje.

Mylimai mamytei mirus, 
buv. klasės draugę PONIĄ 

NORKIENĘ-PREIBYTĘ 
BRONĘ nuoširdžiai užjau
čiame.
Kretingos Gimnazijos VIII- 
sios klasės auklėtojas ir 
klasės draugės, -ai, tremtyje.

Iš užsienio sporto
— Keletas pasekmių iš JAV leng

vaatlečių tolesnės viešnagės Švedi
joje: Boras mieste 100 *m. Dillard 
prabėgo per 10,A; 400 m. Guida 48,7; 
800 m. Linder (Švedija) 1.50,8; 110 m. 
kliūtimis Dillard 14,2; į auštį Vessie 
1,91; Norkdpplnge: 400 m. 1. Lund
quist (Sv-) 48,7, 2. Smith (JAV) 49,0; 
800 irt. 1. Liljekvist (Sv.) 1.50,6, 2. 
Hulse (JAV) 1.51,5; diskas Gordien 
(JAV) 52,21. Kita JAV lentvaatlečių 
grupė viešėjo Budapešte. Čia Lawler 
100 m. sukorė per 10,5 Hondėn laimė
jo 200 m per 21,4, 110 m. kliūtini Sim
mons prabėgo per 14,4, į aukšti ven
gras Lehoczky iššoko 1.91. ietį ven
gras Varszegy numetė 65,92 o diską 
amerikietis Fitch 52,91, laimėjęs pir
mą vietą ir rutulio stūmime —14,85.

— Truputis plaukymo pasekmių: 
Australijos pirmenybės 100 jardų 1. st. 
O Neill 1.02,0; 220 j. 1. st. Marshall 
2.20,3; 440 j. 1. st. Marshall 20.43,1; 
Balkanų pirmenybes laimėjo Vengrija 
(2. Jugoslavija, 3. Rumunija). 400 m. 
1. st. Miklo (Vengrija) praplaukė per 
4.47,0; 4ZX 200 m. Vengrijos komanda 
baigė per 9.58,2 (naujaS"Eurpos rekor
das); Švedijos pirmenybės: 100 m. 1. 
st. Olsson 59,1; 200 m. 1. st. Johaun- 
sen 2.13,4; 400 m. 1. st. Johannsen 
4.53,5; 1500 m. 1. st'. Andersen 20.51,1; 
100_ m. nugara Pesson 1.11,9; 200 m. 
krūtine Rothmann 2.49,6; Prancūzijoj, 
Bordeaux, Jany 100 m. 1. st. praplau
kė per 58,2; 100 m nugara Vallery per 
1.07,6 ir 100 m. krūtine Nakache per 
1.18,6 m.

— Suomijos lengvosios atletikos pir
menybėse Kataja peršoko 4,23 Tai 
pati geriausia pasekmė Europoje 
(1947 m.).

— Suomių lengvaatlečių pasididžia
vimas Heino suspenduotas, kol paaiš
kės, ar tikri gandai, kad jis ėmęs 
per didelius dienpinigius už dalyva
vimą rungtynėse. Kalbama, kad už 
startavimą Heino ėmęs po 50 000 suo
miškų markių. Kai kas abejoja, ar 
Heino galėsiąs galyvauti ir Londono 
olimpiadoje. Suomiams tai butų dide
lis smūgis, nes Heino turi vilčių lai
mėti 10 000 m. Tuo tarpu Heino turi 
šiuos pasaulio rekordus: 10 000 m. 
29.35,4 (1944 metais) 6 mylios 28.38,6 
(1944), 10 mylių 49.22,2 (1945), vienos 
valandos bėgimas 19,339 km (1945). Šie

PADĖKA

gentina; L. Pilypąvičius vert. — Ka 
davė Anglijai jos karaliėnėst; L. PL 
lypavičius — Anglų laikraštija ir 
skyriai: „Rašytasis žodis", „Mokslas 
ir menas“, „Lietuvos įdarbyje“, „Lie
tuviai tremtyje“, „Dabartis“ ir „In
formacijos".

Be to, dar išėjo • ir rotatorinis 
„ŽINGSNIŲ“ N 8, 72 psl. su rašyto
jos Bitės atvaizdu ir su astronomijos 
11 paveikių.

Pranešimai
Meerbecko stovyklos L. R. Kryžius 

anglų zonoje yra išleidęs pašto ženklų 
4000 m. lietuvių knygos sukakčiai pa
minėti.

Ženklai yra 3-jų vertybių-komplek- 
tas ir blokas. Dalis yra autspauduoti 
specialiu spaudu 1947 m. rugsėjo 8 d. 
data. Meniškai pagaminti.

Šių ženklų amerikiečių zonoje įvai
riais kiekiais galima gauti pas A. 
Zigaitį, (13b) Augsburg-Hochfeld, Bal
tic camp, Block 27, Eingang 4, I d.

Išėjo „Aidų“ Nr. 6'
Spalio mėn. 10 d. išėjo „Aidų“ Nr. 6. 
Skaitytojus^ir platintojus, dar neat
silyginusius už Nr. 5, prašome, kaip 
galima skubiau, persiųsti pinigus.

„Aidų“ Administracija

burge

praneša, kad dar 
galima gauti šių 
nuotraukų:
1. Lietuvių trem
tinių rašytojų su
važiavimas Augs-

2. Lietuvių tremtinių rašytojų suva
žiavimas Augsburge

2. Antinac. rez. politinių kalinių su
važiavimas Flossenburge

3. L. R. Kryž. suvažiaviihas Augs
burge

4. L. T. žurnalistų suvažiavimas 
Schweinfurte, taip pat pagal pagei
davimą galima užsisakyti iš lietu
vių D! P. gyvenimo įvairiomis pro
gomis padarytų nuotraukų.

* Kreiptis: Don šulaitis 
(13 b) Augsburg

' Hochfeld
Baltic Camp

Šis tas apie besiartinančias 
žaidynes

Spalių 16—19 d. d. Augsburge įvyks 
vienos iš didžiausių šiais metais žai
dynių. Žinoma, toli gražu tai negali
ma lyginti su praeitų ir užpraeitų 
metų olimpiadomis, kuriose buvo 
įjungta visų šakų sportininkai, šį 
kartą turį laimę parungtiniauti tik 
futbolininkai ir stalo tenisininkai. 
Nežiūrint į tai, švente yra didelis 
susidomėjimas, o sporto entuziastai 
be abejo nori ką nors daugiau iš
girsti apie pasiruošimus, kurie turės 
įtakos į šventės organizaciją, na, ga
lop. ir patį laimėjimą.

