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sunkiose aplinkybėse savo darbą, 
gali pritaikyti savo profesijas, ta-Inteligento vaidmuo stovykloje čiau visit kitų profesijų žmonėms 
— inžinieriams, agronomams, tei
sininkams ir kit, — tenka dirbti dau
giau ar mažiau sau svetimą darbą

LIETUVIŲ tautai, taip stokoju
siai savų inteligentų nepri
klausomybės atstatymo pra
džioj, buvo pasisekė išugdyti nauja, 

gana gausingą inteligentų karta, 
kuri turėjo išvesti mūsų kraštą į 
kultūros ir civilizacijos aukštumas 
ir vadovauti tautai jos uždavinių 
vykdymo darbe. Tačiau tragiškas 
likimas, ištikęs didesnę dalį Eu
ropos, labai skaudžiai palietė vi
sus mūsų tautos sluoksnius, su
ardė visus kūrybos planus ir 
nuožmiausiu būdu išblaškė tautos 
vadovybę. Procento atžvilgiu in
teligentai, be abejo, ir fiziškai ir 
morališkai yra stipriausiai pa
liesti.

Tautos blaškymas vyksta toliau, 
ir kas šiandien galėtų tiksliau mė
ginti spėti, kiek aukų dar reikės 
atiduoti ir kaip ilgai teks laukti 
žmoniškumo grįžimo į žmonių, 
tautų ir valstybių santykius.

Karo audroms einant į pabaigą, 
palyginant nedidelis kiekis mūsų 
tautiečių pasiekė Vokietijos va
karinę dalį ir, karui pasibaigus, 
įsikūrė DP stovyklose. Tų DP as
menų tarpe lietuviai inteligentai 
sudaro palyginamai didelį procen
tą. Pasiskirstymas po stovyklas 
vyko atsitiktiniu būdu, todėl sto
vyklose inteligentų procentas la
bai įvairus. Yra stovyklų, kuriose 
inteligentų labai trūksta, yra ir 
tokių, kuriose jų yra ir perdaug. 
Ypač britų zonos dauguma sto
vyklų nusiskundžia inteligentų trū
kumu. Nusistovėjus atitinkamiems 
nuostatams, racionalus šito rei
kalo išlyginimas planingu būdu 
yra beveik neįmanomas, o tol, kol 
judėjimo laisvės buvo daugiau, 
nebuvo galima suspėti įvykdyti 
tokį paskirstymą jau vien ir dėl 
to, kad iš viso nebuvo galima nu
matyti mūsų artimiausios ateities. 
Tat visur imtasi ir darv’a tai, to
kiu būdu savaime atsidūrė ben
druomenės komitetų, įvairiu švie
timo ir kultūros ištaigų priešaky. 
Dalis taip pat atsidūrė santarvi
ninkų įstaigų tarnyboj.

Stovyklose žmonės gyvena vie
nur daugiau, kitur mažiau suglaus
ti, tačiau visur gyvenama labai 
arti vienas kito ir ypač mažesnėse 
stovyklose žmonės labai gerai vie
nas kitą pažįsta. Kiekvienas žmo
gus turi ne tiktai dorybių, bet ir 
silpnybių. Normaliais laikais žmo
nes mažiau turi progos stebėti 
vienas kito privatų gyvenimą. 
Tuo tarpu stovykloj juk gyveama 
beveik be jokių net ir privataus 
gyvenimo paslapčių, nes tokias 
aplinkybes mums padiktuoja DP 
likimas. Tat ir mūsų inteligentui, 
kuriam normaliu atveju tenka at
likti vadovaujantį vaidmenį, ten
ka tai vykdyti skirtingose nuo 
įprasto vadovaujančių asmenų gy
venimo aplinkybėse. Vadovaujant 
jos yra dažniausiai nelengvos, nes 
žmonės yra pratę iš vadovaujan
čio daugiau reikalauti, todėl, ma
tydami vadovaujančio asmens pri
vataus gyvenimo silpnybes, nebe
nori su juo reikiamai skaitytis 
viešajame gyvenime. Iš čia išeina 
kiekvienam inteligentui ypatinga 
pareiga tvarkyti savo privatų gy
venimą ir elgesį stovykloj ko san
tūriausiai, nugalėti turimas silp
nybes, atsižvelgiant į padėties at
sakingumą ir uždavinius, kuriuos 
tenka atlikti savo tautai, būnant 
svetur. Čia taip pat turime atvirai 
atkreipti visų tremtinių tautiečių 
dėmesį ir visu atvirumu išaiškinti, 
kad ir mokslus išėjęs asmuo 
nepraranda žmogiškųjų silpnybių, 
todėl reikia įprasti per ašstriai 
nekritikuoti ir nesmerkti tokių as
menų paklydimų. Daugiau tenka 
tą reikalą spręsti tarp tautiečių 
brolišku būdu. Ten, kur vadovau
ją asmenys parodo pakankamai 
širdies savo tautiečiams ir kur 
tautiečių dauguma yra išsilaikiusi 
be nevaldomo palinkimo į destruk
tyvų gyvenimą, paprastai susikūrę 
gana pakenčiami santykiai. Be 
abejo, tenka turėti galvoj, kad 
pats mūsų likimas, įvairiausi ne
pritekliai, stovyklų kasdienybė sa
vaime veikia žmonių nervus. Kiek
viena tautietį turime kviesti gerai 
suprasti, kad inteligentą žmogų 
šalia visus vienodai slegiančių 
vargų dar ypač gali prislėgti ir 
tai, kad, penkiolika ar dvidešimt 
metų ruošęsis darbui, jis šiandien 
turi skaitytis su faktu, jog nežinia,

K. Mockus

kada galima bus įgytas žinias pa
naudoti, tuo tarpu kai kitų pro
fesijų tautiečiai gali tikėtis grei
čiau panaudoti savo žinias ir pri
tyrimą emigracijos atveju.

Kaip ten bebūtų, inteligentas 
stovykloj turi atlikti savo parei
gas. Pirmiausia rūpindamasis savo 
gero vardo išlaikymu, nepasiduo
damas desperacijai, jis negali 
susmulkėti, taip pat privalu do
mėtis viešuoju gyvenimu, nuolat 
dirbti visuomeninį ir kultūrinį 
darbą, pačiam sekti spaudą, nepa
miršti lektūros, mokytis svetimų 
kalbų ir pan. Nors ir nedaug, bet 
turime pavyzdžių, kad ir tarp in
teligentų jau esama menkėjimo 
žymių. Rasime su aukštuoju moks
lu žmonių, kurie jau kelinti metai 
vis silpniau papildo savo žinių 
bagažą, atsilieka nuo gyvenimo ir 
tampa pasigailėjimo vertais sub
jektais, tuščiai besiguodžiančiais 
esamais neišvengiamais sunku
mais. Inteligentams privalu būti ib 
tautinio solidarumo pavydžiais. 
Jeigu sutinkame inteligentą, kuris 
be jokios rimtesnės priežasties net 
tautinio solidarumo mokesčio neį
moka, tai jau griežtai smerktinas 
reiškinys. Nežiūrint į įvairiausius 
neišvengiamus sunkumus, inteli
gentams privalu bendraisiais klau
simais rasti bendrą kalbą ir šviesti 
savo pavyzdžiu bendruomenei. Sa
vaime suprantami pasaulėžiūros 
skirtumai, srovės neturi perstipriai 
reikštis tremtinių inteligentų tar
pe, nes to ypač reikalauja šian
dieninis likimas.

Įvairiausių grupių inteligentai 
stovykliniame gyvenime turėtų 
daugiau reikštis kaip asmenys, ne 
kaip grupių atstovai.

Atskirai minėtini karjąristai ir 
savanaudžiai. Tai destruktyvus 
elementas inteligentų tarpe, Nėra 
reikalo slėpti, kad tokių pasitaiko. 
Ne kas kitas, o - tokie egzemplio
riai, Įsibrovę į atsakingesnes pa
reigas, nuteikia prieš save žmones 
ir atbaido nuo inteligentu iš viso. 
Kai kur turime iš to skaudžių pa
sėkų. — Čia pat turime priminti, 
kad pastangos išlaikyti žmonių 
tarpe populiarumą negali būti 
vykdomos demagogijos, paprasto 
pataikavimo žmonių silpnybėms 
ar veidmainiavimo keliu. Anks

čiau ar vėliau žmonės pamato, ko 
tokie asmens verti, ir jų nuo
dėmes pritaiko visiems.

Ne kam kitam, o inteligentams 
tenka atstovauti tautiečius mus 
globojančiose įstaigose ir kitų 
tautybių tarpe. Tokiu būdu ug
domas tarptautinis bendravimas, 
tautų suartėjimas. Pasitaikančius 
nesusipratimus tarp tautybių sto
vyklose turime mažinti, ieškoti 
sutarimo galimybių. Pas mus glo
bojančių įstaigų pareigūnus ir 
santarvininkų pastatytus viršinin
kus inteligentai negali pasirodyti 
bailiais, o turi mokėti taktingai ir 
garbingai ginti savo tautiečių in
teresus. Kokias pareigas beeitų ir 
iš kur jis algą begautų, kiekvie
nas lietuvis inteligentas negali nė 
valandėlei užmiršti, kad visur ir 
visada jis yra pirmoj eilėj savo 
tautos ir savo tautiečių interesų 
gynėjas, savo tautos kovų ir troš
kimų reprezentantas. •

Turime pavyzdžių, kad vienas 
kitas mūsų inteligentas tebėra dar 
neužmiršęs anų laikų, kada perdė
tai pūtėsi, užmiršo reikalą- tarnauti 
savo tautai, užmiršo demokratinio 
gyvenimo principus. Jei Toks ir 
šiandien dar bandys pūstis, jis 
kenks inteligento vardui ir ardys 
bendruomenės solidarumą.

Kiekvienam intelektualui vis 
dėlto svarbu neprarasti savo pro
fesijos, o DP gyvenimo sąlygos 
tam labai nepalankios. Daugelis 
mokytojų ir gydytojų dirba, norsir

arba neturėti šiuo metu jokio ofi
cialaus uždavinio. Ilgesnį laiką 
nepraktikuojant, nyksta profesinis 
pasirengimas, užsimiršta praktinis 
pritaikymas. Tat, jęi neįmanoma 
praktiškai dirbti, tai bent teoriš
kai privalu neapleisti savos pro
fesijos. Nežinia, kiek laiko dar 
teks būti be darbo ar dirbti ne 
savo darbą. Tačiau gali labai stai
ga vėl prireikti mums tų , žinių 
gimtojo krašto atstatymo darbe. 
Tat privalus didelis profesinis bu
drumas. Turime skaitytis sy laiki
nos emigracijos reikalu. Pradžioj, 
be abejo, daugumai teks dirbti ne 
savo profesijos darbą, teks vargo 
pavargti, naujų sunkumų pakelti. 
Tačiau Inteligentui ir tokiose ap
linkybėse teks nepamiršti savo at
sakomybės ir savo tiesioginės pas
kirties. Jei užtruks ilgiau, teks ir 
to naujo krašto aplinkybėse, rei
kiamai išmokus kalbą, sugebėti 
įgyti teisę dirbti savo profesijos 
darbą, tokiu būdu pagilinti profe
sines žinias bei patyrimą ir visa 
tai grįžus pritaikinti tėvynėje.

Neturėjome čia tikslo vispusiš
kai klausimą išnagrinėti, o tik no
rėjome jį suaktualinti. Visur, kur 
yra didesnis kiekis intelektualų, 
darytini dažnesni pasikalbėjimai 
profesinėmis ar bendrinėmis te
momis, kad tokiu būdu bent apsi
saugojus nuo pavojaus išsekti. 
Taip pat išnaudotinos visos pro
gos ir visos galimybės palaikyti 
ko glaudžiausius ryšius tarp visų 
stovyklų gyventojų, platinti švie
są ir tiesą tarp brolių tremtinių.

bai gerai nusiteikęs ir šypsodama
sis, pradeda' savo kalbą.

„Draugai! Nors aš užsiėmęs 
svarbiais einamaisiais reikalais, ta
čiau laikau reikalinga dalyvauti 
Šios dienos posėdy, nes čia spren
džiami reikalai, susiję su galu
tiniu reakcijos likvidavimu Kroa
tijoje. Valstybės ir partijos saugu
mo sumetimais mes esam pasiren
gę reakciją nemaloniai nustebinti. 
(Juokas, šaukimai: „Taip ir rei
kia!") Mes jau nekartą esam taip 
užklupę reakciją, čionykštę ir už
sieninę, kuri amerikiečių kapitalo 
padedama prieš mus veikia ir 
bando parduoti Kroatijos proleta
riatą. (Šaukimai: Gėda!" „Į kartu
ves!" „Velniop Ameriką!") Mes ii 
šįsyk reakcininkus netikėtai už
klupsim, ir jeigu tie ponai mano, 
kad mes esam sumušti, tai klysta.

„Išvysim. gangsterių divizijas.
Man rodos, jog nebereikia kar

toti, kas stovi už tos reakcijos pe
čių, kas jai padeda ir, pagaliau, 
kas nori šioj srity sukurti „naują, 
nepriklausomą Kroatiją". (Šauki
mai: „Niekados!“) Jie nori tuo 
būdu sukurti bazę, iš kurios pra
dėtų puolimą prieš Balkanų pro
letariatą, slavus ir broliškąją So
vietų S—-gą. Tačiau tai mūsų ne- 
gązdina. Mes nebijom nei grasini
mų, nei to, kas kalbama bei da
roma, nes, pirma, mes turim gerai 
parengtą armiją, kurios nereikia 
penėti šokoladu ir pyragaičiais ir 
kuri yra pasirengusi netik apginti 
mūsų sienas, bet gali išvyti ir tas 
porą gangsterių divizijų, įsisu
kusių Austrijoj bei Italijoj. Mes 
esam pasirengę jų laivyną pasiųs
ti į Adrijos jūros dugną ir galim 
į jų grasinimus taip pat atsakyti 
atomine bomba. •

Toliau, mes nesam vieni, ir mums LTB apygardų pirmininkų suvažiavimas Seligenstadtc posėdžių metu.

Ištrauka is slapto Kroatijoj kumunistu 
partijos vyfcd. komiteto posėdžio 

protokolo

KROATIJOS komunistų parti
jos vykdomojo komiteto po
sėdis, kurio slapto protokolo 
ištrauką išvertę čia persispaudina- 

me iš šveicarų laikraščio ,,Die Wo- 
chenzeitung", įvyko 1947 m. rug
pjūčio 21. d. Zagrebe. Dokumentas 
komentaro nereikalingas. Štai jis: 

„Draugas Tito labai gerai nusi
teikęs .. .**

„... 18 vai. 30 min., lydimas V. 
Bakaričo, F. Gorsičo ir V. Nazoro,

posėdžių salėje pasirodė Jugosla
vijos vyriausybės galva ir armi
jos vadas marš. Tito.*Jį sutinka 
entuziastiškas šauksmas: „Tito, 
Tito!"

Draugas Tito pasveikina susirin
kusius ir užima vietą prie pirmi
ninko stalo.

18. vai. 45 min. posėdis tęsia
mas toliau.

Draugas V. Nazoras suskambina, 
ir 18 vai. 45 min. marš. Tito, la-

Il-ji DP spaudos konferencija IPO būstinėj Heidelberge
Viršų J-konferencijos bendras vaizdas, apačioj — dalyvavę lietuviai žurnalistai

Nuotr. V. Anykščio.

šįsyk padeda jau nebe surūdiju
siais ginklais, kurie būdavo reto
mis numetami iš lėktuvų. (Šau
kimai: „Gėda!) Mūsų armija turi 
geriausius ginklus ir karinę apran
gą ir tie ginklai galingiau veikia 
kaip amerikiečių atomas bei išgar
sintosios skraidančios tvirtovės. 
Mūsų raketiniai naikintuvai jiems 
parodys, iš kur kojos dygstą, o 
mūsų artilerija juos ilgam atpra
tins skraidyti viršum mūsų teri- 
torij-.s.

Tuos ginklus mes tolydžio gau
nam tikru keliu iš ųeišsemiamų 
šaltinių, ir mums netenka būkš- 
tauti, kad tas kelias gali būti 
atkirstas.

„Sovietų divizijos nušluos vis
ką . .

Sovietų karo pramonė dabar 
per mėnesį pagamina daugiau 
kaip 30.000 tankų ir puolamųjų 
pabūklų, be to, milijonus kulkos
vaidžių ir kitų lengvųjų ginklų. 
Sovietų karo vadovybė turi per 
150 divizijų, kurios per 48 valan-

šimtus mūsų' emigrantų sutelkti į 
dalinį ir juos iš oro nuleisti mū
sų krašte, — oi, draugai, mums ir 
mūsų partijai'•būtų karštai

Draugai, jus visi labai gerai 
žinot, kad tauta ne mūsų pusėj. 
Tai parodė, kad ir javų per
tekliaus supirkimo akcija: planas 
neįvykdytas nė 50 procentų. Mū
sų ūkininkas gudrus ir atkaklus, 
ir tikėjimo į „Dievulį" bei „Bistri- 
cos Dievo Motinėlę" per vieną 
dieną ’jiems iš galvos neišmuši.. 
Dėl to mes jau esam turėję ne 
vieną nemalonumą. Užtat mes ne
sileisim j tikėjimo reikalus. Bet

jei ilgaskverniai vieną gražią 
dieną ims skambinti varpais, šauk
dami sukilti, oi, tada mes atsigro- 
sim visu šimtu procentų! Valstie
čiai turi ir ginklų. Užtat dvasinin
kus reikia padaryti nepavojingus. 
Bakaričiui aš jau daviau reikalin
gus nurodymus; tad belieka tik 
pradėti darbą. Laiko turim nebe
daug, ir aš jums tame darbe lin
kiu daug sėkmės ir laimės.

O dabar aš turiu su jumis iš
siskirti".

(Ilgos ir entuziastingos ovacijos.)
19 vai. 10 min. draugas Tito 

išeina iš pošėdžių salės".

KOVA SU KOMUNIZMU
D. BRITANIJOJ

a. Čiurlys
das gali nušluoti visa, kas pasi
maišys joms po kojų, ir paimti 
Paryžių. Taigi, belieka reakcija, 
ir būtent toji, kuri yra mūsų teri
torijoje ir kurios demaskpoti bei 
sutriuškinti mums ligi šiol nėra 
pavykę.

Tie pora tūkstančių banditų Slo
vėnijos giriose maža tereiškia. 
Tiesa, ir jie žalingi, bet netiek, 
kiek tie šimtai tūkstančių slapu
kų, kurie mus seka, nuklauso ir 
tikrai neišaiškinamu būdu pra
neša Vašingtonui apie mūsų pa
dėtį. Mūsų draugai Amerikoje Ko- 
sanovičiui (jugoslavų pasiuntiniui. 
Red.) praneša, kad JAV užs. re.k. 
ministerija viską žino net apie 
mūsų pačių partijos veikimą!