Priėjus prie futbolo, tenka štai ką 
pasakyti. Gerų norų netrūksta iš 
rengėjų pusės. Nors ir sunkiai galą 
su galu suvesdamas, Dainavos klubas 
ryžtingai stojo darban. Sukviestos 
geriausios musų pajėgos jau dvi sa
vaitės prieš turnyro pradžią, kad čią 
trenerio prižiūrimos, tinkamai pasi
ruoštų. Numatyta eilė kontrolinių 
rungtynių su pajėgiausiais vokiečių 
klubais, tarp kurių susitarta ir ober- 
lygos komanda Schwaben Augsburg. 
Jeigu gerų norų netruks ir pakvies
tiesiems reprezentantams, bent laiku 
suvažiuoti ar iš viso pasirodyti, tai 
atrodo, kad šių metų turnyras turėtų 
panaikinti praeitų dvejų metų gėdą. 
Išrikiavus greta vienas kito visus 
tris varžovus jau nėra taip didelio
jėgų skirtumo, kaip paskutiniais 
dvietu Baltijos švenčiu metais. TaiD 
lengviai vertinant, galima ir apsirikti, 
tačiau ne paslaptis, kad latviai, ku
rie nuo neatmenamų laikų yra mums 
kiečiausias futbolo varžovas, dėl 
sportininkų emigracijos į kitus kraš
tus pasidaro jau ne toks baisūs.

Iš to prašosi išvada, kad šių metų 
varžovų pajėgumas yra apylygis, kas 
ir daro patį turnyrą visoms trims be
sivaržančioms šalims nepaprastai Įdo
miu. Mums, laukiantiems saviškių 
laimėjimų, švystelia vilties kibirkštėlė.

Kiek sunkiau ką nors išpranašauti 
apie stalo tenisinkų varžybas. Vidaus 
turnyras tarp dvylikos pajėgiausių 
be abejo duos visą eilę karštų kovų, 
tačiau nėra svarbu, kuris iš jų lai
mės, ir dėmesio centre vis tilk palie
ka susitikimas (X. 19) su Vokietijos 
meisteriu MTV Mūnchen. Kaip jau 
skaitytojams yra žinomą mūsiškiai 
turėjo du susitikimus su minėtuoju 
varžovu, iš kurių pirmąjį laimėjo, o 
antrąjį pralaimėjo 5:4, šis susitikimas 
vokiečiams bus lyg ir neoficialus 
meisterio titulo gynimas prieš mūsų

ekipą kuriai Bavarijos teniso s-ga, 
dėl gana suprantamų aplinkybių, yra 
uždraudusi dalyvauti pirmenybėse.

Žinoma, ne visai tikslinga ir gražu 
butų, jeigu Vokietijos meisteriu pasi
darytu, kažkoki auslaenderiais iš 
Baltijos kraštų. Tai mes puikiai su
prantam. Tačiau nesuprantam, ką 
galvojo tie ponai, kurie šį nuostatą 
išleido, jeigu šis baiminimosi prilei- 
dimas jiems yra svetimas.

Šiaip ar taip, mes sporto gyvenimo 
pakeisti negalime. Tik viena norime 
priminti, kad šiam susitikimui, apie 

‘kurį skambės vokiečių radijo prane
šimas ir spauda, reikia tinkamai pa
siruošti. Kitaip šis prestižo ginčas bus 
išspręstas he musų naudai.

„Margis“ I — Memmingeno „Mintis:* 
64:31 (37:12)

Rugsėjo 27 d. Memmingeno „Min
ties“ sporto klubo krepšininkai lan
kėsi Kemptene ir su vietok margie- 
čiais turėjo krepšinio rungtynes. Mar- 
giečiai memingeniečius iš pradžių bu
vo visai „užspaudę“ ir pirmą ket
virtį baigė beveik „sausai“ savo nau
dai — 20:2. Antro ketvirčio pradžioj 
margiečiai įleidžia į aikštę porą 
silpnesnių žaidėjų ir duoda memmin- 
geniečiams „atsigriebti“. Pirmas pu- 
slaikis baigiasi 37:12 marglečių nau
dai. Antrame puslaikyje margiečiai 
labai nebesistengia, o memmingenie- 
čiai, nuoširdžiai rungdamiesi, pasek
mę dar sušvelnina. Bendra rungty
nių pasekmė 64:31 (37:12) margi eįių 
naudai. Taškų pelnė: „Margio“ —

Nuoširdžiai dėkojame L. T. Baleto 
Teatro reikalams paaukojusiems Miin- 
cheno lietuviams: J. Černiauskui RM. 
400.—, J. ValiušaitieneV' RM. 300.—, K. 
Zeleniakui RM. 300.—, P. švelniu! RM. 
100.—, A. Kaunui RM. 100.—, J. 
Bliūdžiui RM. 100.—, A. Jucevidui 
RM. 100.—, P. Virzgirdai RM. 100.—, 
V. Klimienei RM. 100.—, St. Pikūnui 
RM. 100.—, R. Ausiejui RM. 100.—, 
St. Pranckunui RM. 100.—, A. Balsiui 
RM. 50.—, St. Triukui RM. 50.—, M. 
Kavaliauskui RM. 50, J. Rūkui RM. 
50.—, K. Stanaičiui RM. 50.—, J. Su
gintu! RM. 50.—, J. Stebulių! RM. 
50.—, J. Voguliui RM. 50.—.
Taip pat dėkojame ir tiems, kurie 

paaukojo mažiau kaip RM. 50.—.
L. T. Baleto' Teatras

Atsiusta paminėti
Vydūnas, Kalėjimas-Lais- 

j i m a s , Lietuvių tautinio sąjū
džio lėšomis išleido Lietuvos 
Skautų ' S-gos Brolijos Vadija. 
Detmold, 1947 m. 72 psl. Kaina 
RM. 5.

Stasys Yla, Meilė, Sv. Sosto 
Delegatūros Lietuviams leidinys 
Nr. 6. Tiražas 3.000 egž., 48 psl. 
Kaina RM. 'S.SO.

Tėvynės Sargas Nr. 1, 
1947 m. rugpiūčio mėn., 96 psl. 
Kaina RM. 10.

Kun. K. Čibiras. Liturgika. 
Penktasis leidimas (perspausdinta 
iŠ ketvirtojo pataisyto ir pritai
kyto programai leidimo). Mūsų 
kelias, Dillingen a. d. D. 1947, 131 
psl. Kaina RM. 8.

Ateitis, Nr. 1 (2). Moksleivių 
ateitininkų žurnalas. 1497 m., rug- 
sėjomen., 32 psl.

A t e i t inin ko V ad as, Nr. 2., 
1947 m. balandis, 24 psl.

Naujasis gyvenimas, Nr. 
5, 80 psl.

Jaunasis Socialdemo
kratas- Leidžia lietuvių social
demokratinis jaunimas. Nr. 1,

Pirmoji lietuviška bendrovė siun
čia maisto ir rūbų pakietus į visas 
Europos šalis.

Bendrovėje galima gauti jau gata
vus standartinius maisto pakietus.

Pakietas Nr. 1—11 svarų kainuoja 
7 dol. Pakietas Nr. 2—20 svarų kai
nuoja 10 dol.

Pakietų sudėtis, pasiremiant asme
niniu patyrimu, yra sudaryta iš pa
čių reikalingiausių maisto produktų

Taip pat priimami, sudaromi siun
tiniai ir išsiunčiami pačių klijentų 
atnešti maisto produktai bei rūbai.

Pakavimui naudojamos specialios 
dėžės, kurios (vyniojamos į neper
šlampamą popierį it aptraukiamos 
metaline juosta.

Užsakymai priimami asmeniškai ir 
paštu. Kiekvienas užsakytojas gauna 
kvitą ir pranešimą apie jo užsakymo 
pildymą.

Siuntinių sudėtis:
Nr. 1

2 sv. cukraus
1 sv. kavos pupelių
1 sv. mėsos kons.

• V« sv. bekono dėž.
1V« sv. taukų kiaul. dėž.
Vi sv. said, kakao pudros
V« sv. manų kruopų
1 dėž. said. kond. pieno
1 gab. tual. muilo.

Nr. 2
5 sv. cukraus
2 sv. kavos pupelių
2 sv. mėsos kons.
iVt sv. bekono dėž.
2*/* sv. taukų kiaul. dėž.
Vi sv. sąldaus kakao pudros
Vt šokolado pudros
1 sv. mėnų kruopų I
1 sv. ryčių
2 dėž. said. kond. pieno
2 gab. tual. muilo;

Bendrovės užduotis — skatinti ir 
kelti Amerikos lietuvių tarpe pagal
bos teikimo potencialą, mūsų išvietin- 
tiems naštą velkantiems tėvynainiams 
individualinių siuntiniu stunt, atžvil
giu. Sea-Gull Shipping Co.

560 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Norkus I — 17, Norkus n — 14, Sven- 
tickas — 4, Varkala — 22, Andriulis H

4, Slepretys — 2; „Minties“ — 
Ąžuolas — 9, Kondrotas — 7, Juškus
— 7, Gineitis — 4, Paiavikas — 4.

„Margis“ I — amerikiečiai kariai 
67:17 (38:7)

Kempteno amerikiečiai kariai; pą- 
sikvietę į talką dar iš kitur geresnių 
krepšininkų, rugsėjo 28 d. stojo į 
kovą su margiečiais. Nei jųjų tem
pas, nei šauksmai neišgąsdino mar- 
giečių, kurie jiems priskaitė keletą 
dešimtų krepšių. Bet jie nenusiminė 
ir patys dar paplojo margiečiams už 
gražius įmetimus. Jie labai stebėjosi, 
kokia čia publika, kad taip ramiai 
seka rungtynių eigą. Keliais tolimais 
metimais pasekmę truputį sušvelni
no, šiaip būtų margiečiai juos visai 
„sausai“ pasiuntę namo. Taškus pel
nė: „Margio“ — Varkala — •28, An
driulis H — 6. Norkus 1—8, Nor
kus n 22, ir Sventickas —3; ameri
kiečiai — Mc. Calister — 2, Blackere
— 3, Clark —2, Michelson — 6, Ro
gers — 2 ir Mosher — 2.

1947 rugsėjis, 33 psl.
Vytautas Tarvainis. Gyveni

mas laša. Eilės. Rakraščio tei
sėmis išleisti 50 egz. Seligen- 
stadtas prie Wurzburgo, 1947 m. 
rugpiūčio mėn. 400-siais lietuviš
kos knygos metais.

Kultūros žurnalo „ŽINGSNIŲ“ N 9, 
64 psl. spausdintas jau spaustuvėje, 
Stade/Elbė (Britų zona), išėjo tokio 
turinio:

„ŽINGSNIŲ“ kelias į spaustuvę; 
Pranas Kozulis — Apleistos žemės 
širdis (eilėr.); V. Cižlūnas — Naujuo
sius „ŽINGSNIUS“ sutinkant; Vydū
nas — Skirtingo žmonių elgesio prie
žastis; Vydūno kalbos ypatumai; Juo
zas Mikštas — Nemiga (eilėr.); Jurgis 
Jankus — Pasitikėjimas; Jonas Mi- 
nelga — Plaukia mintys (eilėr.); Prof. 
Vcl. Biržiška — Lietuvių pasaulieti
nės literatūros užuomazga; Juozas 
Mikštas — Mano kambarėlis; Dr. A. 
Rukša — Vergilijus; Dr. J. Balys — 
Lietuviškos knygos ir kultūros atei
tis Amerikoje; T Daukantas — Ar

Paieškojimai
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMU ĮSTAIGA. 

AROLSEN prie KASSEL’io^ ieško 
sekančių asmenų:

PANKERlClUS Pranas, 24 metų, iš 
Kochem; *

PELDŽIUS Jonas;
PETRAITES Jegor, 28 metų;
PETRAITIS Ludvikas, 44 metų, iŠ

Hana;
PETRAUSKAITE Petronėlė, 27 metų, 

iš Nebenstedt;
PETRIKAITIS Karlas, 20 metų, iš Ba- 

takai;
RUBIN Mendel, 21 metų, gyv. Ne

muno;
SPIRAUSKAS Česlovas, 33 metų, iŠ 

Regensburg;
STEMBOKAS Danielius, 33 metų, iš 

Bavaria;
TAVARSKIS Baula, 25 metų, iš Kau

nas.