Draugai! Tam turi būti padary
tas galas, ir tai visomis priemonė
mis, nepaisant, ar Vakarų demo
kratijai tat patiks ar ne. Reikia 
griežtų ir rimtų priemonių. Nepa
kanka budėti savo įstaigoj, šekit 
agentus koridoriuose, saugokit sei
fus, ištirkit visas aplinkybes su
sekti į mūsų partiją įsibrovusiems 
sabotažininkams, išdavikams, di
versantams ir jiems be atodairos 
sunaikinti. Atsiskaitymą su emi
grantais tuo tarpu galima atidėti 
į šalį; tą dalyką palikti man, aš tai- 
sutvarkysiu, taip sakant, tarp ke
turių akių. Mes, savaime supran
tama, paskelbsim amnestiją — po- 
pieris gi kantrus. (Juokas.) Netiek 
jau svarbu, ar pagausim tuos 
7—10.000 šunsnukių ar ne, svar
bu, kad nutrauktume ryšį ir su- 
kliudytume jų persikėlimą į Ameri
ką. O Trumanas, kaip žinia, tai 
yra nutaręs.
„Oi, draugai, mums būtų karšta.

Susikirtimas su Amerika neiš
vengiamas. Tai jau gal tik trum
po laiko klausimas. Bet jeigu 
Amerikai pavyks kad ir tik kelis

Komunistų pajėgumas

BRITŲ komunistų partija skel
biasi dabar turinti 38.000 
narių. Iš jų 11.500 moterų. 

1939 metais ji teturėjo 14.500 na
rių, o 1944—1945 metais, kai so
vietai vijo vokiečių kariuomenę, 
atgal, šis narių skaičius buvo pa
kilęs iki 50 000.

Komunistai stipriausi yra Scot- 
lande (Glasgowas ir Clyde), Pietų 
Valijoj (Wales) ir Londone.

Komunistų leidžiamas dienraštis 
„Daily Worker“ turi 113.000 skai
tytojų.

Per paskutinius visuotinius rin
kimus 1945 m. komunistai surin
ko 102.780 balsų ir pravedė Že
muose Rūmuose (parlamente) 2 
savo atstovus iš 640 bendro ats
tovų skaičiaus. (Darbiečiai Žem. 
Rūmuose turi 393, knoservatoriai 
189 atstovus.)

Tačiau pažįstą D. Britanijos gy
venimą tvirtina, kad tikrasis bri
tų komunistų stiprumas neglūdi 
jų partijos narių skaičiuj, bet 
priklauso nuo to, kokias; pozi
cijas komuni tai yra užėmę. Lai
koma, kad angliakasių profesinės 
sąjungos gen. sekretorius komu
nistas Arthuras Horneris daugiau 
reiškia negu du ministerial arba 
100 Žem. Rūmų atstovų.

Iš tikrųjų britų komunistai yra 
stipriausi metalo pramonėj, ang
lių kasyklose, transporte ir staty
boj. Šių sričių prof, sąjungose jie 
yra užėmę svarbiausius postus.

Britų ptof. sąjungos tradiciniai 
yra nepolitinė organizacija. Joms 
gali priklausyti visų politinių pa
žiūrų darbininkai, ir jų susirin
kimuose negali būt diskutuojami 
partiškai politiniai klausimai. 
Tačiau britų komunistų partija

šių nuostatų nepaiso. Jie, pasi
naudodami vidutinio darbininko 
apatiškumu, užima vadovaujan
čias vietas ir prof, sąjungas pa
naudoja savo tikslams siekti. Už
kirsti kelią tokiam komunistų 
veržlumui 1934 m. britų prof, są
jungų kongresas buvo išleidęs 
„Juodąjį aplinkraštį“, kurio sky
riai buvo raginami su didžiausiu 
rūpestingumu žiūrėti, kad įval
domuosius organus nepraeitų ko
munistai. Sis aplinkraštis buvo 
atšauktas 1943 m., kada sustiprė
jo D. Britanijoj prorusiškas nusi
statymas.

Dabar apskritai yra laikoma, 
kad padėtis prof, sąjungose, žiū
rint komunizmo, nėra taip kritiš
ka, kaip buvo 1934 m. ar po pir
mojo pasaulinio karo ir todėl ne
jaučiama dar reikalo atnaujinti 
minėtą aplinkraštį, nors tam gali 
ateiti lAikas.

Komunistai ir darbiečiai
Per 1945 m. visuotinius rinki

mus komunistai buvo labai ar
timuose santykiuose su Darbo 
Partija. Jie skelbė rinkikams, kad 
-jų išrinkti kandidatai bendradar
biaus su darbiečiais ir kalbėjo 
apie tai, ką „darbiečių ir komu
nistų dauguma“ veiktų. Pati ko
munistų programa kiek skyrėsi 
nuo darbiečių programos.

Rinkimus, kaip žinoma, laimėjo 
darbiečiai, ir komunistai, gavę 
vos 2 atstovus, buvo kiek nusi
vylę. Tačiau abiejų partijų glau
džiam kontaktui tai nepadarė nei’ 
giamos įtakos. Atvirkščiai 1947 m. 
vasarą komunistai prašė, kad 
darbiečiai juos priimtų į savo 
partiją. §io komunistų prašymo 
darbiečiai nepatenkino, ir komu-

1
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nistai tada visą savo dėmesį nuo 
politikos nukreipė I profesines 
sąjungas.

Britų komunistai už kominfonną
Britai turi pakankamai davinių 1 

įrodyti savo komunistų priklau- ■ 
somumui nuo Maskvos. Jie atvi- . 
rai tvirtina, kad komunistų par
tija turi svetimas šaknis ir gauna 
paramą iš užsienio. Šis britų ko
munistų pasidavimas Maskvos di
rektyvoms dar kartą aiškiai iški
lo įsteigus praeitais metais Ko- 
minformą. Britų komunistų par
tijos vykdomasis komitetas išlei
do pareiškimą, kuriame buvo 
konstatuotas pilnas pritarimas 
Kominformo deklaracijai. «Tai iš
šaukė tikrą pasipiktinimą iš pa
dorių britų pusės. „Daily Tele
graph" (10. 13.) tada rašė: „Kiek
vieną kartą, kai D. Britanija yra 
akivaizdoj didžiausio taikos meto 
krizio, Komunistų Partija savo 
nauju žygiu nori suskaldyti tau
tą ... Britų Komunistų Partija, 
kaip tai turi būt ir visada buvo, 
sutiko su Maskva. Kremliaus ma- 
riėnetės Karaliaus gatvėj (Komu
nistų Partijos centras Londone, 
Red.) ruošiasi pradėti kampanniją 
reorganizuoti vyriausybę taip, 
kad „ministerial, atsakingi už da
bartinę sunkią padėtį, būtų paša
linti“. Jie nori, kad pagal So
vietų Sąjungos nurodymą Attlee 
ir Bevinas pasitrauktų... Tačiau 
Karaliaus gatvės nutarimas ne
sudarys {staigmenos tiems, kurie 
sekė komunistų vingiuotą akro
batiką per paskutinius 25 metus“.

2vmių britų manifestas
Akcija prieš komunistus ypač 

pagyvėjo užs. reik, minnsterių 
konferencijai Londone nutrūkus. 
Dar prieš praėjusias Kalėdas 
grupė žymių britų (lordas Braba
zon of Tara, filosofas Earl Rus
sel, lordas Vansitartt, lady Videt 
Bonham Carter ir k.) išleido ma
nifestą, kuriame konstatuojama, 
kad „totallstinių bei policinių“ 
valstybių Europoj ir pasauly įsi
galėjimas daugiau kaip bet ka
da gresia ir kad tai turi būt sus
tabdyta, kol nėra per vėlu“. To
liau manifeste rašoma, kad „ko
munizmas šiandien pasauly yra 
daug stipresnis, negu bet kada yra 
buvęs fašizmas ... Komunizmas, 
fašizmas ir nacizmas yra nariai 
tos pačios totalistų šeimos, nors 
laikas nuo laiko jie gali skirtis 
savo skelbiamais tikslais ir me
todais“. Komunizmas, fašizmas ir 
nacizmas vienodai „naudoja gin
kluotą jėgą uždaryti opozicijos 
susirinkimams, graso pabėgėlių 
bei tremtinių Šeimoms ir vienodai 
naudoja kankinimus. Komunistų 
kankinimo metodai yra ne tiek 
matomi kiek nacių, tačiau yra žy
miai subtylesni“.

„Jei Amerikos ir D. Britanijos 
žmonėms reikėtų pasirinkti tarp 
komunizmo ir naujo karo, mes 
tikim, kad jie pasirinktų karą“.

„Mes manom, jog reikia aiškiai 
pasakyti Sovietų Sąjungai, kad 
politika gauti karo vaisius be pa
ties karo gali eventualiai juos 
privesti prie karo, kurio jie mū
sų nuomone nenori“. („DM“, XII. 
21, „DT“, XII. 22).

Pagaliau manifeste nurodama: 
„Yra svarbu britų tautai supras
ti, kad komunistų penktoji ko
lona Britanijoj yra daug pavojin
gesnė ir daug galingesnė, negu 
bet kada buvusi fašistų penktoji 
kolona".

tautų gerovei ir gyvenimo būdui 
(Plačiau apie jo kalbą žiūr. „2ib.“ 
Nr. 2 (112).

Sausio mėn. 12 d. pasakė kalbą 
Lordų Rūmų pirmininkas Morri- 
sonas. Jis nurodė, jog D. Britani
ja visiškai nuoširdžiai nori ben
dradarbiauti su JAV ir Rusija 
bei kitomis tautomis. „Jei aš kri
tikuoju Sovietų Sąjungą“, kalbė
jo jis, „tai tą darau daugiau iš 
susirūpinimo negu pykčio“.

„Mes labai norim aktyviai ben
dradarbiauti su Sovietų Sąjunga 
apsaugoti taiką ir pakelti žmoni
jos socialinį gerbūvį“.

„Bet iš mūsų negali būti lau
kiama, kad mes visą laiką pa- 
kęstume neteisingus ir piktus 
puolimus, kuriuos daro prieš mū
sų kraštą ir vyriausybę Rusijos 
komunistai ir viso pasaulio kb- 
munistų partijos, kurios save lai
ko automatiniu sovietų užsienio 
reikalų ministerijos avangardu“.

Ruošiantis naujam gyvenimui

KELIONEI baigiantis, australų 
valdininkai paėmė mūsų Diep- 
holzo tranzitinėje stovykloje 
gautas vizas ir laikinuosius pasus, 

kurie leido Australijoje gyventi 1 
metus laiko. Manėme gausią kitus 
asmens dokumentus, bet ligi šiol 
dar be jų apsieiname. Vėliau jsi- 
tikinome, kad ir visi Ausralijos 
piliečiai gyvena be jokių asmens 
dokumentų, nes jie jokiais įsta
tymais nėra privalomi. Tiktai pa
starojo karo metu, norint persi
kelti j naują gyv. vietą, reikėjo 
gauti kelionės pažymėjimą, kuris 
atstodavo visus asmens dokumen
tus. Po karo tokie pažymėjimai 
panaikinti, ir, kur nori, gali vyk-

Lietuvių aukštesniųjų mokyklų InspeKtorlų pirmosios konferencijos 
(Wuerzburge) dalyviai

„Mes negalim būt laimingi, jei 
Rytų ir Pietryčių Europoj kraš
tas po krašto patenka į nedemo
kratišką ir tautos neatstovaujan
čią. komunistinę valdžią, kuri už
gniaužia kitas politinei partijas ir 
spaudos laisvę, kur politinė po
licija daro didžiules medžiokles 
ir nekomunistiniai politiniai va
dai neteisėtai nužudomi“.

„Mūsų susirūpinimą bei pasi
piktinimą padidina dar tai, kad 
šis visas procesas taip neteisingai 
ir triukšmingai skelbiamas kaip 
pažangi demokratija, laisvė ir 
antifašizmas“.

„Niekas nenori pakenkti SSSR 
vidaus saugumui. Tat ar ji negali 
pakeisti savo krypties ir atsisa
kyti savo provokacinės politikos,

Darbo Partijos gen. sekr. Morgano 
Phlllipso atsišaukimas

Taip pat po užs. reik, ministerių 
konferencijos Londone nutr kimo 
Britų Darbo Partijos gen. sekre
torius Morganas Phillipsas išlei
do atsišaukimą į visus socialisti
nio judėjimo padalinius ginti nuo 
Maskvos inspiruotos infiltracijos 
ir sabotažo. Formaliai šis Phillipso 
atsišaiukimas buvo atsakymas į 
komunistų partijos gen. sekr. Pol- 
litto pareiškimą del jų prisidėji
mo prie Kominformo programos.

„Mes galime laukti", rašo Phil
lipsas atsišaukime, „kad ateinan
čiais mėnesiais prieš Darbo Vy
riausybę ir visa tai, už ką ji sto
vi, bus pradėta komunistų ir jų 
simpatikų sabotažo kampanija“.

„Mes galime laukti komunistų 
inspiruoto bandymo sukelti ne
pasitenkinimą fabrikuose ir dirb
tuvėse, kas gali privesti prie su- 
lėtin’mo gamvbos. nuo kurios 
priklauso mūsų tautinė gerovė“.

„Darbo Partijos nariai, panau- įį®"tuvo{®, 
dedami savo pilną įtaką darbe ir nrn 
per savo profesines sąjungas bei 
kitas demokratines organizacijas 
gali sprendžiamai prisidėti prie 
šios griaunamos komunistų kam
panijos sutrukdymo. Dabar yra 
pats laikas visiems darbiečiams 
prisidėti prie didžiosios kampani
jos prieš komunistų intrygas ir 
infiltraciją į darbiečių judėjimą“.

„Komunistai šiandien vergiškai 
seka Kominformo doktriną, kuri 
Attlee ir Beviną apibūdina kaip 
„išdavikus“ ir „lekajus“. Tai yra 
linija, kurios lengvai britų dir
bančioji klasė nepriims“. („DT“, 
XII. 22.)

Į šį Darbo Partijos atsišaukimą 
reagavo Komunistų Partijos gen. „ _ __ „_____ ,
sekretorius H. Pollittas. Jis pa-, sijos vyriausybė trukdo Europos 
kartojo savo tvirtinimą kad britų ................................................
vryiausybė užsienio politikoj vi
siškai nusidavė Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms, o vidaus poli
tikoj sumažino gyvenimo stan
dartą. („DT“, XII. 23.)

Attlee ir Morrisono kalbos
Po valdančios partijos atakos 

prieš komunistus pirmą kartą vie
šai pasisakė ir britų vyriausybė. 
Sausio mėn. 3 d. britų min. pirm. 
C. Attlee per radiją pasakė kal
bą, kurioj pažymėjo, kad sovietų 
politika sudaro grėsmę Europos

Juozas Šilainis

įvyko iškilmingos pamaldos. Tą 
proga susituokė naujai atvykusių
jų lietuvių pirmoji pora. Arki
vyskupas su jo palydovais prie 
skubotai paruošto kuklaus altorė
lio buvo filmuojamas.

įvairūs turistai bei ekskursijos 
taip pat mus norėtų aplankyti, bet 
stovyklos vadovybė yra tos nuo
monės, kad ši stovykla nėra koks 
zoologijos sodas, ir masinį svečių 
antplūdį sulaiko. Bet laikraščiai 
vis dar nesiliauja .dėję mūsų nuo
traukas ir apie mus ilgiausius 
straipsnius. Kartais ir nepastebi, 
kaip valgant, klasėje, rajone ar 
laukuose kas nors tave „nupik- 
čeriuoja“.

Vos atvykus mus į Australiją, 
dalyvavęs mūsų sutikime imigra
cijos ministeris Arthur A. Callwel, 
XII. 16 d. lankėsi mūsų stovyklo
je, apžiūrėdamas gyvenamas pa
talpas. virtuves ir mokymo klases. 
Busimieji „australai" angliškai at
sakinėjo į jo klausimus ir padai
navo naujai išmoktų angliškų 
dainų. Patenkintas ministeris 
džiaugėsi mūsų stebėtinai greita 
pažanga. Vakare jis su krašto 
sostinės Canberra aukštaisiais 
svečiais ir apylinkės australais di
deliu dėmesiu apžiūrėjo visų tri
jų tautybių paroda.

Lietuvių parodos skyriuje buvo 
lietuviškų pašto ženklų, pinigų ir 
medalių rinkiniai, tautiniai audini- 

'ai, juostos, medžio drožiniai, gin
taro dirbiniai, spaudos ir skautų 
skyrius.

Australai stebėjosi, kaip mes tą 
viską galėjome išsaugoti ir, bū
dami Vokietijoje DP stovyklose, 
per tokį trumpą ir sunkų laiką 
spėjome išleisti tiek daug knygų 
ir laikraščių. Eksponatus aiškino 
tautiniais rūbais apsirengę vyras 
ir mergina, kuriuos australai taip 
pat priskaitė prie eksponatų.

Tą pat vakarą svečių garbei bu
vo suruoštas bendras koncertas, 
kurio programon įėjo vyrų chorai, 
solo (tenoras P. Morkūnas), tau
tiniai šokiai, piano ir akordeono 
solo (lietuviškų meliodijų pynė, J. 
Songaila). Visas koncertas mag
netofono pagalba užfiksuotas ir 
vėliau buvo transliuojamas per 
radiją. Kai kurie momentai buvo 
ištisai filmuojami. Koncertas,

ti ir gyventi be jokių asmens do
kumentų, kurių niekur nieks 
nereikalauja. Pasiteiravus, kokiu 
būdu čia susekami ir atpažįstami 
visokie nusikaltėliai, gauni atsa
kymą, kad Australijoje jokių nusi- 
kaltėių nepasitaiko (!) Tiesa, kad 
užraktas čia retenybė. Ir mūsų 
stovykloje mokymo ir sporto prie
monėj darbo įrankiai, maisto pro
duktai ir kitas turtas nėra rakina
mas. Bet nieks neturi teisės ką 
nors imti, nepasiklausęs asmens, 
kuriam turtas yra pavestas pri
žiūrėti.

Norint išvykti iš Australijos, 
būtina atitinkamai įstaigai pa- ____ _____j___
duoti tuo reikalu prašymą, moty- kuriam iš anksto buvo ruoštasi, 
vuojantpriežastį, kuris verčia persi- geraį paVyko. Pabaigoje bendrai 
kelti į kitą kraštą. Leidimas išvyki- sudainuotos dvi angliškos 
mui yra duodamas, ir tada rei- dainos, 
kalinga pasirūpinti asmens doku
mentais. Tačiau■ pastarųjų 10 me- Kun Keuoim4 muw

tų būvy iš Australijos išvykusiųjų traukta karštu plojimų, pareiškė 
žmonių skaičius yra labai mažas. ............ - ...->•----

Stovyklos kursų instruktoriai 
buvo paklausti, ar Australijos val
džia nevaržo krašto gyventojams 
neanglams leisti savo gimtąja kal
ba laikraščius ir knygas. Gautas 
ne visai aiškus atsakymas. Kav., , . t.__ ___ Žiaunai uusiuiausu n usikubujuknygynuose ir bibliotekose ga- , ulĮ todėl Austraiija
Įima gauti italų, ispanų, vokiečių, ^asiruo’šuį atelnančiais motai-,
prancūzų, rusų kalbomis knygų, f M ,okiq toonill*pe -------
bet jos yra seniau ir ne Australi
joje išleistos. Visi krašto laikraš
čiai leidžiami anglų kalba. Negau
sios kitos tautybės savo kalba 
spaudos neturi, nes jiems neišsi
moka leisti. Tačiau Australijoje 
įsikūrus gausesnei atskiros tauty
bės grupei, norint turėti savo 
spaudą, atrodo nebus daroma jo
kių kliūčių, o y *'-• J*’

Ministeris sąvo ilgoje kalboje, 
kuri kelioliką kartų buvo per-

lų mašinų. Ežero paviršiumi burz
gia liliputiški motorlaiviukai, žai
bo greitumu tempdami vandens 
slidininkus, nardo šmaikštūs bur
laiviai, minios žmonių mirksta 
vandeny. O mes, susikorę į ky
šančių iš vandens medžių stuobrių 
šakas, šokinėjame į vandenį. Au
stralai stebisi mūsų sumanumu, 
bet kokias priemones išnaudoti 
savo malonumams, nes jiems nė 
į galvą neatėjo, kad tie mirusiej. 
jų krašto vandenų medžiai gal. 
būti kam nors naudingi.