Žinantieji ka nors apie Demavičiene 
Antoniją, jos vyrą Demavičių Juozą, 
seserį Rūką Anusę, brolį Stasį Bal
trušaitį ir pažįstamus Kazį Matilionį 
bei Čepaitį Ighą, gyvenusius Šiau
liuose, prašau pranešti panelei Žol
inai Vidins, gyv. Deinsen, Kr. Alfeld 
(Leine) „Baltic Camp". Jų ieško gi
minės Brazilijoj.
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rika ir jos žmonių, ypač lietuvių, 
nuęširdumu.

„ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTE R I M S Z RED. P. JANUTIENE

MES IR EMIGRACIJA
Begyvendąmi tremtyje, atrodo, i 

vėl turėsime pakelti vieną krizę, i 
Visai konkrečiai rašoma emigra- < 
cijos reikalu. Nauji rūpesčiai 
spaudžia. Emigracijai mes nepa- 1 
siruošę. Daugelis iš mūsų — nei j 
amato nei kalbų svetimų; visur- i 
nežinia, netikrumas, neaiškumas, j 
o bent kiek tikslesnių pareiškimų ' 
mes negirdėjom. Į kurį kraštą va- < 
žiuosime? Išvardinamos kelios 
Pietų Amerikos Valstybės, JAV, • 
minima Australija, N. Zelandija, i 
Aliaska, Afrika ir t. t. Iki šio lai- 1 
ko tik truputis mūsų moterų iš- j 
vyko į Angliją ir į JAV. Rašy
damas turiu galvoje įvairiose są
lygose mūsų, moteris: su sergan
čiais vyrais, našles su vaikais, 
našlaites, išsiskyrusias ir kt. Jei 
bus šioks toks pasirinkimas, kurį 
kraštą rinktis? Be jokių abejonių 
moterys turi pasirinkti šalį, kur 
daugiau yra lietuvių. Apie Aus
traliją, N. Zelandiją, Aliaską ar 
Pietų Amerikos kraštus — nerei- 
ria galvoti, nors kas ir už tikrintų 
sotų gyvenimą. Šiaip ar taip, ra
dęs kuriam krašte lietuvį, gausi 
bent tikrų informacijų ir patari
mų. Mes žinome, kaip JAV ka
riai lietuviai, ir nemokėdami lie
tuviškai, ieško lietuvių ir malo
niai pasakoja apie savo'gyvena- 
mą,' paguodžia, apdovanoja, nes 
juose dar lietuviškas kraujas ir 
dvasia.

Nuvažiavus, pav. į Pietų Ame
rikos kurią valstybę, moterys ne
turėtų vykti darbams į užkam
pius, nors būtų žadamas ir geras 
gyvenimas. Ypač moterys su vai
kais turėtų pasilikti miestuose,
kur, paprastai, geresnė medicinos 
priežiūra, mokyklos.

Važiuojant reiktų susirasti sau 
vieną kitą lietuvę draugę ir - 
stengtis nesiskirti: ir apsigyventi 
kartu ir darbovietę bendrą pasi
rinkti.

Kokį darbą rinktis? Į tai sun
ku atsakyti. Tačiau, jei sąlygos 
leis, imtis darbą pagal pamėgi
mą. Dažniausiai, bus pasiūlymas 
ruošos darbo, ar,— į ūkį. Geriau 
pasirinkti namų ruošos darbą, o . 
nevažiuoti į nežinomą ūkį. Iš ruo- j 
šos darbų vengti darbų prie ma
žų vaikų; mūsų supratimu, vaikų 
ugdymas gali būti visai kitoks, . 
kaip ir tenykščiai papročiai, to- • 
dėl moteris gali turėti daug ne- : 
malonumų. Geriau pasirinkti vi
rimą, skalbimą, siuvimą, nes iš 
tų sričių, kiek susitaupius mote
rys gali pradėti savarankiškai gy
venti, gali atidaryti valgyklą, 
skalbyklą, kepyklą, siuvyklą ir 
kt.

Reikia nepamiršti, kad darbas 
pas privačius asmenis bus ilges
nis- Darbas valstybinėse įstaigo
se visada bus trumpesnis. Reikia 
vengti dartio įvairiuose 1 
nuošė, viešbučiuose.

Didžiausias rūpestis 
moteriai bus savo vaikų
mas. Ateina laikas, kada sveti
muose kraštuose būdami vėl ne
turėsime lietuviškų pradžios mo
kyklų. Nepamirškime, kad sve
timieji iš mūsų norės atimti visa, 
ką lietuvišką mes turime. Ir čia 
tikra lietuvė moteris prisimins 
Rimšos mokyklą: savo vaiką bent 
skaityti, rašyti lietuviškai pramo
kys, išmokys jį lietuviškų dainų, 
patarlių, pasakų, jam nuolat pa
sakos apie nukankintą Lietuvą.,O 
jei motina turės atsiskirti su sa
vo vaiku išleisdama, jį į geresnes 
sąlygas, tegul nepamiršta jam 
patarimų, ir svarbiausia, tegul 
jam įdeda kokį mažą daiktelį su 
savo įrašu atminimui, pav. nuo
trauką, maldaknygę, šiaip lietu
višką gerą knygelę ar savo pa-

restora-

lietuvei 
auklėji-

rašytą jam laiškelį. Tokios reikš
mingos smulkmenos gyvenime 
dažnai jauną žmogų stiprina.