Toliau 100 m. plaukti draudžia 
mūsų švietimo vadovas, primin
damas, kad jis esąs atsakinga^ ir 
už mūsų gyvybę, o geri plaukikai 
gali įsirašyti į vandens sporto . 
klubą, kur bus galimybė atlikti ir , 
kilometrinius plaukymus.

Pakrantėje reikia pasisaugoti ■ 
nuodingų gyvačių ir vorų, kurie ; 
narplioja labai stiprių siūlų vora
tinklius ir nugaroje turi raudoną j 
pailgą ženklą. Jų įkandimas yia 
pavojingas žmogaus gyvybei. Bet 
jie retai sutinkami. Vietos gyven
tojai teigia, kad jie ir į kambanus 
mėgsta įlįsti, todėl gyvenamųjų 
patalpų ventiliacijos angos aprū
pintos tinkeliais. Virtuvių bei vai- ’ 
gyklų ir durys turi tokius tinklus. 
Čia bet kokie vorai naikinami. 
Rašydamas šiuos žodžius, netikė
tai žvilgterėjau į lubas ir ten pa
mačiau biaurų didelį vorą. Bala 
žino, ar jis nuodingas ir kaip čia 
pateko, bet jį tuojau turėjau nu
galabyti.

Australijos klimatas šiaurėje 
tropinis ir ten nepakenčiamai 
krašta. Pietuose europietis leng
vai apsipranta, nors ir čia būma 
gerokai šilta. Tačiau visur klima
tas skaitomas sveikas, nes ir 
Queenslande, tropinėse sąlygose 
ir dykumose, naujakuriai išaugi
no sveikas kartas. Australijos gy
ventojų mirtingumas yra žemiau
sias iš visų pasaulio kraštų.

Mes taip pat sveikatos atžvil
giu gerai jaučiamės, visų veidai 
įrudę, lyg pajaunėję. Stovyklos 
ambulatorija mažai turi darbo. 
Bonegilla, 1947. XII. 20d.

savo pasitenkinimą mūsų susitvar
kymu, elgesiu ir koncertu, pažymė
damas, kad dar nė viena emi
grantų grupė nebuvo čia taip en
tuziastiškai sutikta. Esą mes esame 
puikūs žmonės, tik blogų kaimynų 
žiauriai nuskriausti ir išsklaidyti

Australijos įvairybės
Kraštą valdo dvejų rūmų parla

mentas: senatas ir atstovų rūmai, 
į kuriuos įeina Tasmanijos, Victo- 
rijos/N. Pietų, Uleso, Queenslan- 
do, Siaurės, Pietų ir Vakarų teri-

Military Post karininkas mjr. Cox bei 
Christianson Ir J. Harding iš NUrnbergo 
dorfo vaikučiams

amerikiečių Seimų atstovės W. 
tvarko kalėdines dovanas Reb- 

,J. Gaidžio nuotr.

sodybose vaikai naudojasi neaki
vaizdiniu mokymu. Miestuose ati
tinkamose IsteigoSe suregistruoja
mi mykyklinio amžiaus vaikai ir 
iš ten mokytojų paruoštos priva
lomojo švietimo pamokos lėktuvų, 
traukinių, automobilių, pašto ku
prių ir radijo pagalba spinduliuoja 
į visas puses, pasiekdamos toli
miausiuose dykumų užkampiuose 
išsimėčiusias paskiras sodybas.

1788 m. Australijoje aborigines 
giminės juodaodžių buvo apie 
300.000. Šiuo metu jų priskaitoma 
vos 48.000. Siaurinėje krašto da
lyje jie turi savo atskirus mieste
lius.

Iš 7.5 milionų Australijos gyven
tojų per 3 milijonus gyvena Syd
ney ir Melbourne didmiesčiuose.

Bitininkai su savo bičių aviliais 
medonešio sezonui vyksta į bičių 
darbui tinkamus rajonus, iš kur

po kelių mėnesių grižta i savotik t 
nuolatines gyvenvietes.

Iš šiaurinės Australijos į pietinę 
jos dalį Darwin-Port Augusta ge
ležinkelio statyba vykdoma spar
čiu tempu. Belikę nebaigta statyti 
600 mylių kelio pačioje vidurinės 
Australijos dykumoje, kur siaučia 
ilgametės sausros ir tropiniai karš
čiai. Be to ten gręžiami arteziniai 
šuliniai ir bandoma dykumas drė
kinti.

Dar neseniai užbaigta statyti 
daugybė hydroelektrinių stočių, 
kurios teikia srovę tolimiausioms 
paskiroms sodyboms.

Lengvai dirbančio darbininko sa
vaitės uždarbis nustatytas ne že
mesnis kaip 4 sv. 18. šil.

Po karo miestuose arbata, svies
tas ir šviežia mėsa normuota. Gi 
lašinių, kumpio ir dešros gali no
rimą kiekį laisvai pirkti.

LTB APYGARDŲ
PIRMININKU SUVAŽIAVIMAS

SKURDŽIAME savo išore, kaip 
skurdi mūsų tremtinių dalis, ir 
nuoširdžioje aplinkumoje, kaip 
nuoširdi lietuvių prigimtis „pa

laimintųjų mieste“ pagal pava
dinimą, bet tikrovėje užkampy 
betūnančiame purvinam Seligen- 

• stadto barakų kaimely šio mėn. 
14—15 d. buvo susirinkę mūsų 
LTB apygardų pirmininkai ap
tarti mūsų aktualiausių dabar
ties klausimų, išgirsti mūsų va-

tų nukentėti. Apie išmetimo at
vejus reiktų vyr. štabą tuoj in
formuoti. Į IRO kreiptasi dėl sun
kios Belgijon išvažiavusių padė
ties, dėl studentų priėmimo į vo
kiškuosius Bavarijos universite
tus, dėl dirbančiųjų skaičiaus ir 
maisto, dėl naujojo surašymo.. Už
megzti artimi santykiai ir su 
NCWC (National Cathęlic Welfa
re Conference). Gruodžio mėn. 
buvo sušaukta dvylikos tautų,

r________ _ 5 metais
įsileisti tokių žmoniųFper 20.000. 
Ministeris pabrėžė, kad čia mūsų 
laukia ne tik fizinis darbas, bet 
ir technikumai, universitetai bei 
meno įstaigos, kur mūsų turimi ta
lentai galės reikštis ir tobulėti.

Koncertas baigtas D. Britanijos 
himnu.

_____ ________________ Instruktoriai ir stovyklos vado- 
kių kliūčių, o pačiai spaudai vybė neleidžia mums liūdėti ir 
egzistuoti duos pagrindą jos skai- nuobodžiauti. Jie visuomet pabrė- 
tytojąi.________________________ žia, kad žmogus liūdėdamas nie-

Ligi šiol Australijoje dar nėra ko konkretaus ir gero nepasieks, 
įsikūrusi gausesnė kurios nors Nuolat būdami kupini jumoro, 
vienos, ne anglų tautybės grupė, šypsodamiesi, jie nori, kad ir mes 
kuri čia galėtų tęsti savo nepri- nebūtumėm paniurę, dainuotume 
klausomą kultūrinį gyvenimą. Gi linksmas, nerūpestingas dainas ir 
paskiri asmenys ir šeimos greit į gyvenimą žiūrėtume šviesiomis 
suvirškinamos ir lengvai pasi- akimis. Pasak jų, mūsų liūdesio 
duoda suaustralėjimuij kuriam laikai jau praėję. Dažnai ruošiami 
yra palankios'visos gyvenimo ap- šokiai, mūsų choras koncertuoja 
linkybės. aplinkiniuose miesteliuose, žiūri-

Įdomu, kokias čia savo kul- ne filmų ir t. t. (kinoteatruose tOrijų atstovai. Kiekvienas pilietis
tūriniam gyvenimui sąlygas ras kiekvieno seanso pradžioje ekrane sukakęs 20 m. amž. tam tikros
didesnė lietuvių grupė. Bet visi, pasirodo D. Britanijos karaliaus įstaigos įregistruojamas i turinčių
kurie norėtu emigruoti į Austrai;- paveikslas ir, skambant „Cood teįSę balsuoti piliečių sąrašus,
ją, turi būti iš anksto pasiruošę Save The King" melodijai, visi Balsavimas privalomas, atsisakius 
tuojau čia sėsti J specialios „su- žiūrovai sustoja). balsuoti, tenka sumokėti 2 svarų
austrąlinimo" mokyklos suolą ir, Kiekvieną rytą 6 vai. mus ža- pabaudą, 
tik praėję tam tikrą kursą, galės dina per garsiakalbius transliuo- 
imtis darbo. jamo Australijos himno melodija.

Ir mes, pirmutiniai čia patekę, Sutvarkę kambarius, bėgame1 po
..................... - šaltais dušais. 3.30 vai. pusryčiau-

sesers

Krašte veikia šios partijos: li
beralų, darbiečių (dominuojanti), 
krašto partija ir visai menkas skai
čius komunistų. (Užklaustas in
struktorius, ar Australijos komu

Jonas Uždavinys, vienas veik
liausių Los Angeles lietuvių. Grįžęs
Iš karo tarnybos, jis ypatingai uoliai M m

^DaUneo1111 atsl'dėjkno^’d ”ka Jaučiamės ne darbininkai, bet mo- . . .
buvo sėkmingai suorganizuota ir pra- kiniai. Stovyklos vadovybės pa- jame. Prieš pietus turime dvi vai. 
vesta Los Angeles mieste BALFo aeidauiama kad mes i šiuos kur- pamokų. 12.30 vai. pietūs. Po p:e- . ■rinkliava. j. Uždavinys yra brolis geidaujama, Kaa mes i siuos aur h h . , mnknTnės analų nistai veikia nepriklausomai nuo

žinomo visuomenininko sus nežiūrėtum pro p.rstus, bet ų . ą ą im« Maskvos, atsisakė atsakyti į klau-
Vinco uždavinio, bolševikų išvežto jeigu .vienas kitas kur susiranda kalbos ir vieną valandą žiu.ime

sunkiesiems darbams į Rusiją. darbo ir nelanko pamokų, nėra propagandinių filmų. suuąj *
verčiamas mokytis. Jokios prie- Šeštadieniais gauname 5 šilingų Pradžios mokslas nemokamas ir 
vartos čia dar neteko pastebėti, bedarbio algą, o sekmadieniais privalomas visiems iki 14 m. vai- 
Bet sudaromos gyvenimo sąlygos būname laisvi ir galime eiti kur kams. Tik nuo 15 m. amž. vaikaikuri ne tik veda prie karo bet Ir He[ suaaromos gyvoI„mu . .............................„........ ......................

trukdo žmonijos ūkinį atsistatymą tokioSi p-a(Į pačiam nepatogu nusta- tik mums patinka. Laisvų dienų turi teisę imtis apmokamo daibo 
bei pažangą. tytai nepaklusti. kaitrias valandas daugiausia pra- ar siekti aukštesnio mokslo. 20—30

„Kai karas baigėsi, demokrati- §įuo metu mes visi nemokamai leidžiame paežerėje. Čia iš visos mylių atstume nuo didesnių gy- 
nlame pasauly nebuvo jokio nu- aprūpinami nauja apranga prade- akylinkės privažiuoja daug austra- venamųjų centrų gyveną paskirose 
si s tat vm o nrieš Sovietu Sainnea. ____ ~—slstatymo prieš Sovietų Sąjungą. danl puspadžiais ir baigiant no- 
Net dabar, nežiūrint karčios pa- s|ne <
tirties, kurią mes turėjom nėra XII. 19 d. vakare stovykloje 
jokio priešingo nusistatymo“. lankėsi trys katalikų vyskupai ir

„Yra tik apsigavimas ir kartus keliolika kunigų. Jų tarpe vos ga- 
apslvylimas, apsivylimas, kad mes Us paeiti 90 metų amž. senukas 
SSSR atstovuose neradom noro Melbourne arkivyskupas, didelis 
prisiderinti, imant duoti ir linki- emigrantų prietelius, rėmęs DP 
mo susitarti“.

„Aš negaliu suprasti, kodėl Ru-
įsileidimo Australijon .įstatymą. 
Visu lietuvių kataliku aukštieji 
dvasiškiai buvo iškilmingai pasi
tikti prie lietuviškai įrengtų ir 
vainikais’ papuoštų vartų su už
rašu: „Salve, noster Pastor" Arki
vyskupui įteiktas meniškai pa
ruoštas stovyklos lietuvių adresas.

pa
reiškė savo džiaugsmą, padidėjus 
jo avidei. Po to. visiems giedant

susitarimą del geriausio ir išmin
tingiausi© Marshall© pasiūlymo 
išnaudojimo, jei tai nėra sena ir 

SPSS’S 
I. 12).

Laiko tarpas nuo rinkimų 1945 '.Marija, Marija", vyko eisena į 
metais Ugi šiol yra nedidelis, ta- kino salėje įrengtą laikiną koply- 
čiau britų nusistatymas komunis- čią. Galingai ir graudžiai iš 400 
tų atžvilgiu yra, kaip matom, žy- vyru krūtinių aidėjo sielvarto ir 
miai pasikeitęs. Nuo bendradar- maldavimo gaida, sujaudinusi vie- 
biavimo pereita į kovą prieš ko- tos gyventoju širdis ir stebinan- 
munistus tiek partiniu, tiek vals- čiai sudrumstusi rūsčių dykumų Buv tremtinėl geseM kazlmlerletėi Aleksandroa 1J Amerikos 
tybiniu atžvilgiu. slogią vakaro tylą. Rytojaus dieną dovanėles Bsbdorfo 34-lems vaikučiams. J. Gaidžio nuotr.

dovaujančių veiksnių, centrinių kovojančių už havo išsilaisvini- 
organų pranešimus ir nusmaigs- * ” ”
tyti gaires gi miglotoms mūsų 
ateities dienoms.

Kad į visus tremtinių reikalus 
mūsų rinktieji ir patikėtieji žmo
nės rimtai žiūri, juos gina ir jais 
sielojasi, rodo ir tas faktas, kad 
iš aštuonlų apygardų dalyvavo 
septynių apygardų reprezentan
tai, mūsų vadovaujančių veiks
nių vadovai ir LRK vyr. valdy
bos atstovai.

Suvažiavimą atidar. LTB vyt. 
Komiteto pirm. prof. dr. A. Gy
lys. Foto vadovaujančių veiksnių 
atstovai padarė išsamius prane
šimus apie padėtį. Konstatuotas 
Lietuvos reikalų gerėjimas.

LRK atstovas inž. Rimkus 
trumpai pranešė apie LRK veiklą. 
BALF 1948 m. yra numatęs 1,4 
mil. dolerių sąmatą, kurio 750 000 
dol. numatoma panaudoti tremti
nių įkurdinimui. BALF neatsisa
ko nuo minties įsigyti Quaddy 
kaimą su 223 akrais žemės, kur 
numatoma perkelti mūsų aukštą
sias mokslo Institucijas, nes tam 
reikalui tą kaimą galėtų žymiai 
pigiau įsigyti. Iš visų BALF siun
tų 90% gauna Vokietija.

Naujasis LTB VK išrinktas 
spalių mėn. 10 d. savo darbą pil
nai pradėjo tik lapkričio mėn. 5 
d., kada buvo sudarytas prezidiu
mas iš prof. dr. A. Gylio, prof. dr. 
Jasaičio, dlr. Zidonio, Rėklaičio 
ir. Pov. Gaučio. Jau suorganizuo
tas biuras ir pakviestas reikalų 
vedėjas.

Toliau pirmininkas nurodė, kad 
yra pasisekę užmegsti šiltus san
tykius su IRO ir EUCOM. Pulk. 
Frost, išvykdamas Amerikon, pa
žadėjo ir ten mūsų reikalus gintį, 
pamiršti ir mūsų reikalus gintį 
EUCOM dėl naujojo surašymo 
pasakyta, kad čia niekas neturė-

mą, kanferencija. Bus ruošiami 
radio pusvalandžiai. Geislingene 
buvo suvažiavę Baltijos tautų 
vyr. komitetų pirmininkai, kurie 
pasisakė, dėl naujojo surašymo, 
dėl emigracijos į JAV, dėl suma
nymo suredukuoti DP laikraš
čius.

A. Benderius savo pranešime 
ypatingai iškėlė tą faktą, kad vi
si emigraciniai reikalai spren
džiami be komitetų atsiklausimo. 
Visokie projektai nedavę jokių 
konkrečių vaisių. Vienintėlė vals
tybė, priimanti DP kaip emigran
tus, esanti Australija, kitos tik 
kaip darbo jėgą.

Iš pranešimo sužinota, kad lie
tuviai turi apie 300 affidavitų į 
Argentiną. Artimiausieji Argen
tinos konsulatai yra Briuselly ir 
Berne. Turintieji tokius affida
vits turi kreiptis į individuali
nės imigracijos įstaigą (Frank- 
furt/M. Mainzerlandstr. 4/IHa), 
kuri per Berlyno Kontrolinę Ta
rybą išrūpina vizas nuvykti pas 
konsulus. Tokios individualinės 
emigracijos įstaigos yra ir Mūn- 
chene, Stuttgarte ir Regensburge. 
Į jas gali kreiptis visi suintere
suoti individ. emigracija į visus 
kraštus, išskyrus JAV.

Po pirmosios konferencijos die
nos darbų Lietuvių Tautinis An
samblis suvažiavimo dalyviams 
parodė Gasparo Veličkos dviejų 
veiksmų muzikinę pjesę. Spaik- 
taklis praėjo pakelta nuotaika.

Baigiant tenka pasakyti, kad 
konferencijos dalyviai gėrėjosi 
Seligenstadt© stovyklos gyvento
jų nuoširdumu, vaišingumu ir 
vietinio komiteto gera organiza
cija, kuri įgalino visus konferen
cijos darbus taip sklandžiai at
likti.
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Dovana is Amerikos
* J. B.

Iš Amerikos atėjo dovana: Anta
no Vaičiulaičio KUR BAKŪŽĖ SA
MANOTA. Tai pasakojimų rinkini- 
nys iš dviejų dalių Pirma pavadin
ta Istorijos. Jų yra 12: Dviejų kai
mų istorija, Kriokininkų Ievutė, 
Elenutės nuodėmė. Vakarui atei
nant, Tėvo tvora, Kelnės, Dvi sese
rys, Kada obelis žydėjo, Daili žmo
na, Pilkasis berniukas. Akmenų 
laukas. Kur bakūžė samanota. An
tra dalis pavadinta Pasakos. Jų taip 
pat dvylika: Pabėgėliai, Puodų puo
das, Lokys ir voverė, Ožio balsas, 
Nidos žvėrys, Adomas ir Ieva, 
Uodas, Girnų akmuo, Pelė ir žvirb
lis, Popiežiaus paukštė. Senasf ka
reivis Aleksandras, Žiogų daina.

Tai svari dovana. Trumpų pasa
kojimų žanre ji neturi su kuo ly
gintis visoj išeivijoj ir tremtyje, 
kaip Ramono KRYŽIAI — romano 
žanre.

Vaičiulaitis savotiškai laimingesnis 
už Ramoną. Jis ne tiek baramas. 
Priežastis ne tik ta, kad Vaičiulai
čio knyga išleista Amerikoj, ir čia 
ji retas paukštis. Svarbesnė prie
žastis — savo geriausiose istorijose 
Vaičiulaitis liečia senesnius laikus, 
senesnius žmones, kuriuose skaity
tojas ne taip greit atpažįsta save, 
savo brolius ar gerus prietelius (o 
pro veikalo telkiamąjį didinamąjį 
stiklą aktualioj medžiagoj juos at
pažinęs, tūlas skaitytojas pats išsi
gąsta: negali būti, kad čia aš, kad 
čia mano kaimynas, tai melas . . .). 
Taigi Vaičiulaičio gyvenimas se
nesnio laiko, į kurį šios dienos skai
tytojas gali žiūrėti labiau nesuinte
resuotai. Tai pilkasis gyvenimas, 
kurio nuotrupose atsispindi senojo 
kaimo socialiniai santykiai, Iškyla 
dėdžių ir dėdienių portretai, ryškė
ja ūkininkų kaimynystės epizodai, 
kaimo administratorių rinkimai, 
vestuvinė etnografija... ir tik ne
žymiai įsiveržia skaitytojas j šio 
praėjusio (tikriau: atostogaujan
čio!) karo laikus.

Šito gyvenimo, kaimiško, lietu
viško, lapus sklaidydamas, Vaičiu
laitis, kur buvęs kur nebuvęs susto
ja prie

istorijų su mirtimi.
Mirtis — lyg magnetas sąmonin

gai ar nejučiomis traukia Vaičiulai
čio dėmesį, nelyginant daugeliui 
rašytojų meilė. Mirtis Vaičiulaičio 
nevilioja. Priešingai, būtų geriau, 
jei ta nekviestoji viešnia rečiau 
lankytus. Šitas idealinis noras rado 
ypatingai aiškiai išreikštas pasakos 
pasaulyje (Pabėgėliai), kur mirtis 
pasižada: „Nei šiandien, nei rytoj, 
nei po metų aš čia nieko nežudy
siu" (198 p.). Ir tada, „kai ji išnyko 
vidur didžiųjų vandenų, giriose su
čiulbo paukščiai, pakilo žvėrių 
liųksmi balsai, ir rytuose patekėjo 
saulė“ (198 p.). — Natūraliame Vai
čiulaičio kaimo gyvenime mirtis 
yra savaime suprantama b ū t i n y- 
b ė. Ji ir priimama kaip neišvengia
ma būtinybė — su nuolankumu, be 
desperacijos, be dramatizmo, be ko
vos prieš ją. Taip ją priima tie, ku
rie mirusius palydi akimis ar min
timis, taip ir tie, kurie turi mirti. — 
Pravažiavo Sarpalių dėdės juodas 
karstas; išnyko vieškelyje tarp 
ninkas toje sutrūnėjusioje, apleisto- 
ir kiti vežimai. „Iš tiršto rūkų klo
do stovėdamas vartuose, ilgai dar 
girdėjau duslius, prislėgtus, lyg iš 
požemių einančius, budėjimus ir 
aidesius, — vis labiau nutolstančios 
laidotuvių giesmės žodžius (58 p.); 
— „Kur bakūžė samanota" pasako
jime kalbama apie ūkininką, pasis- 
tačiusį naują pirkią. Tą vakarą, ka
da visa šeima persikraustė į naują
ją ir tėvas senąją pardavė, tą va
karą senojoj bakūžėj susitiko du — 
jauniausias ir seniausias šeimos na
riai. Jauniausias atėjo atsisveikinti 
tos pirkios, su kurios kiekvienu 
kampeliu buvo susijęs jo augančios 
dvasios pasaulis. Seniausias — se
nelė — atėjo atsidusti čia paskutinį 
kartą, nelyginant anie Adomo Micke
vičiaus žvėreliai, kurie mirti susi
rinkdavę į paslaptingąją girios 
tankmę, į žvėrių karalystę. Jau
niausias yra senelės mirties liudi
ninką? toje sutrūnėjusioje, alleisto- 
atsipėikėjus, staiga tave užplūsta 
je, aptemusioje, bet mieloje „ba
kūžėje." Ir su kokiu dvasios paki
lumu priima valkas mirties valan
dos rimtį:

„Močiutė1- buvo mirusi. Pro tas 
nežymiai prasivėrusias lūpas ką tik

buvo dvelktelėjęs paskutinis kva
pas, nebylus pūstelėjimas į prisilen
kusios amžinybės veidą.

Berniukas sėdėjo ir sėdėjo, apsi
kabinęs močiutės galvą. Jis nejautė 
nei baimės nei ašarų. Jo širdy glū
dėjo graudi ramybė ir rūstus tikru
mas. Nuolat jam grįžo mintis, kad 
senelė vis tiek čia kur yra, į jį sa
vo geromis akimis veizdi ir visą 
jį kiaurai regi. Jam buvo nesmagu, 
kad štai jis sėdi, neturėdamas kuo 
prisidengti nuo giedraus ir nemato
mo senelės žvilgsnio, stebinčio jį 
iš kertės šioj žalia samana apžėlu
sioj pirkioj.

Jis negirdėjo nei svirplio čirpi
mo, nei Vižlos urzgimo. Aptingęs, 
jis nedrįso krustelėti, lyg bijoda
mas, kad močiutės neprižadintų. Jis 
klajojo po senas dienas, kada se
nelė buvo jauna, kada ji linus rovė 
ir laukų dainas dainavo arba kada 
ji savo vyro verkė ar anūkėlius 
per karą apkase ramino. Taip tos 
dienos, taip ir pasibaigė po tuo ap
kerpėjusiu stogu kur ji gimė. Pa
sibaigė tyliai, nežinioj, ant sudūlė
jusių šiaudų kūlelio, praeities at
garsiams pastarą kartą nubudus 
nakti 3s glūdumoj (180 p.).

Tai poezija natūralios mirties, ku
ri yra viena neišvengiama gamtos 
rato dalis, vienas gamtos dinami
kos taktas. Kas kita, kada šis ratas 
išbloškiamas iš natūralios eigos; ka
da ritmas nenatūraliai suardomas; 
kada mirtis atnešama žmogui žmo
gaus rankomis. — Kai žandaras nu
šovė Baltrų Žirgeli, „pajutau mirtį, 
kuri man pasirodė baisesnė už ma
no senelių ir brolių mirtį. — didelė 
mirtis, netelpanti žmogaus prote ir 
toje ramioje gamtoje, kur vyturė
lis trileno“ (Akmenų laukas, 157 p.).

Kodėl Vaičiulaitis taip sustoja 
prie nekviestosios viešnios? — Ne 
dėl to, kad jis mėgtų mirties siau
timą. Gal būt, del to, kad autorius 
yra gyvybės ir gyvenimo pilnumos 
garbintojas. Gal būt, kad mirties 
šešėliai, taip tirštai slankiodami 
šiais laikais gyvenime, bus su visu 
šiurpumu užklydę į rašytojo obser- 
vacijos akiratį. Gal būt, dėl to, 
kad tiek daug mirties į pasaulį at
nešama žmogaus rankomis. Mirtį 
betgi Vaičiulaitis panaudoja ir kaip 
priemonę tikrajai žmogaus esmei 
atstatyti, žmogui atpažinti. Mirtis 
yra būsena, kurioje žmogus atsipa
laiduoja nuo kiautų, jam atsitikti
nių, nuo civilizacijos jam sukurto 
viso išviršinio gyvenimo butafori
jos. Mirties akivaizdoje atsiskiria 
taip pat ir netikrieji dvasiniai 
bruožai, kurie natūralią žmogaus 
dvasią buvo pridengę ir aptemdę 
gyvenimo eigoje netikromis verty
bėmis. Mirties akivaizda nužeria 
tas visas gyvenimo dulkes, ir pasi
rodo tikrasis žmogus su savo ele
mentariaisiais pradiniais dvasios 
bruožais, kada žmogus Jau pats sau 
nemeluoja. — Du kaimai vienas 
nuo kito ribojos, surasdani daugy
bę juos skyrusių pertvarų. Mergai
tės mirties akivaizdoje, bent tam 
momentui, abiem kaimam prašvito, 
kad tos pertvaros įsikalbėtos, kad 
abeji kaimai yra tik žmonės, o tur

tas, o ambicijos o padėtis — tai 
prietarai, kurie staiga nukrito, ir 
du kaimai susitiko bendros giesmės 
prie visų mylimos mergaitės karsto, 
ūkininkas Sarpalius kalė turtelį, 
kartais nuskriausdamas ir kaimy
nus, ir tik pajutęs, kad jo „vaka
ras artėja“, sykiu pajuto, kad visa 
buvo ne tai, kas žmogau? esmei 
priklauso. Tik minčiai apie mirtį 
demaskavus įsikalbėtas vertybes, 
žmogus pajuto tikrąją gyvenimo 
vertybę.

Mirties akivaizda padeda surasti 
tikruosius žmoniškus santykiavimo 
būdus ne tik su artimu. Ji perver
tina ir asmeninį žmogaus gyvenimo 
kelią. — Tylioje kapų viešpatystėje 
davatkėlė Kriokininkų Ievutė pir
mąsyk pajuto savo skaudžią vie
natvę. Pajuto, kad jos gyvenimėlis 
nepilnas, nuskriaustas. Nors ji pa
siryžus nuolankiai prisiimti mirties 
gyvenimą — net paminklėlį savo 
busimajam kapui pasidarius — bet 
čia ji pajuto gulėsianti.

„Tokia be atminimo, tokia vienų 
viena, kaip jokia našlaitėlė nėra

šviečia natūralų žmoniškumo ke
lią, kuriuo eidamas žmogus galėtų 
tikrai nuoširdaus ir tikro džiaugsmo 
patirti tarp tų dviejų momentų vi
suotinėj 2 gyvenimo filmoje — tarp 
savo gimimo, kuri jį išvedė į regi
mąjį ekraną, ir mirimo, su kuriuo 
jis ekrane vietą užleidžia paskui jį 
einantiesiems. Vaičiulaitis parodo 
žmogų, kuris toje gyvenimo vaidy
boje yra nuklydęs nuo savo natū
ralaus žmogiškumo. Jis pavirtęs 
piktas, pavydus, kerštingas (Tėvo 
tvora). Užtenka, jei brolis yra ki
toks, šviesesnis, kad griebtųsi jį 
sunaikinti. Saulės apindulys bado 
miegaliui akis, ir dėl to jis neken
čiamas. Ir dėl to kaimo vyrai susi
rinko, išgriovė, sukapojo Motiejaus 
Vambos naują tvorą, kuri baltavo 
visam kaimui. Motiejus Vamba, 
rankas susidėjęs ant krūtinės „ne
sipriešino piktam“, tik Jam ašaros 
per veidus ritos. Jis verkė na savo 
paliestos i>iosavybės ir sunaikintų 
kieto darbo vaisių. „Tai buvo 
verksmas už brolio skriaudą tau“. 
Verksmas dėl naujo pažinimo, nau
jos patirties, nes jam atsiskleidė 
nauja liūdna ir skaudi tiesa, kad 
brolis brolį skriaudžia, vienas ki
tam trukdo į šviesą kilti, užuot

„Ciurllonies“ ansamblio mišrus choras su instrumentalistais

Antanas Vaičiulaitis

ranka rankon drauge žygiuotų.
Verkė Motiejus Vamba. Bet iš 

tikrųjų tai paties autoriaus širdies 
skausmas. Ir jis su paslėpta ašara 
stebi, kaip žmogus nutosta nuo sa
vo esmės ir daros našta kitiems ir 
sau. Autorius nesiima blogį vyk
dančiųjų smerkti. Jis tik liūdnai 
žiūri į kankinamus ir kankintojus,

tas prietaras. Jį išdulkino Kukutis 
geru vėzdu, ir sugrįžo žmoniško 
gyvenimo giedra ir sutarimas. — 
Taigi Vaičiulaičio pasakojimų gied
ras švelnus juokas ar tikriau 
šypsnys remiasi charakterių ko
mizmu, iš tų charakterių išplauku
siomis situacijomis.

Madardas Bavarskas

NAMAI
Kai

lyg visi jie būtų ir pasigailėjimo

dar buvusi... — O aklių Juozelį 
bus kam apgarbstyti, — nusiskundė 
Ievutė. Sulig tais žodžiais jai taip 
širdj sugniaužė, kad prikrito ji prie 
žemės, veidu prisiglaudė ir garsiai 
pravirko. Pro savo raudą ji tartum 
matė ... kad nei vienas vaikas, nei 
vienas senelis, netgi joks žvėrelis 
neužsuka prie jos namelio tam 
aukštam kaina, kad niekas, o nie
kas neatmena tokią Kriokininkų 
Ievutę kada nors gyvenus“ (34 p.).

Tik šioje kapų vietoje ji suprato, 
kad elgeta aklasis Juozelis, bent 
senatvei vesdamas, labiau įprasmi
no savo skurdžią buitelę, savo dva
sios gyvenimėlį papildydamas, pra
turtindamas. O anksčiau juk Ievutė 
buvo degusi šventos rūstybės prie
kaištu, kam tas Juozelis į senatvę 
subludijęs...

Gaila, tik mirties švyturys nu-

Paulius Stelingis

Mano žemės vaiku procesija
Eis moterys baltom skarelėm pasipuošę,

Neš rūtų ir kvapnių laukų žiedų.
Eis, Viešoatie, Tau josios pasiguosti
Ir paprašyt palaiminti paklydusių sūnų.

Skambės varpai visų bažnvčių bokštuos.
Ir vėliavos plazdės iškeltos vyrų rankose aukštai.
Ir bus tušti šią valandą laukai ir kloniai.
Ir susikaupę maldai jų veidai.

O būgnai gaus tartum trimitai teismo paskutinio!...
Ir galvas lenks prieš Jį laukų žiedai.
Ir nuo didžios giesmės minios krūtinė
Banguos tartum javų laukai.

Eis prie Tavęs. Ir bus oatsai vidudienis.
Ir saulė puls ant jų įdegusių veidų.
Jie eis tolyn varpų ir dulkių Ivdimi, kol sutemos 
Jų nepašauks sugrįžt namo.

Solistės: St. Daugėlienė (dešinėje) ir P. Bičkienė (kairėje) su lletuv Iška daina palydi | užjūrius Iš
vykstančius kemptenlečlus K. Daugėlos nuotr.

Toliau žengia Vaičiulaitis ir
verti. Pasigailėjimo vieni, kad 
juose yra žmoniškumas aptemęs. 
Pasigailėjimo kiti, kad jie negali 
tuo žmoniškumu džiaugtis ir gro
žėtis dėl kitų kaltės. „Pagailo man 
s anos Mortos, pagailo Onos ir visų 
tų žmonių, kurių šviesias akis ap
niaukta vargai ir kurie atilsį randa 
po tuo baltu beržu trūnydami“ 
(92 p.).

Pasakojimų švelnia elegija, ir gi
lia meile žmogui, ypatingai vai
kams, Vaičiulaitis čia toks biliūniš- 
kas. Tik jis toliau nueina už aną 
praeities aukštaitį, savo jausmą 
paįvairindamas, šalia tylios elegi
jos siūbteldamas žiupsnius humoro 
savo

Linksmosiose istorijose
Tiesa, tų linksmesnių pasakojimų 

nedaug. Tarp dvylikos vos trys. 
Juose švysteli jaunasis Vaičiulaitis,

P?S?kd°V0 entuziastingas. ir
Linksmas ir čia anekdotinis (vykis, vienuose ir kituose vaizduose Vai- Irnin k a wo Conlr“.r>ao

čiulaitis duoda aiškias spalvas, ne
sitenkindamas kontūrais. Vaizdą 
sudinamina nesitenkindamas statine 
plastika. Kas estetiniu atžvilgiu dar 
svarbiau — tos spalvos nenuvarto-

formos artlzmu

Biliūnas laimėjo skaitytojo sim
patijas nuoširdumu, lyrizmu ir di
deliu žmoniškumu. Vaičiulaitis sa
vo mažuosiuose pasakojimuose prie 
to jungia ir didelį žodžio meną. Jau 
visų rašiusių ir anksčiau buvo pas
tebėta, kad Vaičiulaitis yra didelės 
kultūros ir gero skonio žodžio val
dytojas. Tuo atžvilgiu jis priskirtas 
prie lietuvių stiliaus klasikų. Šiame 
rinkinyje Vaičiulaičio žodis tik la
biau skaidrėja ir ryškėja. Labiau 
ryškėja drąsūs mostai, kuriais jis 
kala žodžio vaizdus. Žiūrint reika
lo — plačius, iškilmingus ar minia
tiūriškai subtilius. Ir vienuose ir 
kituos 2 stiprėja lyrinis atspalvis, 
kuris pasakojima daro šiltesnį nuo
širdesnį. Ir lyrinis atspalvis pagal 
pasakojimo reikalą — elegiškas ar 
humoriškas, pagarbiai maldingas 
ar nuoširdžiai entuziastingas. Ir

skurdūs, vargingi namai.
Ar pažinsit mane po tiek metų?
Ar pasveikinsit kartą pamatę 
Savo dingusį sūnų tenai?

skurdūs, vargingi namai,
Aš jėu būsiu pavargęs ir vienas. 
Mano pačios gražiausiosios dienos 
Seniai jau prabėgusios bus.

Mano
ateisiu į savo svajonių namu 
Ar pažinsit mane po tiek metų? 
Ar pasveikinsit kartą pamatę 
Savo dingusį sūnų tenai?

kaip perkūnas sudundėjo, ir visa 
pirkia tirpte nutirpo, žado neteku
si. Kukutis įsirėžė, atrėmė nykščių 
į šoną ir, dar aukščiau iškėlęs 
jaunamartės ranką, kad skėlė kul
nim 1 grindis, vos žiežirbos nepa- 
sipylė.