Svetimame krašte lietuvė mo
teris tegul nelaukia iš kitų užuo
jautos, pagelbos. Va, ir čia gy
vendama, ji junta, kad niekur jai 
nebus taip, kaip buvo Lietuvoje. 
Tegul nesitiki, kad kas našulį pa
dės jai nešti ar darbą dirbti, te
gul nesitiki, kad jai su vaiku ant 
rankų ar.kuprine ant pečių — kas 
vietą traukiny ar kur kitur už
leistų. Tegul nesitiki, kad ligoj____
ar šiaip nelaimėj kas aplankys jąsaulio lietuvių tremtinių centrą.

kietės lietuvaitės geraširdiškumu. 
Jai buvo pasiųstas gilaus dėkin
gumo laiškas Mūncheno Lietuvių 
Studentų atstovybės vardu.

sųsiklaidina. Įsivaizduokime pasi
keičia sąlygos. Tėvas atvažiuoja 
šeimos ieškoti į Vokietiją ir jos 
neranda; kur ir kada jis ją ras? 
Iš kitos pusės — išsiskirstysime 
po visą pąsaulį; kas mums pra
tars lietuvišką žodį, kas papasa
kos mums apie Lietuvą, kas pa
informuos mus gyvybiniais mūsų 
reikalais, kas palaikys mūsų dva
sios jėgas, Iš kur gausime lietu- ____ ________ „ _ ___ ___ _
viškų knygų? Į ką kreipsimės, zikalinė frazė“ teikė tikro susiža- 
kas užtars mus, kas patars mums, 
kas padės ir t. t. Ypačiai jei mo
terims, atsidūrusioms tarp sveti
mųjų, nelaimė kokia atsitiktų ... 
Atrodo, labai svarbus mums vi
siems reikalas įsteigti viso pa-

Dėdės B. portretas dail. V. S. Stančikaitė-Abraitienė
A. Kelerto nuotr.

ar pagelbą suteiks. Tai bus tik 
išimtys. •

Bet tikra lietuvė moteris turi 
būti svetimiems kitokia. Ji turi 
skirtis iš kitų; tegul ja gėrėsis 
kiti, nes ji į naująją šalį teįneš 
tik tai, kas gera, kas kilnu, gar
binga kultūringa. Teparodo, kaip 
Lietuva išauklėjo ją.

Dar norėčiau čia paliesti su- 
siorganizavimo ir globos reikalą.

Mūsų išsiblaškymas po visą pa
saulį neša labai dideli smūgį mū
sų tautai ir mums asmeniškai. 
Mūsų artimieji Lietuvoje ir toli
majame Sibire jei kur gyvi, ne
žino apie mus. Mes išvažiuosime 
toliau. Mūsų pėdsakai dar labiau

Juzė Augaitytė
Amerikiečių zonos lietuvių 

stovyklose neseniai lankėsi kon
certuodama Kauno operos prima
dona Juzė Augaitytė. Jos švelniai 
spalvingas balsas ir grakšti mu-

vėjimo. Visi koncertai (drauge

Polyna Stoska (Stoškiutė)
Žymi operąs dainininkė Polyna 

Stoska neseniai dainavo Los An
geles „Trijų Mušketierių“ vaikale. 
Mexiko City ji dainavo Sieglin- 
dos vaidmenį operoje „Walkūrie“. 
Taip pat ji kviečiama kartais da
lyvauti radijo programoje. Ji gra
žiai kalba lietuviškai ir noriai su
tinka būti kviečiama į lietuvių 
pramogas.

Pasisekimo mokykla
Paryžiuje, netoli Champs Ely- 

sėes, yra ta mokykla. Lankytojų 
labai daug. Trunka mokslas 6 sa
vaites, kaina 15000 frankų. Pamo
kos vyksta popiet 3—6 vai. pagal 
griežčiausią discipliną. Mokyklą 
lanko tos, kurios yra nusivylusios 
savim, nustoję pasitikėjimo savo 
išorine išvaizda ir mano neturin
čios pasisękimb.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Aukso inkarelis
Kur tu nusileisi, aukso inkarėli?
Ar į jūrų gelmę,’ kur namai akli, 
Ar po baltu beržu į kalnelio smėlį, , 
Ar kur puotas kelia paukščiai alkani?

Nebaisu panirus būt į okeaną,
Nebaisu gyventi rūmuos be langų. 
Ten lukšteliuos straigių perlų tiek gyvena, 
Tenai daug girdėsi pasakų ilgų ...

Bet labiau norėčiau, aukso inkarėli, 
Nusileist po beržo palaidoms kasoms, 
Į kalnelio lengvą sidabrini smėli. 
Sunešiotą vėjų rankomis liesdms.

Ten suprast mėginčiau tylų žemės skundą 
Ir išskudučiuotas virtines dainų .. .
Kai saulutė leidžias ir kai rytas bunda . . .
Tik nekriski puoton paukščių alkanų.

dalyvavo pp. Nauragis/ Naura- 
gienė ir Kučiūnas) praėjo dideliu 
pasisekimu.

Vaikų šventė Hanau
Rugsėjo 21 d. Hanau įvyko įs

pūdinga tarptautinė (DP) vaikų 
šventė. Ypač gausiai dalyvavo 
lietuviai-apie 500 vaikučių. Šven
tės rengimo komiteto vardu kal
bėjo p. Tercijonienė, kuri ir bu
vo viena svarbiausių tos reikš
mingos šventės rengėjų.

Centre koncentruotųsi ir mūsų 
adresai, ir mūsų pagrindinė spau
da, ir mūsų -materialinė ir mora
linė globa. Centre turėtų Jauti ir 
vyriausias mūsų dvasios vadovas, 
Toks mūsų visų reikalų centras 
turėtų būti įsteigtas, pav. prie 
vienos iš veikiančių Lietuvos at
stovybių ar šalia jos. Kadangi 
JAV lietuviai daugiausiai veikia 
ir turi stiprių jėgų, ten reikia 
prašyti tokį centrą suorganizuoti 
ir tuojau painformuoti tremti
nius, nurodant jo adresą.

Iki bus gautas sutikimas, pa
ruošti tuo reikalu Pasaulio Lie
tuvių Tremtinių Centro statutą 
ir taisykles. S. J. N.

Liętuviškos lėlės Anglijoje
Pereinamojoje stovykloje Mar

ket Harborough, kuri yra prie 
didžiojo kelio Londonas-Manche- 
steris ir todėl dažnai žymių ang
lų aplankoma, yra įrengtas lie
tuviškasis skyrius, kuriame ruo
šiamos įvairios parodėlės, meni
niai pasirodymai. Ypač didelio 
dėmesio susilaukė lietuviškasis 
tautodailės skyrius. Nepaprastą 
pasisekimą turi lietuviškosios lė- 
lės-daugelis nori jų įsigyti, nors 
jos, esant mažam kiekiui, negali 
būti parduodamos.

Trūksta moterų
Australijos pranešama, kad

Is moterų pasaulio
Pagijimas Liucde

metų mergaitė Sally Ann 
’Leary iš Wilkinsburg (Ameri

koje) neseniai grįžo iš Liurdo 
staigiai pagijusi. Ji buvo luoša 
nuo pat gimimo ir vos-ne-vos 
paeidavo, nešiodama ant kojų 
sunkius sutvirtinimus, o dažniau
siai judėdavo • tik stumiamoj 
kėdėj. Kartu su ja į Liur- 
dą buvo nuskridusi ir mo
tina, kuri pasakojo, kad jo
kie gydymai ir devynios opera
cijos nebuvo pagelbėję. O dabar 
ji nuo transatlantinio lėktuvo 
nuėjo tvirtais žingsniais pati vie
na, be jokių pagelbinių priemo-
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nių. Grįždama mergaitė tuos ko
jų blauzdų sutvirtinimus buvo 
supakavusi į bagažą.

Žinoma, stebuklu dar to įvykio 
nebe vadiname,kol jis nebus nuo
dugniai ištirtas. /

Padėka E. Slivynaitei
Prieš kurį laiką p. E. Slivynai- 

tė iš Diamond. N. Y., sužinojusi 
apie tremtinių studentų sunkią 
būklę, pasirinkusi vieną iš nu
rodytų adresų, pasiuntė didoką 
maisto siuntinį, kuris teko Mun
cheno studentams. Jie buvo ne
paprastai 'pradžiuginti ir sujau
dinti tokiu nepažįstamos ameri-

Iš
ten labai trūksta jaunų moterų.

Imigracijos ministras Arthūr 
Caldwell Australijos parlamen
tui pareiškė, jog „viskas bus da
roma, kad tik daugiau jaunų mo
terų atvyktų į Australiją“.

našlaitė
tremtinių stovyk-

Klasėje nedaugiau kaip 12 mo
kinių. Mokslas yra abipusis: fizi
niu ir dvasiniu pagrindu. Atkrei
piamas dėmesys į kūno kultūrą: 
mankštą, maudymą, masažą, plau
kų tvarkymą etc. Nurodomi ir 
dvasinio lavinimosi principai: kal
bėjimo ir elgimosi būdas, optimiz
mo ir savim pasitikėjimo ugdymas 
bei išlaikymas. Pirmiausia kiek
viena mokinė nufotografuojama, 
matuojama, sveriama ir gydyto
jo apžiūrįma. Grožio specialistė 
patikrina veidą, rankas, kojas, 
dantis. Paskui reikia raštu atsa
kyti į .anketos klausimus. Čia 
reikia atidengti visas savo šeimos 
paslaptis: sveikatą, vedybinę lab
inę ir gyvenimišką pasisekimą 
savo pomėgius ir aistras, norus ir 
būgštavimus. Ypač daug įtakos 
padaro psichologiniai pamokymai: 
žinoti savo vietą ir vertę, mokėti 
pasirinkti drauges pagal save, 
išmokti draugijoje būnant neįky
rėti, nevaidinti aukštesnio luomo 
ar išsilavinimo, negu ištikrųjų 
esanti, nesiekti tuščios garbės ir 
klaidingo pagerbimo ir t. t

Gabi
Iš Vokietijos 

los į Ameriką atvyko našlaitė lie
tuvaitė Marija Kukštaitė. Vasa
rio mėn. gale ji buvo apgyven
dinta drauge su kitomis šešiomis 
našlaitėmis Newton, Pa. ir ėmė 
lankyti mokyklą. Jai trūko tik ke- 
letos mėnesių aukštesnei mokyk
lai baigti. Marija Kukštaitė pa
sižymėjo kaip ypatingai gabi 
mokslui mergaitė. Ja susirūpino 
BALFo Našlaičių Komiteto sekre
torė p. Sal. Cerienė-Mulks, ir jos 
pastangomis Kukštaitė gavo vie- 
nerių metų stipendiją stoti įMa- 
rywood Yellege, Scranton, Pa. M. 
Kukštaitė negali atsigėrėti Ame-

Claudette Colbert daugiau nebe- 
dalyvaus filmoj

Prancūzų artistė C. Colbert,’ il
gus metus buvusi viena žymiau
sių Amerikos filmų žvaigždžių, 
nutapė baigti savo artistės kar
jerą ir atsidėti filmų gamybai bei 
režisūrai.

197 vokiečių žmonos
Pietų Afrikos valdžia davė (saky

mą išsiųsti ( Vokietiją 197 internuo
tųjų vokiečių kareivių žmonas, ku
rios, nenorėdamos palikti savo tėvy
nę, stengiasi (tuo greičiausiai gauti 
išsiskyrimo sprendimą, kad nereiktų 
išvykti.

S. Raganos „Sename Dvare“ *
Moterų Kongrese Paryžiuje laimė

jusi premiją, ši mūsų žymios rašy
tojos ir auklėtojos knyga sukėlė di
delio dėmesio. Netrukus žadama at
spausdinti ir naują lietuvišką leidimą.

„M. Z.“ redakcija — prašo ben
dradarbius mintis reikšti trum
piau, atsižvelgiant į taip siaurą 
mūsų vietą. Mes negalime viso 
savo puslapio užimti vienu 
straipsniu, kai skaitytojos pagei- » 
dauja įvairesnės medžiagos.
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QERA NUOTAIKA
JTO POSĖDŽIUOSE

Iškritęs iš medžio ir drybsoda- 
mas žemėj, qali bent quostis, kad 
toliau jau nebekrisi. Amerikiečių 
žurnalistas Edqar Ansel Mowrer 
šį palyginimą perkelia, kaip jis 
sako, į JTO cirką, kur tarptau
tiniai reikalai esąt nupuolę ligi že
miausio lyqmens. Ji's rašo:

„To puoliko liudininkai yra visi 
deleqatai, kurie nepriklauso Vi
šinskio . komandai. Bet jie nenu
siminęs jįe dargi juokiasi. Kai reL 

JAV delegacijos narys John Foster Dulles klausosi JTO visumos susirin
kime Višinskio kalbos, kurioje pastarasis ji pavadino karo kurstytoju

kalai pasiekia tokį tašką, nuo ku
rio jie jau nebeqali darytis pras
tesni, nieko nebepadės nei dūsa
vimai, nei verkšlenimas: Tada 
žmonės, kurie dar šio to verti, 
spiauna į viską ir šypsosi.