Juodu šoko:
Kur reikia, jaunikis kaip žaibas 

lėkė ir Domicėlę aplink save visų 
lais blaškė, tai šūktelėjęs į lubas 
optelėdavo, ir kulnis sumušdavo, 
tai vėl batu į grindis trenkė, arba 
čia į kairę, čia į dešinę taip vikriai 
apsisukdavo, kad net skvernai oru 
skriejo, arba smulkiais žingsneliais 

/Daili “T’ ŠVieži0S’ rodo autoriaua išra- treplendamas, toks stamantrus, ra-
ir k-imuu. dingumą. Pavyzdžio reikalui at- tu pirkią apsukdavo, ir paskui,

klausomės su krosnių tr dar su dl- kreIplame ddm“i >lk i V15ną Units- nuotaki, j galing^glėb( nustvėręs,
Klausomės SU Šypsniu ir aar SU ai mos istoriios — Dailios 4mnnns — cllrnrlok KlnSlrA ir aitrini IrvAnavn
desne meile mažiesiems.

Vaičiulaičio linksmumas ar hu-

E.TVtn’1 it,?0 APat“e<S Ša“in? «“>■«» «"«• UŽ «a-kaip Ir jo elegija. Autorius randa ]0 ir suk0 šannot’ 
žmones, kurių charakteryje tik Is kol kūmai savo apsunkusius pilvus 
paviršiaus yra truputis dulkių, bet pakels lr Jam kell alels 
savo esamėje jie yra geri žmonės. stovėjo ir Domicėlė, velionę tai- . . . . ,, ,
Tų dulkių pūstelėjimas, staigus, sydamasl ir pirštus ant pūpsinčios nas ka‘» debesls tles asla Pak‘lda’ 
neįprastas ir nelauktas, kaip šaltas krūtinės taip užsidėjus, kad visi v° ir drau8° su ia Plaukdavo. Ir 
dušas, sukrečia mūsų veikėjus ir žiedai juo labiau žėrėtų. dar vis nus‘šypsodavo, saldžiai
juos apvalo. Argi negeras iš esmės Aukštai iškėlęs ranką, išsivedė lūpas Pražiodama ir mėlynas akis 
Šaukūnas, kurs nori būti viršaičiu. Kukutis savo žmona į vidurį aslos, 
O Marcelė? Tai kas, kad ji dauge- atlašus ir smarkus, net jam šner- 
liui vaikinų nosį nubraukė ir kad vės pūtėsi kaip eržilui, jis laukė, 
‘ji jaučiasi daili! Tam ji ir mergina, kada smuikai suraudos, kada boso
O kad ištekėjusi ėmė tinginiauti ir storoji styga rūščiai prabils ir 
vyrą norėjo po pantapliu laikyti, būgnas trinktels. Suriko štai klar- 
tal ten buvo tik motinos Jai įkalbę- netos, suvaitojo fleita, ir būgnas

kaip Kazys Šaukūnas pasitrumpi
no kelnęs ir dėl to nebuvo išrink
tas į viršaičius; Būtų galėjusios la
bai dramatiškai, ė la Žemaitės, nu
sibaigti Kukučio vedybos, bet Vai- avai 
čiulaitis surado linksmą š2imyninio 1 
nesugyvenimo sprendimą (r‘"5” .. • 
žmona). — Ir Elenutės nuodėmės

mos istorijos — Dailios žmonos — sūkuriais blaškė ir aitriai kvėpavo, 
epizodą, kada Kukutis išveda savo tartum ims ją ir ryte praris, 
jaunąją žmoną šokti:

„Kukutis iškaitęs stovėjo už sta- Papeikti nė jaunosios niekas ne
galėjo. Kur reikėjo, ji dailiai pri
tūpė, kur reikėjo, kaip gulbelė 
ežeru nėrė, arba vėl kad apsisuk
davo, tai balta jos suknia ir velio-

Skyrium minėtinos pasakos.
Literatūrinės pasakos nuo liau

dies pasakų skiriasi, Liaudies pa
sakose, viskas sukoncentruojama į 
įvykius. Dėl to liaudies pasakoje sti- 
purs pasakojamasis-dina- 
minis momentas, silpnas aprašo
masis; gamtovaizdžių taip pat nėra, 
kiek jie nebūtini veiksmo eigai; 
veikėjai suschematinti. — Litera
tūrinėje pasakoje stipriau išplėto- 
jamas aprašomasis —plas
tinis momentas; tuo pačiu sulėti
namas įvykiu pasakojimas; stipriau 
charakterizuojami ir individuali
zuojami veikėjai; suplastinami pa
veikslai; visas pasakojimas susim- 
bolinamas ir tokiu būdu įprasmina
mas gilesne mintimi.

Vaičiulaičio literatūrinės pasakos 
pažįstamos jau ne nuo šio rinkinio. 
Jo Auksinė kurpelė, dar Lietuvoje 
spausdinta buvo aukštos literatūri
nės vertės; turėjo visas literatūri
nės pasakos žymės. Siame rinkiny
je Vačiulaitis vienoms pasakoms 
net pasakojamąja medžiagą, įvy
kius, ima iš liaudies pasftkų (Pabė
gėliai, Uodas, Girnų akmuo, Senas 
kareivis Alkesandras, daina, Žiogų

Lietuviai dailininkai Austrijoje
Gruodžio 21 d. universitetiniame šeši šios dailininkės darbai sukurti 

Insbrucko m. buvo atidaryta pastarųjų pusantrų metų būvyje
tarptautinė meno ir tautodailės ir dabar Insbrucke išstatyti pirmą 
DP paroda, užėmusi didžiuliuose kartą. Pranas Domšaitis šį kartą 
valst. amatų mokyklos rūmuose tedavė du aliejinius ir du pasteli
nei šešias sales. Į parodos atida- nius darbus, bet aukštos vertės, 
rymą, šalia aukštų karinės bei ei- Rudolfas Gopas, klaipėdietis, Kau- 
vilinės valdžios atstovų su gen. no Meno mokyklos auklėtinis, iš- 
Voizard priešaky, atvyko genera- statė eilė stiprių, didelio formato 
linis IRO sekretorius Genevoje, akvarelių. Baigdami, pacituosime 
prancūzų ministeris H. Poncet. „Tiroler Tageszeitung“ meno kriti- 
Visų teigimu, baltų salė savo sut- ko baltų menininkų įvertinimą: 
varkymu ir eksponatais užėmė „Šios parodos meno požiūriu 
šioje parodoje pirmaujančią vietą, svorio centras glūdi baltų grupės 
Kad ir maža laiko buvo salės grifiškuose darbuose, kuriuos ga- 
įrengimui, viskas buvo atlikta Įima laikyti pirmaujančiais visai 
esamose sąlygose, galima sakyti, parodai. Ypatingai stipriai yra re- 
be priekaišto. Šiuo atžvilgiu daug prezentuojama ilustracija. Mūsų 
pasiaukojimo parodė p. Levickas, laikui artimo išraiškos būdo, jėgos 
lietuvių delegatas prie Serv. Soc., ir savitumo dėka jai priklauso vi- 
dail. R. Gopas ir kit. Centrinėje siškai ypatinga meninė vertė. De- 
salės sienoje kabojo didžiuliai ja, dėl laiko ir vietostokos, negali- 
aliejiniai paveikslai-tokio formato me ilgiau sustoti ties paskirom 
darbus šių dienų sąlygose retai šios parodos asmenybėm, nors 
parodose teužtinkame. Grafikos daugelis jų to visiškai užsitamau- 
darbai buvo skoningai išdėstyti ja, tad nors išvardinsime vadovau- 
ant nuolaidžių stalų ir ant nedi- jančias asmenybes: ofortistas Edu- 
delių molbertų sustatyti tokiu bū- ard Wiiralt, medžio rėžinio mei- 
du, kad visi darbai būtų gerai ma- strai Paulius Augius, V. K. Jony- 
tomi. Iš viso baltai dailininkai iš- nas, Telesforas Valius, Ratas-Ra- 
statė 77 savo darbus, iš kurių 67 taiskds ir V. Petravičius, visi bal- 
lietuvių: Pauliaus Augiaus 10 me- tai. Pastarasis yra atstovaujamas 
džio rėžinių „Žalčio pasakos", V. eilės linoleumo rėžinių. Iš baltų 
K. Jonyno 10 medž. rež. „Jaunojo grupę atstovaujančių tapytojų rei- 
Verterio Kančių", ir „Lokio“ kia atžymėti Adą Montvydienę- 
iliust., V. Petravičiaus 5, iš dalies Peldavičiūtę, išstačiusią stiprios 
didelio formato, k. a. vestuvės, Ii- išraiškos kompoziciją „Griuvėsiai", 
noleumo rėžiniai, Rato-Rataiskio šiurpulingai pavaizduojančią karo 
2 medž. rėžiniai - iliustr. „Jūratei" baisybes ir pabėgėlių vargą, toliau 
ir kompozic. „Kryžkely", Telesforo labai elegantiškai traktuotą jau- 
Valiaus 9 darbai: 4 kompoz. (Tra- nos ponios portretą, spalvų ir sie- 
gedija Baltijos pajūry, Velykų ry- los išraiška labai turtingą auto- 
tas, gaisras kaime) iliustr. Rilkes portretą, plačios ir temperamen- 
Kornetui (visi medžio rėž.) ir 1 Ii- tingos tapysenos moterišką pu- 
noleumo rėžinys „Žemaitija". siau-aktą. Prano Domšaičio „Ark-

Mūsų grafikai sulaukė ir čia, liai" — tai puikus, geros bei ramios 
Insbrucke, puikaus ir visiškai už- kompozicijos, šalto, bet elegantiš- 
tamauto įvertinimo. Iš tapybos ko kolorito žavintis darbas“.

Reikia pažymėti, kad parodos 
lankytojų dėmesį atkreipė puikiai 
išleistos knygos: Augiaus „Žalčio 
pasaka", V. K. Jonyno mono
grafija, Valius, Dargio Lietuviškos 
Vestuvės (N. B. kada sulauksime 
antros laidos?), 40 medžio rėžinių.

A-m on.

Ciurlionletės Sok a „Blezdingėlę“

darbų daug dėmesio atkreipė 1 sa
ve Ados Montvydienės-Pelda- 
vičiūtės monumentalūs paveikslai. 
Be trijų portretų, jųjų tarpe pia
nisto Andr. Kuprevičiaus, dailinin
kė išstatė autoportretą, eskizinį 
moterišką pusiau aktą ir didžiulę 
beveik 2 m. X 2 m- kompoziciją 
„Griuvėsiai". Pažymėtina, kad visi

CinrlionleClal 
l

primerkusi, lyg apie didžią laimę 
anapus marių svajotų. Taip be- 
siausdama, vyro glėby beblaškoma, 
ji kaskart vis karščiau alsavo ir 
krūtinę aukščiau kilnojo, kad ber
nams vėl gailestis atgimė, ir boso 
storosios atygos rūsčiau sudejavo" 
(108 p.).

Čia ir žmonių charakteristika, 
sukondensuota į vieną kitą žodį, 
ir etnografija, ir dinamika, ir nuo
taika. Vaizdo kūrimu autorius taip 
susižavėjęs, kad, sakytum, užmirš
ta net patį pasakojimą toliau plė
toti. Dėl to Vaičiulaitis labiau ir 
žavi aprašomaisiais momentais ne
kaip paskojamaisiais. Blogo žodžio 
nepasakyti nė apie vieną šio rin
kinio pasakojimą, tačiau tarp visų 
pirmoj vietoj. Tektų minėti Dviejų 
kaimų istoriją. Elenutės nuodėmę 
Dvi seseris Gailią žmoną ir, rodos, 
paties autoriaus mylimiausią kūdikį. 
Kur bakūžė samanota.

išpildo „Oželį“.

kombinuoja, nuo liaudies pasakų 
daugiau nutoldamas (Puodų puo
das, Lokys, ir voverė, Ožio balsas, 
Nidos žvėrys, Adomas ir Ieva, Pe
lė ir žvirblis, Popiežiaus paukštė). 
Pirmosiose jis susitiprina aprašo
mąjį plastinį elementą. Kaip savo 
linksmosiose istorijose žaidė žmo
gaus charakteriais, taip pasakose 
pažymėtinas puikus jo sugebėjimas 
piešti gyvulių ir paukščių portre
tus, rodant pastabumą paukščio ar 
gyvulio „psichologijai“ bei jo fizio
logijai. Pavyzdžiui užtenka įsižiū
rėti į pirmąją pasaką Pabėgėlius. 
Štai katinas praneša naujienas vi
sam gyvulių ir paukščių būriui:

Taip, taip, — murkdamas pra
bilo katinas ir apsilaižė savo plo
nu liežuvėliu, — nusipenėjęs esi ir 
gražiai atrodai. Manau, kad šeimi
ninkas žinojo, ką piaus, kai virtu
vėje galando peilį.

— Kas piaus, kodėl piaus? —

3
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William Saroyan

Mano miela senelė — tegu ją Dievas laimina — yra tos nuomonės, kad visi žmonės turi dirbti. Kartą prie stalo ji man tarė:— Tu turi Išmokti ką nors, turi išmokti ką nors pagaminti, kas žmogui naudinga: iš molio, medžio,. metalo ar kitos medžiagos. Netinka jaunam vyrui nemokėti jokio garbingo amato. Argi yra koks nors dalykas, kurį tu moki padaryti? Ar tu moki padaryti kad ir tik paprastą stalą arba kėdę, arba dubenj, arba kilimą, arba kavinuką? Ar tu apskritai moki ką nors padaryti?Ir mano senelė pažvelgė į mane paniekinančiu žvilgsniu.— Aš žinau, — sakė ji, — tu laikai save rašytoju, ir aš sutinku, kad tu toks esi. Kiekvieną kartą, norėdamas būti visu tuo, kuo galima būti, tu rūkai daug cigarečių, ir namai yra pilni dūmų, bet tu turi išmokti ką nors realaus padaryti, ką nors, kas galima naudoti, matyti ir apčiuopti.— Vieną kartą Persijoje, — kalbėjo senelė, — buvo karalius, kuris turėjo sūnų, ir šis jaunuolis pamilo avių piemens dukterį. Jis nuėjo pas savo tėvą ir tarė:— Mano viešpatie ir valdove, aš myliu avių piemens dukterį ir norėčiau ją vesti.Ir karalius atsakė:— Aš esu karalius, tu esix mano sūnus ir, kai aš numirsiu, tu būsi karalius. Kaip tad galėtų būti, kad tu avių piemens dukterį vedi?Ir sūnus atsakė:— Mano viešpatie ir valdove, aš nežinau, bet aš žinau, kad myliu mergaitę ir noriu padaryti ją savo karaliene.Karalius matė, kad jo sūnaus meilė mergaitei buvo Dievo duota, ir jis tarė:— Aš nusiųsiu jai žinią.Ir jis pasišaukė pas save pasiuntinį ir pasakė:— Eik pas avių piemens duk-

Mergaitė gi tarė:— Jis turi išmokti ką nors padaryti. PIr pasiuntinys sugrįžo pas karalių ir pakartojo žodžius, kuriuos avių piemens duktė buvo pasakiusi.Karalius gi tarė savo sūnui:— Avių piemens duktė nori, kad tu išmoktum amato. Ir tu vis dar nori ją vesti?Sūnus gi atsakė:

Šitas šiaudų demblys yra karaliaus sūnaus darbo/i nuėi° su Piratiniu! į? .°us rumus lr ‘apo kąra- laičio žmona.Vieną dieną, — pasakojo mano senelė, — karaliaus sūnus vaikščiojo Bagdado gatvėmis,- jis priėjo vseną svetainę, kuri buvo tokia švari ir kur buvo taip vėsu, kad jiš užėjo ir atsisėdo prie stalo.— Bet šita svetainė, — pasa-
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kojo mano senelė, — buvo vagių ir žmogžudžių susitikimo vieta, ir jie sugavo karaliaus sūnų ir pasodino jį dideliame, tamsiame požemy, kur jau buvo daug žymių miesto vyrų. Vagys ir žmogžudžiai žudė riebiausius iš jų ir nužudytųjų mėsa maitino liesiausius, ir iš to turėjo sau juoko. Karaliaus sūnus buvo liesiausias iš visų, ir nebuvo žinoma, kad jis yra persų karaliaus sūnus, todėl jis buvo paliktas gyvas, ir jis tarė vagims ir žmogžudžiams:— Aš esu šiaudinių demblių dirbėjas, ir šie dembliai yra labai brangūs.Jr jie atgabeno jam šiaudų ir įsakė pinti demblius. Per tris dienas jis nupynė tris demblius ir tarė:— Nugabenkite demblius į persų karaliaus rūmus, ir jis jums už kiekvieną demblį duos šimtą auksinių. Ir dembliai buvo nugabenti i karaliaus rūmus. Kai karalius pamatė demblius, jis pažino, kad jie padaryti jo sūnaus rankos, ir jis nunešė juos pas avių piemens dukterį ir tarė:— Šie dembliai buvo atnešti į rūmus, ir jie yra padaryti mano sūnaus, kuris yra dingęs be žinios. Avių piemens duktė ėmė kiekvieną demblį į rankas ir gerai stebėjo, ir kiekvieno demblio piešiny išskaitė persų kalba parašytą žinią nuo savo vyro ir ją perdavė karaliui.— Ir karalius, — pasakojo senelė, — nusiuntė daug kareivių į vagių ir žmogžudžių svetainę, ir kareiviai išlaisvino visus suimtuosius ir. išžudė visus vagis ir žmogžudžius, o karaliaus sūnus sugrįžo sveikas į savo tėvo rūmus ir pas savo žmoną, mažą avių piemens dukterį. Ir kai jaunuolis įėjo į rūmus, jis žemai nusilenkė prieš ją, pabučiavo kojas ir tarė:— Mano mylimoji, aš tik per tave išlikau gyvas.O karalius buvo nepaprastai patenkintas avių piemens dukterimi.— Na, — tarė mano senelė, — ar dabar tu matai, kodėl kiekvienas vyras turi išmokti garbingo amato? •— Matau visai aiškiai, — atsakiau, — ir kai tik būsiu užsidirbęs pakankamai pinigo nusipirkti piūklui, plaktukui ir gabalui medžio, aš padarysiu ką nors gero: pagaminsiu kėdę arba knygų ’ lentyną.
Išvertė Tininis
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„Ateities“ grupės šokėjai puošia Kalėdinę eglutę Museum of Science & Industry salėje. Iš kairės į dešinę: 
Stella Kaupas, mokytojas V. F. Bella jus, Edwards Kaupas. Julija Kaupas (r Edwards Kuncevisuomenei Banko kreditų gali- įnyoes. Mat, iš visuomenės ir piktos valios spekuuanių, įpratusių gyventi iniliacimais vokiečių mar-kės pelnais, pusės reiškėsi gau-

paskutiniame pasirašytame aplinkrašty trumpai fiksuoja: „su širdgėla man tenka su jumis, brangūs bendradarbiai, atsisveikinti . . ."singi halsai, esą, Lietuvos Bankas per maža leidžiąs litų, neduodąs Vokiečių okupacijos metu velio-nis buvo giliai įsitraukęs į pogrindinę rezistencinę veiklą ir pla-

tenį ir jai sakyk, kad mano sūnus ją myli ir nori vesti.Ir pasiuntinys nuėjo pas mergaitę ir jai tarė:— Karaliaus sūnus tave myli ir norėtų tave vesti.Mergaitė gi paklausė:— Kokį darbą jis dirba?Ir pasiuntinys atsakė:— Kaip tai? Jis yra karalius sūnus, jis gf nieko nedirba.