Dabartinėj JTO sesijoj, rašo 
toliau Mowreris, vyrauja qraži, 
džiauqsminqa nuotaika, kokios ne
buvo pernai. Tada žmonės paš
nibždomis kalbėdavosi apie niū
rias perspektyvas ir ginčydavosi 
pakeltu tonu. Šiemet nebėra nei 
susirūpinimo, nei karštų qinčų. Ir 
ko besiginčyti? Kiekvienas, turįs 
atmintį ir šiokią tokią politinę 
nuovoką, žino, kad nuo to meto, 
kada pasaulis kapituliavo prieš 
Hitlerį Miunchene, padėtis niekad 
nėra buvusi tokia prasta. Šiandien 
reikalas aiškus: rusai ir jų sėbrai 
nusistatę kliudyti bet kokį pasau
lio sutvarkymą, kur įų ekspansi
jai nebus pakankamai vietos. Per
nai, kol tai dar nebuvo taip aišku, 
JTO deleqatai jaudintavosi, būkš- 
taudavo. Šiemet jau nebėra dau
qiau ko bijoti... Prieš metlis, 
„Pravdai" paqrasinus, kad sovietai 
pasitrauks iš JTO, daugelis ame
rikiečių išsiqąsdavo. Jeiqu šian
dien sovietai susikrautų laqaminus 
ir išsinešdintų, varqiai ar kuris 
amerikietis į tai beatkreiptų dė
mesį . .

Nemanome, kad Mowreris būtų 
šaržavęs ar perdėjęs. Pakanka pa
siskaityti kiek smulkesnius JTO 
Visumos debatų pranešimus, kad 
įsivaizduotume, jog toj qarbinqoj 
pasaulinėj institucijoj vaidinamos 
kažkokios qoqolinės scenos. Užtat 
nenustembam išgirdę, kad, pvz., 
amerikiečių delegacija kone entu
ziastiškai plojo Višinskiui, kai jis 
ėjo sėstis, vieną jos nari (J. F. 
Dulles) ex cathedra apkaltinęs 

kaip kriminalistą. Komedija lieka 
komedija.

Bet qyveniminiai tos komedijos 
atsiliepimai traqiški. Juqoslavu ka
riuomenei įžygiuojant i Triesto 
sritį įvyko aštrus incidentas, kai 
amerikiečiai paqrasino su tankais 
ir pabūklais pasipriešinsią jugo
slavų bandymui užimti dauqiau, 
nequ pagal sutartį jie turėjo tei
sės.* Kietas amerikiečių žodis ir 
ypač į kaktą įremtas pistoletas

Tito kovotojus tąsyk ataušino. O 
jau paskum vienas anglosaksų ge
nerolas pasakė, kad iš to inci
dento labai lengvai galėjęs kilti 
karas.

Kas žino, ar panašūs incidentai 
taip sklandžiai susitvarkys, kai 
iš Italijos anglosaksai jau bus pa
sitraukę. Šveicarų „Die Tat" liu
dijimu, italai tiesiog paniškai bijo 
„Tito-Toqliatti kombinacijos", kuri 
juos qali sumaniai parquldyti ant 
šono: migloti incidentai pasieny, 
paspaudimas iš šalies, sukilimėlis 
viduj . . . Didelės atodairos ir 
skrupulingumo vargiai ar tenka 
laukti iš raudonųjų strategų, kurie 
nesidrovėjo neduoti viz\į JAV 
kongreso atstovams ir valstybės 
pasekretoriui. Tų vyrų sprendimus 
lems tik vienas apskaičiavimas: 
ar jų užsimojimas gali pasisekti.

Kad jis nepasisektų, kol kas ti
krumo nėra. Italijos de Gasperi 
vyriausybė vargingai kovoja su 
komunistų-socialistų machinacijo
mis jai nuversti. Nors jos kalbė
tojas spalių 3 d. patikino, kad 
streikai ir neramumai jos pagrin
dų neišjudins, tačiau tą pačią die
ną de Gasperi partijos kalbėtojas 
parlamente įspėjamai pareiškė, 
jog dabartinės vyriausybės kriti
mas reikštų Italijos katastrofą. 
Tiesa, prezidentas Trumanas pri
žadėjo 580 milijonų dolerių ne
paprastosios pagalbos Italijai, 
Prancūzijai ir Austrijai, kol bus 
pradėtas vykdyti Marshallio pla
nas." Tačiau tai sumai patvirtinti 
kongreso komisijos tepradės dirbti 
apie lapkričio vidurį; o kaip tik 
apie tą laiką Italijon atplauks jau 
paskutiniai JAV gėrybių trans
portai, apmokėti paskutiniais Ita
lijos iždo doleriais . . . Pagaliau, 
JAV valstybės pasekretoris Lo-

vettas pripažino, kad vien Itali
jai ir Prancūzijai šiaip taip nuo 
bado apsiginti, kol prasidės Mar
shallio plano vykdymas, reikėtų 
ne 580, bet bent 800 mil. dolerių. 
Per maža ir per vėlai ... O ita
lams ir prancūzams tai kaštuos 
dar didesnį maisto normų apkar
pymą — ir dar didesnį kurstymą 
bei skaudesnius socialinius sukrė
timus. Ar Romos bei Paryžiaus 
vyriausybės juos bepajėgs atlai
kyti?

Šis klausimas dilgina ne tik są
žines tų, kuriems iš anksto skau
du darosi matant, kaip žlunga, sa
kysim, ką tik gimusi italų demo
kratija. Joseph Alsop įspėja, jog 
Italijos žlugimas iššauktų „gran
dinę įvykių, kurie pasibaigtų po
litine bei strategine katastrofa, f 
kraštutiniška ir pilnutine, kurią 
atitaisyti tegalėtu gal tik karas .. . 
Jeigu Italija ir Vakarų Europa ati
teks sovietams, tai Jungtinėms 
Valstybėms tat reikš tokio masto 
politinį, strateginį ir 'diplomatinį 
pralaimėjimą, kad paties Vakarų 
Pusrutulio nepriklausomybė tega
lės būti apsaugota nebent griebian
tis pačių baisiausiųjų priemonių ...

Europa tikisi, kad gausios ame
rikiečių kongresmonų delegacijos, 
važinėjančios po įvairias Europos 
šalis, pačios savo akimis įsitikins 
Europos realybe ir tos patirties 
įtakoje paskubins JAV pagalbą, 
kol dar nevėlu. Stačiai nesinori 
tikėti, kad rimtai būtų kalbėjęs,.vie
nas iš vadovaujančių. JAV politi
kos kūrėjų" .kuris, to paties Al- 
sopo liudijimu, nusivylęs savo 
tautos nepaslankumu. Paryžiuj pa
reiškęs: būtu, gera, jeigu viena iš 
didžiųjų Vakaru Europos valsty
bių būtų sovietų tvano užtvindyta, 
įspėjimai amerikiečiams, matyt, nie
ko nereiškia, tad gal bent sovie
tai. užgrobdami kurią nors gyvy
biškai reikšmingą Vakarų pasau
lio dalį, pastatytų JAV prieš žiau
rią realybę jr pastūmėtų juos kaip 
reikiant veikti. — Vienąsyk ame
rikiečiai tokių būdu staigiai atsi
budo po Pearl Harboro 1941 m.
Nejaugi Europa turėtu būti paau
kota, kad JAV įsitikintų, ką reiš
kia jos netekti?

Teisingai Mowreris JTO paly
gino su cirku. Europos tragediją 
aukštajame pasaulio politikos gre_ 
miume pridengia delegatų humo
ras ir gera nuotaika, nes prasčiau 
vistiek nebegali būti. „Juokis, pa
jace! . .

LIETUVIAI TARKTAUTINIAME 
BENDRADARBIAVIME

Lietuva tarp 40 tautų
1947 m. liepos 25 — rugp. 20 d. 

Prancūzijoje įvyko pirmosios 
„Tarptautinė studijų savaitės“. 
Jas suorganizavo prancūzų kata
likų studentų federacijos sekreta- 
riatas, remiant ir globojant Pax 
Romana pirmininkui, Kanados 
ambasadoriui, Prancūzijos amba
sadoriui prie Šv. Sosto Maritain, 
eilei katalikų fakultetų rektorių 
ir Prancūzų Akademijos narių. 
Dalyvavo lietuvių, prancūzų, 
olandų, šveicarų, čekų, italų, ru

Amerikiečių ir jugoslavų kariai akis į akį susitinka netoli Triesto

Cervantes gimimo sukaktis
Sį rudenį sukanka 400 metų nuo „Don Kichoto“ autoriaus gimimo. Mi
guel Cervantes Saa»edra gimė Alcala de Henares miestelyje 1547 m. ru
denį. Tiksliai jo gimimo diena nežinoma. Žinoma tik, kad jis krikštytas 
spalių 9 d. Jo tėvas buvo neturtingas kaimo gydytojas. Apie didžiojo ra
šytojo jaunystę žinome taip pat labai nedaug. Pirmieji jo literatūriniai 
bandymai žinomi iš 1563 m. Vėliau Jervantes patenka į Romą kardinolo 
Aųuavivos „camarezo“, o prasidėjus karui su turkais, stoja į kariuomenę 
ir dalyvauja kovose, kuriose neteko ir kairės rankos. Grįždamas į Ispa
niją, Cervantes pateko Alžyro musulmonams į nelaisvę ir ten išbuvo pen
ketą metų. Grįžęs pagaliau į tėvynę, Cervantes matė daug vargo ir net 
buvo -kelis kartus patekęs į kalėjimą, kuriame pradėjo rašyti ir savo gar
sųjį „Don Kichotą“, kurio I palis pasirodo 16C5 m., o antroji 1615 m. 
pabaigoje.'

Mirė „Don Kichoto“ kūrėjas Madride 1616 m. balandžio 23 d.
Kaip gyveno, taip mirė Cervantes tikras vargšas ir jo. palaidojimu teko 

pasirūpinti basųjų pranciškonų vienuoliams.

munų, lenkų, norvegų, austrų, 
vengrų, ispanų, kanadiečių ... vi
so apie 40 tautų atstovai.

Lietuvai atstovavo Ateitininkų 
Federacijos atstovas p. Vilutis.

Po kiekvienos paskaitos buvo 
sudaromos komisijos, kuriose bu
vo persvarstomos paskaitose iš
keltos mintys ir ieškoma išvadų. 
Lietuvos' atstovas dalyvavo vie
nuolikoje komisijų. O komisijoje, 
kur buvo svarstoma apie politi
nes sroves, Lietuvos atstovas nuš
vietė komunizmo pavojų Europos 
kultūrai ir civilizacijai. Kitų tau
tų atstovai tam gyvai pritarė.

Paskaitos metu prof. Masson 
Curcel, kalbėdamas apie „Laiką 
ir Erdvę", Lietuvą prisiminė tris 
kartus, pažymėdamas, kad lietu
vių kalba esanti artimiausia se
najai indoeuropiečių kalbai, o 
paskui iškėlė lietuvių tautos šian
dieninį pranašumą tarp kitų lais
vų tautų, kaip tautos, kuri šian
dien herojiškai kenčia dvasinę, 
kultūrinę ir politinę priespaudą.

Viena diena buvo pavadinta 

„Tautų Diena“. Šią dieną kiek
vieno tautybės atstovas darė pra
nešimą apie savo kraštą. Lietu
vos atstovas skaitė referatą „Ka
talikų Bažnyčios padėtis sovieti
nėje Lietuvoje“. Paskaita susilau
kė karštų plojimų ir gilios užuo
jautos kenčiančiai lietuvių tau
tai. Austrų atstovas Lewandovs- 
kis pažymėjo, kad jo tautos pa
dėtis esanti irgi labai sunki, bet 
ne taip skaudžiai sunki kaip Lie
tuvos. Lenkų atstovas Z. Sczce- 
panski, kalbėdamas apie Varšu
vos sukilimą, priminė, kad Lietu
vos didysis kunigaikštis Jogaila 
vedė Jadvygą, lenkaitę, ir valdė 
Lietuvą ir Lenkiją, o toliau kal
bėdamas apie rusų klastą, taip 
pat pareiškė, kad komunistai bai
gia likviduoti ir lietuvių tautą.

Pilies, kur vyko suvažiavimas, 
biblioteka naudojosi visi dalyviai. 
Jai Lietuvos atstovas padovanojo 
eilę knygų apie Lietuvą; atitin
kama literatūra buvo apdovano
tas ir kiekvienos tautos atstovas. 
(E), k
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