— Taip, ir, ba to, dar aš noriu išmokti iš Šiaudų pinti demblius. Ir jaunuolis buvo pamokytas daryti iš šiaudų demblius ir pa- A. A. Juozapas PAKNYS

visą savo likusią energiją bei patyrimą, parodydamas gilų teisingumo jausmą ir įprastinį sąžiningumą. Juozapas Paknys išauginoLietuvai keturis sūnus, kurių glo-bai paliko savo ištikimą gyvenimo draugę. Šiaip, velionis nepa-kraujo-pinigų Lietuvos ūkiui etc. navo Lietuvos ūkio atstatymą. . žinojo privataus gyvenimo pato- Tuomet velionis aiškiai pasaky- Būdamas tremtyje, J. Paknys su gumų, nes jo kelias-tamyba Liedavo, kad nuo pačio Lietuvos žmonių darbo vaisių priklauso ir jos ūkio ateitis. Lietuvos Bankastegalįs paremti tikrai kūrybines ūkio iniciatyvas, o ne verstis labdarybe ir statyti į pražūtį krašto, valiutą. 1926 m. naujai pertvarkant Lietuvos Banko valdybą, J. Paknys buvo paskirtas ir jau ior- maliai valdytojo pavaduotoju. Tose pareigose išbuvo iki pat 1939 m. rudens. Tuo tarpu pasikeitė visi Lietuvos Banko valdybos nariai (valdyba buvo rekama 4 metams), o t*k vienas Juozapas Paknys pasilieka tęstinis sveikų Lietuvos Banko politikos principų sargas ir vykdytojas.Kada 1929 m. rudenį del politi-

jam įprastu uolumu pasišventė tremtinių tautiečių globojimui ir šelpimui. Pirmiausia patekęs į

puošti juos daugiaspalviais piešiniais ir ornamentais; praėjus trims dienoms, jis darė labai gražius šiaudinius demblius, ir pasiuntinys sugrįžo pas avių piemens dukterį ir tarė;
drebėdama sumekeno žebrė avelė. — Be reikalo tu negąsdink manęs.— Aš tai* jau nieko nebijau, — ramiai tarė buliukas ir atrijo kąsnį, kurį, rengėsi gromulioti.... Iš kūdros išlindo dumblina kiaulė žvieglė ir trynėsi į tvorą. Glrksėdamas ir sparnais mojuodamas atbėgo žąsinas gagonas, o paskui jį, kaklą traukydama, atkiūtino Ir antelė kvaksė. Taip susirinko jų ten visas būrys, smulkių ir didelių, ir laukė rainiaus žinios. Sis tačiau nebuvo toks greitas išsipasakoti ir delsė, nes norėjo labiau nustebinti ir kiaulę žvieglę ir garnį, kuris į savo lizdą nutūpė ir, nuleidęs snapą, klausėsi.— Greičiau, greičiau, — nusigandusi ragino avelė žebrė. — Aš tikrai susirgsiu belaukdama.— Tu dar tik susirgsi, o šeimininko duktė jau guli ir vos alsuoja.— Kodėl aš to negirdėjau, — nustebo višta kuode, — nors šįryt buvau į virtuvę įbėgus!— Tu per kvaila, kad tokias dideles naujienas žinotum, — ją užūdijo žąsinas ir kairę akį primerkė balta plėvele, kad atidžiau galėtų klausytis. — Bet papasakok, rainiau, ar tikrai jau taip jai bloga?Jinai mirs, — prislėgtu balsu ištarė katinas ir, pakėlęs kojukę, nusišluostė ašarą iš žalsvų savo akių.— Jeigu katinas susigraudino, tai iš tikrųjų balsi nelaimė artinasi, — garsiai galvojo antelė kvaksė ir snapu bakstelėjo žemę. — Tik ar jau būtinai reikia mirti, Jei susergi. Juk ir mah vakar gūžį taip gėlė...... Karalaitė mirs, karalaitė mirs! — staiga subliuvo avelė žėb- rė — ir kad ims gailiomis ašaromis raudoti.Jos skausmas buvo toks didelis, kad n iekas ten žardyje nedrįso jai širdies užduoti, ją subardami ar pamokydami, kam sutrukdė rainių. Taip gerą valandą jie tylėjo, ir žąsinas su ilgi kaklu ir primerkta akim atrodė kaip negyvas. O saulė tuo tarpu maloniai švietė žydrame danguje, vyturėliai čireno ir čireno, ir mėlynos musės zvimbė ore (189 p.).Čia turim pasaką, tarptautinę pasaką, atkeltą J grynai lietuvišką aplinką. Taip reiškiasi tautinė įtaka tarptautiniam pasakos variantui. Taip reiškiasi ir individualinės kuriamasis įnašas. Čia turim „psichologiją ir fiziologiją tų lietuviškų gyvulėlių. Čia net gamtos skiautelė, kuri giedros kontrastu šalia kalbamos juodos mirties prabyla kažkokia simboline nuotaika. Čia ir yra tikrojo meno reiškinys. Kiek tai skiriasi nuo schematinių pasakų ar pasakėčių, kuriose tėra tik gyvulių vardai, o, visa kita žmogiška, galima pastebėti palyginus Vaičiu-

laičio pasakas su neseniai pasirodžiusia Zobarsko pasaka Riestaūsio sūnum...Vaičiulaičio kai . kurių pasakų kompozicijai būdinga, kad jos „be galo“, t. y. baigiasi staiga, nelauktai. Ir skaitytojui toks baigiamas sudaro įspūdį: tai kam gi visa lig šiol pasakota? Negi tik dėl gražių vaizdų, dėl gražių atskirų papuošalų? kaip gi čia šaunūs papuošalai lyg būtų nesujungti į organišką vienumą, kurią duoda literatūrinei pasakai minėta simbolinė prasmė. Tikrai, Vaičiulaičio pasakose šitoji simbolinė prasmė yra labai „paslėpta". Ją pajauti tik pasaką jau pergalvodamas, analizuodamas. Normaliu atveju analizavimas turėtų tik pagilinti veikalo prasmę, kurios buvimą pajauti iš pirmo skaitymo. Lyg be pabaigos atrodo Ožio balsas, Girnų akmuo, Senas kareivis Aleksandras.Iš tų pasakų, kurios labiausiai priartėja prie liaudies pasakų, bet sykiu jas pakelia į dar aukštesni literatūrinio meno laipsnį, pirmoj vietoj tektų dėti Pabėgėlius. Iš tų, kur autorius labiausiai nutolsta nuo liaudies pasakos ir daugiausia savo individualumo parodo, gražiausia yra Popiežiaus paukštė. Joje autorius sujungia puikią charak- terizavimo dovaną kuri tapybinius paveikslus, lyriką. Pro kasdienius kruvinus pasaulio vargus čia spindi geresnio giedresnio, taikingesnio gyvenimo pasiilgimas. Ir ne tik pasiilgimas, bet ir tuo gyvenimu tikėjimas, kuris rimčiausių pasaulyje žmonių veidus nudažo pasigrožėjimo ir džiaugsmo šypsniu. Prasidėjusi paprasčiausiu kalnų piemenų nuotykio aprašymu šita pasaka gauna vis daugiau tos simboli-nės lyrikos, kuri iš pradžių liejasi žaismu, humoru, paskui laipsniškai išvirsta giedros laimėjimo triumfu ir jos apoteoze, — Jeigu kitų pasakų formoje galėjai grožėtis vaizdų, charakteriu plastika ir spalvingumu, tai čia kilni simbolinė pasakos lyrika ima banguoti dar ir pasakojimo ritmingai plaukiančia sakinių srove. Čia pajunti akivaizdžiai, kad ir prozoj esama ritmo, kuris nuoširdaus jausmo ir didelės kultūros rašytojui virstą svarbia ir galinga muzikos priemone ...Knygą užverčiam ir recenziją baigiam be patarimų autoriui ir be komplimentų. Čia rašom ne autoriui, o skaitytojui painformuoti. Skaitytoją reiktų tik dėl vieno įspėti: jeigu Schopenhaueris teisingai galvoja, jog vi »ną kartą perskaityti knygą nepakanka, jog gira knyga esti padaryta nuolatiniam vartojimui, tai prie tokių priklauso ir Vaičiulaičio knyga; ji priklauso prie tų, kurios pirmu kartu skaitomos atrodo gražios, o antru kartu skaitomos gražesnės .. •

Išmesti iš Tėviškės lizdo be laiko eina amžinatvėn vienas po kito mūsų valsybės kūrėjai. S. m. sausio 3 d. jų tarpan įėjo ir a. a. JUOZAPAS PAKNYS.Velionis buvo gimęs 1883 m. rugsėjo 10 d.' (senu stiliumi) Pak- niškių vienkiemy, Jūžintų vis., Rokiškio apskr., iš tėvų ūkininkų, kaip pirmasis jų sūnus (iš 4 brolių ir 7 seserų). Dar belankydamas Jelgavos gimnaziją, įsitraukė į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo konspiracinį tautinį darbą. Nesiliovė to darbo ėmęsis ir 1902 m. gimnaziją baigęs. Ypač gyviau konspiracinėn akcijon įsitraukė, prasidėjus 1905 m. revoliucijai. Už mitingų prieš caro valdžios sauvalę Lietuvoj organizavimą į 1905 m. pabaigą pakliuvo žandarams į nagus. Nuteisiamas trims metams kalėjimo. Atlikęs bausmę Kaune, susilpnintos sveikatos 1908 m. išvažiavo Petrapilin studijuoti ekonominių mokslų Komerciniam institute. Baigęs institutą ir norėdamas pasilikti Tėvynėje, 1912 m. stojo dirbti į Kauno Komercijos banką. 1915 m. vasarą, bankui evakuojantis į Vilnių drauge į ten persikėlė ir Juozapas Paknys. Čia •pasiliko visą karo metą. Buvo ypač įsitraukęs į Vilniaus darbininkų profesinių sąjungų veikimą, rašinėjo į spaudą („Darbo Balsą“ etc.)Atsikuriant Lietuvos valstybei, 1919 m. dalyvavo pirmame M. Sleževičiaus kabinete, kaip Darbo ir socialių reikalų ministeris. Išėjęs iš vyriausybės, stojo dirbti į vos besiorganizuojančią Lietuvos Valstybės Kontrolę direktoriumi.Patekęs į savo specialybės darbo sritį, Juozapas Paknys iš jo nebesitraukė. Palikdamas visai nuošaly politinį partinį darbą, visa savo amžių pašventė Lietuvos ekonominiams reikalams. Kai 1922 m. reikėjo Lietuvą gelbėti nuo fi

nansinės katastrofos-vokiečių markės infliacijos, kuriamo Lietuvos Banko pirmasis valdytojas, prof. VI. Jurgutis, tuojau pasišaukė Juozapą Paknį, kaip geriausią bankinės praktikos žinovą, Banko valdybon.Kartą įėjęs į Lietuvos Banko valdybą, Juozapas Paknys iš jos niekados nebesitraukė iki pat bolševikų invazijos. Lietuvos Bankas- tal buvo (staiga, į kurią velionis (dėjo visą savo sielą, didžiulį patyrimą Ir pajėgiausias kūrybinio gyvenimo dienas. Tam darbui jis neskaitė jokių tarnybos valandų, dažniausiai didesnę dienos dalį praleisdamas banke. — Dar būdamas pirmojoj Banko valdyboj (1922—26 m.), Juozapas Paknys gavo pavedimą konkretizuoti Lietuvos Banko valdybos nustatomas kredito politikas gaires atskirais aplinkraščiais ir apie tai instruktuoti gausingus Banko skyrius. Prisimenant tuometinės Lietuvos įstaigų bei įmonių tarnautojų kvalifikacijas, galima įsivaizduoti, kokios tai buvo atsakomybės darbas. Per savo kredito politikos vienokį ar kitokį pravedimą, Lietuvos Bankas drauge rišo mūsų lito likimą ir viso krašto ūkio vystymosi ateitį. Reikėjo labai konkrečių Banko valdybos nurodymų skyrių direktoriams, kad pastarieji atskirtų iš milžiniško skaičiaus paskolų prašymų tikruosius Lietuvos ūkio apyvartos kredito kli- jentus. Juk buvo visuotinis kredito badas, o į Lietuvos Banką visi veržėsi jau vien dėl, palyginti, žemo jo imamų palūkanų procento. Juozapas Paknys ko sąžiningiausiai šį darbą atlikdavo ir tapo jau pirmojoj valdyboj faktiniu valdytojo pavaduotuoju, jo dešiniąja ranka.Ne kas kitas, kaip J. Paknys ir ano meto ekonominėj spaudoj („Lietuvos Ūky") aiškino Lietuvos

nių motyvų pasitraukė iš valdytojo pareigų prof. VI. Jurgutis, J. Pakniui teko dar sunkesnė našta — eiti per dešimt metų faktines valdytojo pareigas. Tiesa, iš pradžių skundėsi jam uždėta per didele atsakomybe, nes Banko valdyba iki pat 1936 m. buvo labai silpnos sudėties. Tačiau J. Paknys vaikiai su padėtimi turėjo apsiprasti, nes 1930 m. vasarą paskirtasis valdytoju adv. Stašinskis del „nuolatinės ligos" neatlikdavo net nė formalinių reprezentacinių valdytojo pareigų. Pavaduotojas turėjo atstovauti valdybai su savo paties didžiai kruopščiai parengtais programiniais pranešimais Banko akcininkų susirinkimuose. Jis turėjo vesti ir valdybos posėdžius bei numatyti svarstysimus klausimus. — Ant pavaduotojo pečių krito ir tos didžiulės įmonės befidradarbių komplektavimas. O bendradarbius J. Paknys rinkosi visai nekreipdamas dėmesio į jokias politinio pobūdžio iš šalies atsiunčiamas atestacijas. Lemiamos reikšmės turėjo kandidato asmeninės kvalifikacijos ir pareigingumas. Dėl to ne kartą Lietuvos Bankas buvo vadinamas opozicinio, nuskriausto elemento užuovėja.Nuo pat 1929 m. rudens iki 1940 m. bolševikų invazijos Banko Tarybos posėdžiuose, šaukiamuose kas 3 mėnesiai, J. Paknys darydavo Lietuvos ūkio ir Banko padėties analizes. Jose taip kruopščiai išlukštendavo Lietuvos UK( bei Banką ir pramatydavo ateities perspektyvas, jog visa tai pnlyg- davo gražiausiems kūrybos šedevrams. Suprantama, viskas likdavo plačiajai visuomenei nežinoma, kaip ir patsai jo asmuo.Būdamas garbingas ekonominis liberalas, J. Paknys buvo priešingas 1935 m. rudenį finansų mi- nisterio įvestai Lietuvos užsieninių mokėjimų operacijų kontrolei. I 1939 m. pabaigą J. Paknys paskiriamas ir formaliniu Banko valdytoju. Žinoma, tas aktas tikrosios Banko vadovybės visai nepakeitė, nes faktiniu valdytoju J. Paknys buvo jau nuo 1929 m. rudens.1940 m. vasarą, nepavykus bolševikams senosios Banko valdybos parašais išgauti iš užsienio Lietuvos aukso, J. Paknys iš Banko atleidžiamas. Tuomet jis panaudojamas Finansų komisariate, kaip tylus finansų ekspertas. Prasidėjus vokiečių-rusų karui, velioniui pavyko gudriu būdu išvengti išvežimo ir toliau Tėvynei tarnauti. Tuomet jis dar kartą atsistoja Laikinosios vyrausybės atgaivinto Lietuvos Banko priešaky. J. Paknys, kaip Banko valdytojas, savo mėnesiniais pranešimais apie Lietuvos ūkio padėtį norėjo vokiečius okupantus įtikinti, jog būtinai reikia išlaikyti savarankiškas Lietuvos ūkis ir patsai Bankas. Deja, vokiečiai, kurį laiką pasvyravę, galiausiai pasiryžo likviduoti buvusią mūsų ūkio tvirtovę- Lietuvos Banką. Tada J. Pakniui skausmo taurė buvo perpildyta: jis negalėjo savu parašu naikinti įstaigos, į kurią buvo įdėjęs visą savo sielą ir jėgas. Pasitraukdamas iš Banko, J. Paknys savo

Vieną ir įsijungęs į Lietuvių Sąjungos darbą, nesitraukė iš to posto tol, kol paskutiniai pagalbos reikalingi lietuviai nebuvo aprūpinti Sąjungos patarnavimais, nors patsai sau maisto jau rinki- nėjosi paskutinėmis ten buvimo dienomis supuvusių morkų likučiuose ..1945 m. vasarą, atsikūrus Lietuvos Raudonajam Kryžiui, velionis įsitraukė į jo Valdybą. Iš jo rankų Wuerzburge gauna pirmąsias pašalpas tautiečiai karo belaisviai ar šiaip bėdon patekę lietuviai. Tam darbui J. Paknys pašventė

tuvai iki pat mirties.Tai buvo didžiai išlyginto būdo asmenybė: visados ramus, susikau-pęs, nemėgstąs tuščiažodžių kalbų ir viešų pasirodymų. Pasižymėjo plačia erudicija ir gilia inteligencija. Turėjo vieną iš didžiausių ir įvairiausiu bibliotekų Lietuvoj, kurioj netrūko nė vieno ir mūsų dailiosios literatūras leidinio. Vedė gana detalų Lietuvos gyvenimo dienoraštį, artimiesiems žinoma „juodojo sąsiuvinio“ vardu. Tai žmogus, vertas atitinkamas monografijos.Į amžino poilsio vietą gausios lietuvių tremties visuomenės palydėtas š. m. sausio 7. d. Reutlin- geno kapinėse. . J. Pž.

Kempteno gimnazijos mokiniai suvaidinę gimn. mokytojos J. Krakauskai- 
tės 3 veiksmų vaizdelį „Tėvu Sodybos Žiburėlis“ K. Daugėlos nuotr.

yra didelis Sartres ir Jo egzistenclja- 
lizmo priešas. Būdamas Kanto pase
kėjas. jis yra pasižymėjęs griežtos 
formos atstovas.

80 metų sukako ir šveicarų rašyto
ju 9Alfredul Huggenbergerlui. kuris 
savo ūkyje dar ir dabar dirba žemę. 
Jo lyriškieji veikalai visų vokiškai 
kalbančių yra mielai skaitomi.

Hollywoodo rašytojai traukiami 
atsakomybėn

Atstovų rūmai nutarė patraukti 
teisman 10 Hollywoodo rašytojų, ku
rie atsisakė atsakyti į kongreso ko
miteto klausimus. Pirmiausia buvo 
sprendžiamas rašytojo Maltz klausi
mas. Už nutarimą atiduoti teisman 
pasisakė 348 atstovai, prieš — 17. Pa
našus balsų skaičius buvo paduotas, 
kai buvo sprendžiamas kitų 9 kaltini
mas.

Išrastas naujas fotografijoms 
popierius

Amerikoj „Eastman Kodak Compa
ny" pagamino naują rūšį fotografi
joms popieriaus, kurį šviesa labai 
mažai teveikia, dėl to šioms naujoms 
fllmoms Išaiškinti nebereikalinga 
nuaudotls tamsiąja kamera.
Filadelfijoj atidaryta austrų paroda

Austrų emigrantai Filadelfijoje 
„The Free Library of Philadelphia" 
rūmuose atidarė pirmąją austrų po
karinę parodą. Salia meno kūrinių, 
paveikslų ir Vienos dailiųjų darbų 
parodoj Išstatytos Vienos miesto fo
tografijos, vaizduojančios šiam mies
tui karo padarytus nuostolius.

Mirė Han van Meegeren
Olandų dailininkas Han van Meege. 

ren, kuris pagarsėjo savo genialiu 
senųjų meisterių kūrinių padirbimu, 
už kurį neseniai buvo teisiamas, su
laukęs 57 m. amžiaus gruodžio 30 d., 
mirė vienoje Amsterdamo ligoninėje.

Didžiausios premijos ož krikščioniš
kos minties scenos veikalus

Viena Amerikos organizacija, ku
rios tikslas pastatyti Kristų į viešojo 
gyvenimo centrą paskelbė konkursą 
parašyti scenos veikalui su krikščio
niškąja idėja. Premijos, skirtos uz 
geriausiuoslus veikalus, yra pa1/®1““ labai didelės. Nors konkurso skelbė
jai yra katalikai, tačiau dalį kapitalo 
Siam relklul Įnešė Ir KonKsllM 
žmonės. ,

Sėkmingiausia sutartis
Filmų aktoriui airiui Eroll Tlynn 

pasisekė labai palankiom sąlygom su
daryti sutartį su Warner Brothers 
firma. Pagal sutartį aktorius už vie
ną filmą į metus gauna 250.000 do
lerių. Sutartis sudaryta 15-kai metų.

S ukaktuvinlnkal
Prancūzų filosofui ir rašytojui Ju

lien Benda 1947 m. gruodžio mėn. su
kako 80 metų. Savo kūryba Banda

Remargue atvyksta į Voketlją
„Vakarų .fronte nieko naujo", „Ke

lias atgal“ ir kitų romanų autorius 
Erich Maria Remarque po penkioli
kos metų gyvenimo USA. sausio mėn. 
atvyksta į savo tėviškę Osnabrueck.

Miniatiūriniai radio aparatai
Elektros gaminių pramonė Ameri

koje pasiekė tokį tobulumo laipsnį, 
kad ateity tikimasi pagaminti tokius 
radio aparatus, jog ant vieno delno 
tilps siųstuvas, ant kito priimtuvas.

Anksčiau daugiausia vietos užimda
vo vielų špūlės, o dabar, Išmokus 
elektros srovę leisti sidabrinio rašalo 
srovėmis, erdvė bus žymiai sutau
pyta.

Naujas ekonomikos daktaras
1947 m. gruodžio pabaigoj Tuebln- 

geno universitetas suteikė Dr. rer. 
pol. laipsnį Juozui Kęstučiui Valiū
nui, praeitą rudenį tame pačiame 
universitete baigusiam ekonomikos 
mokslus. Dr. Valiūno dizertacija apie 
Lietuvos ir Vokietijos prekybos san
tykius palyginamųjų kraštų šviesoje, 
kurią jis rašė pas prof. Peterį, įver
tinta labai gerai. Dr. Valiūnas pasi
liko dirbti pas tą profesorių universitete.

Dr- J- K- Valiūnas gimė 1923 m. 
rugpiūčlo 6 d. studijavo Grąžo, Wuerz- 
burgo ir Tuebingeno universitetuose. 
Jis davė pradžią lietuvių tremtinių 
studentų susiorganlzavimui Vokieti
joje: 1945 m. rugsėjo m. jo iniciatyva 
Wuerzburge įvyko pirmasis Vokieti
jos lietuvių studentų atstovų suvažia
vimas, kuris išrinko laikiną centrinę 
lietuvių studentų atstovybę. Jos pir
mininku buvo Išrinktas J. K. Valiū
nas, kuris su savo bendradarbiais iš
nešė kuriamojo darbo našta. Jo ap
sukri talka reikšmingai padėjo atsi
stoti ant kojų-lš dalies dar karo 
baigmės metų-mūsų centriniam or
ganui ir pagrindinėms lietuvių trem
tinių organizacijoms.

Dr. Valiūnas, dar studentas būda
mas, aktualiaisiais ekonomikos kišu. 
Simais rašė ir tremtinių spaudoj — 
„Žiburiuose“.
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ŪKIS IR FINANSAI
Infliacijos šmėkla

JAV Kongresmonai ty
lūs ir paniurę, kai sausiirf-d. pre
zidentas Tpumanas, siusdamas 
priimti pagalbos Europoj,planą, 
jiems kalbėjo:

„Infliacija jau griaunaSnilijo- 
nų mūsų krašto šeimų (g^enimo 
lygį. Infliacija grasina sukelti 
streikus ir nesutarimusnarp dar
bininkų ir darbdavių. Dėt“inflia
cijos virš mūsų pakimteTnaujos 
ūkinės depresijos šmėklaS.

Prancūzų „Le Monde^ftiustrė“ 
Nety Yorko korespondentes pra
neša, kad to miesto-ka!>ljr visų 
JAV mlestų-magazinai-miekad 
nebuvo matę tokio kalėmmų pir
kėjų antplūdžio kaip prieš pra
eitas Kalėdas. Anksčiau-^didieji 
magazinai specialiais -pllifcatais 
skelbdavo per dieną - pardavę 
daugiau kaip už milijonš^olerių: 
šįmet niekas to nebeskėrtljė, nes 
dažnas magazinas peržengė tą su
mą. Daugis pirko tiesiognie pa
gal savo kišenę. Korespondento 
pažįstama lifto tamauĮįąs, už
dirbąs per savaitę 30 nw., savo 
žmonai Kalėdoms nupirk®-kailinį 
.apsiaustą už 200 dol. Viekas se
kretorius, mėnesiui gaunąs 200 
dol., nusipirko forduką už 800 dol. 
Vienas New Yorko reporteris, per 
metus užkaląs 9.000 dol., savo su
žadėtinei nupirko žiedą už 4.000 
dol. Žmonės galvatrūkčiais meta
si į kreditinį pirkimą.

Vieno Middle-West universiteto 
socialogijos profesorius, aiškin
damas spaudai šį reiškinį, pas
tebėjo: „Žmonės taip liguistai 
perka dėl to, kad juos yra apė
musi baimė, kad jie dreba dėl ry
tojaus, kad jie jaučia visame pa

saulyje vyraujantį netikrumą“. 
\$40 m. JAV-se pirkimų suma 
si?kė 70 milijardų dolerių 1947 m.

Wima daugiau kaip dvigubai 
kad 

suim ^prašoks 
milijardų dolerių.

AV pramonė neriasi iš kailio, 
Lpatenkintu paklausas. 1947 
jau buvo pagaminta 4.800.000 

amomobilių, — veik tiek pat kaip 
prieš karą. Tas pat su radijo apa
ratais, šaldytuvais, rašomosiom 
mašinėlėm, drabužiais. Tačiau 
vis nepakanka. Nepasitikėjimas 
doleriu žmones verčia pirkti, 
trūkstamų prekių kainos kyla, 
darbininkai reikalauja didinti at
lyginimus. Profesinių s-gų fede
racija CIO paskelbė pradėsianti 
visuotinę kampaniją atlygini
mams padidinti, — naujas van
duo ant infliacijos malūno. Res- 
publikoninė kongreso dauguma 
rūkščia mina priima užuominas 
apie kainų kontrolę ir pabrėžia 
laisser-faire principą kaip gero
vės laidą...

O kainų kilimas atsilieps ne 
tik amerikiečių gerovei, bet ir 
atitinkamai mažins Marshallio 
plano vertę, griaus JAV užs. po
litikos pagrindus ir kenks viso 
demokratinio pasaulio intere
sams.

. tariato diktatūrą Sovietų Sajun- 
. goję sukūrė proletariatą, kuris su- 
. dalytas tik iš nedaugelio laimin- 
; gųjų, ir tokį proletariatą, kuriam 

įsakoma ir kuriam vis tiek nekaip 
sekasi.

New York Times užbaigia: „Po- 
i nas Stalinas šiandien švenčia sa- 
į vo 68 gimino dieną. Jis jau be- 
. veik 24 metus stovi Sovietų Rusi- 
, jos priešaky. Savo kraštą jis pa- 
. darė didele pasauline galybe. Šia 

iškilminga proga norėtųsi paklau- 
, sti, ką jis mano esą padaręs pa

prastam Sovietų žmogui (jei jis 
’ šią dieną nori tik kukliu būdu 

švęsti), kuris turi dirbti 2 vai. ir 
_ 51 min. už alaus butelį, kurį 
’ amerikiečių darbininkas gali įli- 

gyti už 6,25 min. darbą.“

karto pablogėjo. Krautuvės buvu
sios didelių žmonių masių apgul
tos ir niekas negalėjęs, nežiūrint 
šeimos sudėties, nusipirkti dau
giau, negu buvo leista sviesto, 
mėsos, cukraus, sūrio ir kitų pro
duktų, Praktiškai duonos buvę 
nebegalima gauti. Duonos, jei kam 
pasisekė kaip nors gauti, kokybė 
buvusi labai prasta. Kiaušinai 
dingę iš rinkos. Laisvose kolekty
vinėse prekyvietėse, kur kainos 
nekontroliuojamos, pastebėtas mil
žiniškas kainų kilimas.

Vokietijoje kaldinami pinigai
Po Vokietijos kapituliacijos pir

mą kartą pradėti kaldinti meta
liniai pinigai Berlyne, Muenchene 
ir Stuttgarte. Kaldinimo įstaigos 
bus požiūriuos keturių okupacinių 
pajėgų Berlyne.

Metalinių pinigų liejykta Sach
sen rusų zonoje netruktus pradės 
savo darbą.

Susitarimas pradėti kaldinti 
pinigus Vokietijoje buvo u_balg- 
tas 1947 m. gruodžio mėn. 24 d.

Traukinys pasiekė miestelį vė
lai vakare. Kelionės draugas pas- 
siūlė padėti ligoniui susirasti nak
vynę.

Bevakarieniaujant vadovas vai
šino tremtinį alumi iš atskiro bu
telio. Greitai po vakarienės abu 
keleiviai apleido valgyklą.

Vos keletą metrų paėjus nuo 
viešbučio, susižeidęs tremtinys ne
teko sąmonės. Miškakirtys ukrai
nietis apiplėšė ligonį.

Tremtinys buvo rastas praeivių 
gatvėje begulis be sąmonės. Poli
cijos pastangomis rastasis buvo 
nuvežtas i ligoninę. Pasirodė, kad 
išgertas alus iš atskiro butelio 
buvo su nuodais. Ligonis išbuvo 
34 vai. be sąmonės, jo gyvybei 
buvo didelis pavojus.

Dabar apnuodytasis tremtinys 
grįžo i savąją stovyklą. Minėtasis 
piktadarys yra policijos sulai
kytas.

neteko nuoširdaus DP reikalų gynėjo. 
Vyt. Dailidė yra paskirtas kitoms pa
reigoms t Augsburgą taip pat IRO 
žinyboj. Kemptenlečlai linki p. Vyt. 
Dailidei kuo puikiausios sėkmės nau. 
joj tarnybos vietoj.

—. Muz. P. Armonas, 1946 metų 
pradžioj atvykęs ir apsigyvenęs T,tmp- 
tene, buvo suorganizavęs mišrų Ir 
vyrų chorus, moterų sekstetą ir sėk
mingai koncertavo Kemptene bei ki
tose išvietintųjų stovyklose. Be to, 
muz. p. Aromono ved. ansamblis yra 
davęs nemaža bažnytinės muzikos 
koncertų ir kiekvieną sekmadieni su
mos metu savo giesmėmis kėlęs mūsų 
tautiečių širdis prie Dievo. Nelem
toji emigracija nemaža ans<.mo o 
dalyvių išskyrė, ir ansamblio toli
mesnis gyvavimas nebejmanomas. 
Kemptenlečlai muz. P. Armonui už 
tą nuoširdų darbą liks visad dėkingi. 
Muz. p. Armonas ir toliau nenuleidžia 
rankų ir, įtraukdamas naujų jėgų, 
deda pastangų chorą išlaikyti.

PADĖKA
Kanauninkas Feliksas KAPOČIUS, Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj, negalėdamas asmeniškai padėkoti už gau
sius lietuviškų organizacijų ir atskirų asmenų sveikinimus ir linkė
jimus Sv. Kalėdų bei Naujųjų Metų proga, reiškia savo nuoširdžią 
padėką visiems jį sveikinusiems.

PADĖKA
Kanauninkas Feliksas KAPOČIUS, Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj, nuoširdžiai dėkoja buvusios D. L. K. Algirdo 
kuopos (4129 Labor Service Company) vyrams už 1003 RM auką 
atsiųstą jo įstaigai.

Chaotiška padėtis Maskvoje
Britų konservatorių laikraščio 

„Daily Telegraph" diplomatinis 
korespondentas rašo, kad panai
kinus prekių normavimą, pagal Sąjungininkų kontrolinės tarybos 
gautas naujausias be cenzūros finansų komisijoje. Tuo kaldinimu 
praėjusias žinias, sovietų sostinė- norimą pašalinti smulkiųjų pinigų 
je padėtis esanti „chaotiška". a ’ ’ ■ J

Pranešime toliau nurodoma, kad šimties pfenigių monetas, aišku, 
dėl rūpestingai paruošto prekių. be svastikos. Už naujai atspaustas 
sukaupimo, pirmomis dienomis * **'*" ,x <**•*'♦-
krautuvės sudarė perpildytų krau
tuvių vaizdą. Be to, ir pirkimai 
dėl naujųjų pinigų trūkumo buvę 
riboti. Bet po gruodžio 19 d., kai 
buvo išmokėtos pusės mėnesio al
gos naujaisiais rubliais, padėtis iš

trūkumą. Kaldins penkius ir de-

monetas bus iš apyvartos išimta 
atitinkama suma banknotų ir su
deginta. Vykdant pinigų reformą, 
naujai nukaldintos monetos bus 
lygiai taip pat vertinamos, kaip 
ir dabar apyvartoje esą banknotai. 
(NdF).

LIETUVIAI PASAULYJE
Iš Kanados lietuvių gyvenimo

i Kanados lietuvių bendruomenė 
paskutiniuoju metu padidėjo 
dviem tūkstančiais lietuvių, atvy-

l kusių iš Vokietijos DP stovyklų, 
i Tikimasi, kad iki 1948 m. vidurio 

atvyks dar apie 5000 lietuvių. 
Naujai atvykusieji rodo didelę 

' inięiatyvą tautinėj ir kultūrinėj 
i veikloj, išjudindami net savo ne- 
, veikliuosius seniai Kanadoj gyve

nančius tautiečius. Čia jau orga
nizuojami nauji chorai, tariama
si steigti naujas organizacijas, lei_

■ sti naujus laikraščius.
Kanados lietuviai Ikomunistai 

iš pradžių labai puolė atvykusius, 
tačiau pastarieji lengvai atrėmė

Iš moksleivių ateitininkų veiklos 
2iemos stovykla Obersdorfe.

Nuo (tempto darbo nuvargę, moks
leiviai su nerimu laukė Kalėdų ato
stogų. Ypač atostogų laukė mokslei
viai ateitininkai, nes buvo numaty
ta žiemos stovykla. Tok.a stuvy«.ia 
ir įvyko 1947. XII. 28—1948. I. 5. d. 
d. laikotarpyje Obersdorfe. Jai va
dovavo c. va.dybos narys J. Nor- 
kaitis. Stovykla visais atžvilgiais rei
kia laikyti pasisekusia. Nors karnai 
ir gan nemažai, kaip paprastai, pa
vargino stovyklautojus, tačiau geras 

a ji’ maištas ir nakvyne vėl grąžindavo
1947—12—3 dieną džiova mirė prarastąsias jėgas, taip kad stovy I?- 
jaunas lietuvis primicijantas, do- tautojal per stovyklavimo metą sus- 
minikonu ordino vienuolis Tėv tlprėjo ir fiziškai ir dvasiškai susi- min-Konų oraino vienuolis, lev. domeJImaa buvo itin didelis. Jie 
Benediktas (Izidorius) Lileika O.P. davė ir gražių vaisių. Pav. lie-

A. A. Primicijantas g.mė 1921 tuvištų dainų mokėjimo konkur- 
matais Fržvilkp 1939 mpfaU iš ae J- Deveikytė (Augsburgas), lai- mėtau BrzyiiKe. isua metais is m6Jus) I_ma vleta 8urlnk0 dauglau 
Jurbarko gimnazijos įstojo jis į taip tris šimtus dainų. Šimtais dainų 
dominikonų vienuolyną — •— •
niuose. Filosofiją Ir teologiją ve- 5253. Taw-il'AITS,
lionis studijavo pas tėvus do- apskritai tautosaka tegalima išlai- nustatytos datos, nebus imami dė-
minikonus Chieri mieste, šiauri- kyti Jaunimo lietuvybę. Stovykloje mesin.
nAiP Ttaliioie- Įšventintas i kuni- turėl° Pro«os Pasireikšti ir meninin- sąlygos. Mokestis parai RM. 3 as-neje Italijoje |svenuntas j Kuni kal _ klekvleną vakarą buv0 ru0. slidžių nuoma dienai - rm. 2
gus Tonne (Italijoje) 194/—X1—y. §iami meniniai pasirodymai su dai- batų — RM. 3. Atsigabenti sausą 
Tėv. Benediktas (Izidorius) Lilei- noms, žaidimais, deklamacijomis, maisto davinį (14 dienų), tua.eto r«.ik- 
ka O P ian ilnoka laika nrieš Iscenizavimais ir kt. Ypatingai mė- menls, sporto aprangą ir nemažiau Ka U. F. jau ilgoką laiką pnes glaraas lr lauklamas vakaro pro- 100 Rįg. pinigais (aukščiau minėtas 
kunigystės šventimus buvo džio- gramos taškas buvo laikraštėlio, pa. mokestis čia neįskaitytas).

nuo stoties 10—15 min. eiti.

MIRfi PRIMICIJANTAS TEV. 
BENEDIKTAS IZIDORIUS 

LILEIKA O. P.
Lietuvos Dominikonų provinci

jos atnaujintojas Tėv. Dr. Bona
ventūra Pauliukas O.P. iš Romos 
praneša skaužią ir netikėtą žinią:

Suspėjo praslinkti Jau ir dešimtis 
metų nuo to laiko, kada Luomas 
būvu tarp musų. Atrodytų, kad jau 
viskas liko tolimoje praeityje, tačiau 
tai ne tiesa. Dar ir šiandien dauge
lis gyvena 1938 m. prisiminimais. Dar 
ir šiandien daug kam prieš axis stovi 
tas pats Lubinas, kuris su visu atsi
davimu gynė musų trispalvę Europos 
tautų didžiosiose krepšinio grumty
nėse.

Taip pat nė vienas nėra pamiršęs 
tos didžiosios kovos akimirkos, kada 
Lubinas Lietuvos sporto garbei iško
vojo lemiamąjį krepšį prieš didlJl 
varžovą (Latviją) ir dar paskutinėje 
minutėje.

Tai, ką čia esu suminėjęs, yra 
praeities gražūs prisiminimai, kurie 
mus neišsknamai su pačiu Lubinu, 
mus neišsKinamai su riša pačiu Lu
binu. Todėl trumpai galima išreikšti, 
kad mes negalime suprasti Lubmo be 
krepšinio sporto ir mūsų krepšinio 
spurto be savo didžiojo mokytojo ir 
kovotojo Lubino, ir tai pasitvirtina 
iš jo laiško, parašyto pažįstamiems 
Europoje. Dar ir šiandien Lubiųas 
žaidžia krepšini b* vadovauja zoth 
Century Fux studijos krepšinio 
komandai, su kuris turėjo elię gast
rolių. Iš šių pamuieuna varžybos 
tarp 7 vakai ų AmeriKos 'štatų. Kurios 
tupėjo būti pravestos per 7 dienas.

--j Lubino 
komandos būstines siekė net iki 1500 
myuų, taigi, kad visur suspėtų, tu- 

__ rejo keliauti oro keliu. Kelionės 
Klubai praneša Vyr. FAS' K-tul pareikaiavo tiek daug energijos ir 

—---- ------- -- . apie profesionaanius-sportinius klubų pasiaukojimo, kad net Lubinas, kuris
turiningą kalbą pasakė J. E. vyskupas £ t pasireiškimus. Sankcijos pro- yra visapusiškai kovoms uzgriid.n- Iralrtamas iAunimlin nareisas SaU. • ___ ____ ___— . — tac iA ninivaru.n niirfitaia enir „nrluirzi

Vyr. F.A.S.K. pranešimai

S. m. vasario mėn. 16—31 d. d. Vyr. 
F.A.S.K.-tas ruošia kūno kultūros mo
kytojų ir sporto instruktorių slidinė
jimo kursus Flschene.

.uu.uo ....... . Sporto klubai, registruoti Vyr. F.A.-
Rasei- skaičiavo ir kiti konkurso dalyviai. S.K.-te, pristato kandidatus, gabius 

Tai yra džiuginatls reiškinys, nes su žiemos sportui, iki vasario 5 d. (skal- 
dalnomis, pasakomis, mįslėmis ir tytlnai. Kandidatų sąrašai gauti po 

-----*—*—•— išlal- nustatytos datos, nebus imami dė-

vos kankinamas, bet Dievo malo- vadinto „s.idžių degutas", skaitymas.
Paskutinės vokiečių okupacijos nės ir apaštališko entuziazmo dė- H;eiiįn.““Vayre‘lS prfižį’š J
metu Justinas nacių buvo išvežtas ka jis pasiekė savo kilniausią gy- visiems moksi. at-kams pažįstamas ;
darbams į Vokietiją, iš kurios venimo tikslą — kunigystę. At- elchstaetietis Ant. Sabaliauskas. ;
1947.VII.31 atvyko į Kanadą dirb- laikęs pirmąsias šv. Mišias ir po įdomią ir daug ilgų bei karštų dis- 
ti miško pramonėj, primicijų dar keletą savaičių pa- kusijų susilaukusią paskaitą *----prarnu J, F JU nasirv^lis Vieš- ..Ateitininkas krikščioniškosgyvenęs uzgęso pasiryžę s vies druomenės apaštalas" skaitė 

Apnuodijo lietuvį patyje. Mirė šv. Aloyzo ligon nė- vyt. Zvlrždys.
Kanadoje. Valora 307 stovykloje, Je Torino. Datig jo mokslo drau- Sausi0 3 d. vakare | stovyklą aivy- 

susižeidė darbo metu ranką lie- 9U ir pažįstamų dalyvavo laidotu- kO J. e. vyskupas Dr. V. Podolskis, 
tuvis tremtinvs O V Stovvkloie vėse, visi buvo giliai sujaudinti Sekančią dieną, sekmadieni, J. E. -------- -tuvis tremtinys u. V. stovykloje 26 amžiaus lie- vyskupas vietos bažnyčioje įaikė iš nadoje paskirti įgaliotini,daktaro nėra, todėl jis išvyko į Jauno, vos zo metų amžiaus, ne khmlngas pamaldas, kuriu metų visi 
Sioux Lookout, Ont, miestelį. tuvio domininkono mirties. Tėv. stovyklautojai priėmė Švenčiausiąjį.

Keliones metu traukinvie atsi- Benediktas (Izidorius) Lileika O.P. Po pietų (vykusiame iškilmingame
sėdo gretimais ligonio nepažįsta- yra atnaujintos lietuvių domini- ?upZ
mas miškakirtys. Bevažiuojant konų provincijos pirmoji auka, keldamas jaunuolio pareigas sau, fe7ionaUzmu~prašižengūįi ’ų 'sportinio- tas, iš nuovargio aikštėje suK.updavo
miškakirtys išsipasakojo esąs Viešpatie, būk mirusiajam gausus savo Seimai tėvynei ir Bažnyčlat išjungimas iš visų mėgėjiškų dažnai atrodydavo kaip apkvatfęs

i • • .i , i . » i . , cam malnnimic nor Mmž’ite Gražių Ir (sldemėtlnų minčių savo HirUi, vnrfvbu ir FASK-o Vis dė.to Lubino koiuauaa IŠ 7ukrainietis ir vykstąs taip pat J savo malonėmis per amž.us. kalbQse iekė lr kiti s 6iai: viet?s varžybų ir fask. o 8usiWum , o Bct dar
Sioux Lookout . Tėv. Tomas Žiūraitis O.P. vokiečių klebonas, kun. Patlaba ir kompetenclnės apimties. . .................. ......... ........ ,_A

studentų at-ku Centro Vaidybos pir- 
mlninkas Pikūnas.

Vakare užbaigtuvlų vakarienės me- I „a.... 2-1--,------- ------tu buvo pasveikinti visi Vytautai, o Vyr. FASK sudaryti ir jiems vado- Ameriką. Lubino žodžiais sakant, tai .. ------ „..irirti; buvo pati gražiausia jo išvyka po
. , , XI , „ grįžimo iš Lietuvos.a) krepšinio - tinklinio - p. Ven- Nežiūrėdamas tėviškų ir sportiškų 
giauskas-Kempten, Slosskaserrie, reuca.ų ir toliau Lubinas pasiliko

b) futbolo — p. Mickevičius Augs- karštas lietuvių interesų gynėjas. Jo
burg-Hochfeid, DP-Camp, žmona tikra amerikiete, tačiau, Jo

c) lengvosios atletikos — Adamkavi- paveikta, lygiai tiek, klek ir jis 
čius Augsburg-Hochfeld, DP-Camp Pats, moka užjausti lietuvius, ir abu 

dilemos snnrtn n R Puzinaus- Pa8al įgalės Juos remia,. išrūpindami.
K?vl,u'bel

La8er> Sam tauriajam užjūrio lietuviui lln-
e) stalo ir lauko teniso — p. Ostei- kime daug asmeninės laimės ir kad

ka Aleksandras-Kempten, Sloss- jo pasiekti sporto laimėjimai ir to- 
kaserne, DP-Lager, *------ *- --------- — *• •

f) šachmatų — p. A. Markevičius.
Šių sporto šakų reikalais prašoma 

kreiptis l sekcijų vadovus.
Prot. Nr. 5, parag. 11, 1948. U 17.

tema 
ben- 
stud.

atvy

II
Paskirti Įgaliotiniai užsienyje:

1. p. Cerkeiiūnas-USA.
2. p. Dėdinas-D. Britanijoj
3. p. Deituva-PrancūzijoJ
4. p. Dr. A. Vokietaitis-Svedljoje. „__
Paprašyta Lietuvių Sąjunga Ka- Toamiausias atstumas nuo

tas, iš nuovargio alKŠteje suK.updavo

Kalėdų senelis pas Kempteno vaikučius K. Daugėlos nuotr.

ne. visi Lubino vargai. Atsirado (pė- 
dinis-John Frank Lubinas, kuris, Jau 
6 men. būdamas, turi 6 dantukus ir 

Paskirų sporto šakų komitetams prie atliko l*/t men. kenonę po gražiąją _ a r-, A S— A IA..I. __ . ...m „uvv t-aa.c.ouiu »» j ------ —
centro Vaidybos pirmininkui (telkta vauti paskirti: 
kukli dovanėlė. 

Stovykla paliko visiems dalyvavu
siems labai gilų (spūdi. <•

Meno-Literatūros vakaras.
Ka^vienl mokslaivial at-kal .atos

togavo kainuose, stovyklose likę jų 
draugai ruošėsi (vyKstančiam ameii- 
kiecių zonos ateitininkų meno li
teratūros vakarui. Jis (vyKO 1948 
I. 6 d. Wuerzburgo lietuvių stovyK- 
loje. Si pirmą didesnio masto va
karą trumpu, bet turiningu žodžiu 
atidarė C. Valdybos pirmininkas 
stud. Vyt. Zvlrždys. Programą išpildė 
atskirų kuopų ateitinlnxai. ji buvo 
gan (vairi. Schwaebich Gmuend ir 
Augsburgo ateitininkės pašoKo tau
tinių Šokių, atskiri literatai paskaitė 
savos kūrybos dalykėlių. Seligen- 
stadto berniukai pasirodė su akor
deonu ir vokaliniu duetu Ir kt. Ben
dros vakarienės metu geriausiai 
pasirodžiusleji vakaro dalyviai buvo 
apdovanoti reto gražumo ir spalvin
gumo tautiškomis juostomis, kurias 
išaudė Hanau steitininkės moksleivės. . ; ,--- -Apskritai, šis meno literatūros vaka- Remantls Vyr. FASK-to prot. Nr. 5, kad l ją kreipiasi laiškais daug lie-

,ras paliko neblogą (spūdi. Linkėtina, parag. 13 iš 1948. I. 17 nutarta išduoti tuvių tremtinių, gyvenančių, 'VoKieti- 
kad ir toliau panašūs vakarai būtų visiems aktyviems lietuviams sporti- Joje, kurie būdami aikanl, prašo at-
renglami, nes jėgų kaip matyti yra. ninkams lietuvių tremtinių sportlnln- siųsti Jiems maisto pakletų.

Šiais dviem susibūrimais moksle!- ko liudijimus. Liudijimai bus išduo- pau (staiga negalėdama

Paskirtas atstovu prie LTB švieti
mo ir Kultūros Tarybos Schw. 
Gmuende atstovauti fizinio auklėjimo 
klausimais p. Jurgis Jašinskas. Prot.

j. Nr. 5, parag. U.
VI

liau tarnautų jo mažosios tėvynės 
Lietuvos išpopuliarinimui.

Pranešimai
SEA-GULL SHIPPING 

ČO. PRANEŠIMAS
Pirmoji lietuviška pakletų siuntimo 

įstaiga, vedama padų buvus.ų u min
tinių, praneša Amerikos lietuviams,

--- ------- ---------------  ..._----- ---------—- - - ----- (staiga negalėdama visiems 
vial ateitininkai baigė senuosius ir darni Vyr. FASK-to. padėti ir išvardinti visų prašančių,
pradėjo naujuosus metus tikėdamiesi, sporto klubai, kurie užsiregistravo šiuo kreipiasi ( geraširdžius Ameri- 
Jog 1948 metai pagaliau atneš visiems Vy{l FASK-te, prisiunčia Vyr. FASK. kos lietuvius, prašydama padėti Ir 
lietuviams taip išsiilgtą talką ir t£* šekretariatan, Augsburg-Hochfeld, sušelpti ne.aimeje atsidūrusius ir 
laisvę. Leyboldstr. 1, A. Vaksello vardu spot- šaukiančius pagalbos mūsų brollds ir

A. K. tininkų sąrašus:
Sporto klubas .... ’steigtas , , 

veikla nuo .... velk, vieta .... 
sport, pavardė ir vardas, gimimo da
ta, kurias sporto šakas kultivuoja.

Su šiais sąrašais prisiųsti sportlnln. čius 
kų fotografijas (po 1) ir liudijimo 
mokesčio po RM. 5.

Darbininkas JAV ir Sovietų 
Sąjungoje

' New York Times davė labai įdo
mų palyginimą tarp darbininko 
realaus uždarbio JAV ir Sovietų 
Sąjungoje. Laikraštis prašo atk
reipti dėmesį į tai, kad geriausias 
matas nustatyti vidutinio žmogaus 
gerovę kiekviename krašte esą 
apimtis darbo, kurį jis turįs atlikti, 
kad galėtų įžigyti jam reikalingų 
gėrybių. Darbas ir prekės esą ob
jektai, kuriuos galima įvertinti 
pinigais.

Nuvertinus rublį, žurnalistas 
Will Lissner viename straipsny 
davė palyginimą tarp gyvenimo 
sąlygų JAV Ir Sovietų Sąjungoje. 

Pasekmes, kurias gavo pa
darę tyrinėjimus, yra šios: rusas,
norėdamas nusipirkti vieną svarą komunistų puolimus ir laimėjo 
baltos duonos, turi dirbti 1 vai. vietos lietūvių visuomenės sim- 
10 min., amerikietis — apie 7 min. patijas. Kanados Lietuvių Tary- 
Rusas turi dirbti 2 vai. 33 min., bai suruošus susipažinimo va- 
kad galėtų nusipirkti 1 svarą ga- karienę keliolikai iš vietinių lie- 
balinio cukraus, amerikiečiui pa- tuvaičių, parapijos salė tiek pri- 
kanka 5,5 min. Rusas dirba 1 vai. gūžėjo susidomėjusios lietuvių vi- 
18 min. už 1 kvortą (1,15 Itr.) suomenės, kad net sutilpti visi 
pieno, amerikietis — tik 10 min. 
Rusas dirba 14 vai. 6 min., kad 
galėtų nusipirkti 1 svarą kavos, 
amerkietis 22,5 min. Jei rusas nori 
nusipirkti kostiumą, jis turi dirb
ti daugiau kaip 178 vai. už pa- 

. prastos ir 580 vai. už geros koky
bės. Amerikietis 100% Virginijos 
vilnos kostiumą gali nusipirkti, 
paaukodamas 28 vai. 4 min. savo 
darbo.

Minimas žurnalistas savo straips
ny toliau nurodo reliatyvinę lai
ko vertę JAV ir Sovietų Sąjungo- . .. ...
je. Kaip pridedamą poziciją Rusi- koncertuoti į JAV, iš Detroito 
jos darbininko s—ton galima įra- buvo grąžintas atgal J Torontą. 
Syti, kad jis pigiau gyvenąs (bet JAV vyriausybei pagriežtinus 
paėmus vidurkį, taip pat blogiau), įstatymus prieš komunistų įsilei- 
kaip jo kolega JAV. Taip paf jis dimą, ateity nė vienas komunistas 
gaunąs nemokamo valgio fabri- nebus įleidžiamas į JAV neį lai
kuose, pigesnę medicinos pagelbą kinam, nei pastoviam apsigyveni- 
ir yalstybinio sociaĮinio draudimo mui.
patarnavimus. I •

Bet didžiausias plyšys yra tarp 
abiejų kraštų ir taip pat didžiau
sias skirtumas pačioje Rusijoje _ _____ _____
tarp dirbančios masės ir tų, kurie Draugija atšventė' savo 50 metų 
išrinkti specialioms privilegijoms gyvavimo sukaktį. Ta proga kal- 
ir atlyginimui. Taip, kaip JAV turi bėjo J. Kriščiūnas ir kun. J. Gu- 
savo privilegijuotas grupes, kurių tauskas, pažymėdami šv. Kazimie- 
pajamo's dėl išsilavinimo, energi- ro draugijos reikšmę Škotijos lie
jos, palikimo arba laimės toli tuvių vienijimo darbe. Programą 
prašoka vidutinuosius, tas pats išpildė O. Leskauskienė, M. Zau- 
yra ir Sovietų Sąjungoje, kur ne- kaitė, Syvaitis ir choras, 
va laikomasi^ marksistinės siste- 
mos. Didelės-nuosavybės, nuver- Mjr(į jaunas lietuvis 
tlnant rubli, Jpraklilkai esančios Lapkričio 6 d. gellllge mirė mi- 
nusavintos, bet ypatmgos pajamos vykęs darbams į Kanada J. Va- 

enofialiac. farnirhae arRa « .s

tingus patarnavimus Sovietų val
stybei apgalėtai paliktos nepa
keistos. Trumpai pasakius, „prole

negalėjo.
Komunistai, matydami, kad at

viras kovos būdas jiems netin
ka, slaptam Montrealio komunistų 
susirinkime nutarė pakeisti tak
tiką išvietintųjų atžvilgiu. Dabar 
jie stengiasi geruoju patraukti 
juos į savo pusę.

JAV neįsileidžia iš Kanados 
komunistų

Komunistuojančių Toronto lie
tuvių „Bangos" choras, vykęs

Sv. Kazimiero Draugijos 50 metų 
sukaktis

Glasgovo lietuvių §v. Kazimiero

už specialias^tarnybas arba ypa- jatkaitis. ~ '
Velionis gimė 1918.IV.1. Matar- 

nų km., Rublelių valsč., Šakių 
apskr. lietuvio ūkininko šeimoje.

Lietuvos Raudonoje Kryžiaus 
Vyr. Valdybos Gen. Įgalio
tiniui

VIKTORUI UŽUPIUI
ir jo šeimai, skaudžiai liū
dintiems dėl mylimos dukre
lės mirties, reiškiame širdin
giausią užuojautą.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Vyriausioji Valdyba
Iki š m. vasario 20 d. ( Hanau, Lam- 
boystr. 84, Lietuvių koęrUtmtul. LTB 
duoda pilną garantiją už gautus eks
ponatus.

4. Dailiųjų amatų skyr. sudarys 
dabai tremtyje esančių dirbtuvių,- 
kurios šiuo metu dirba šiose sr'tyse: 
medžio drožiniai, keramika, audimas 
ir t. t. Visoš dirbtuvės prašomos 
(temptai padibėtl, kad šis sKynus 
butų tinkamai atstovaujamas.

Dailės institutas rengiasi paskirti 
premijas už geriausius kūrinius tapy
bai, grafikai ir dailiesiems amatams. 
Dailiųjų amatų skyrius apims me
džio drožinius, keramiką ir audi
nius. Tuo norima paskatinti prital-

Lietuvių meno paroda Amerikoje
LTB Kultūros Taryba sudarė lietu
vių meno parodos Amerikoje organi
zacini komitetą: parodos komisaras- 
Liudas Vilimas, komiteto pirminin- 
kas-Povilas Gaučys, sekretorius-Alek- 
sandras Merkelis, iždininkas-Kazys 
Kieiva, nariai: dail. p. Augius, rašyt. 
Liudas Dovydėnas, dail. Kostas Je- 
zerskas, dali. Viktoras Petravičius, 
martirologijos akyriaus vedėjas-Jo- 
nas Rimašaukas ir dail. AdOitas Va- 
leška.

Komiteto būstinė: Hanau, Lamboy- 
str. 84, Lltauisches Komittee. Rei- 
kalą vedėju pakvle.U. Vytaute. Pa- mya norima 
"Salinto meno skyrių organizuoja gmolo meno atstovu, pakelti mUsą 
UroloenosPskyrV1 Kosta“JezerskaiTlr Parodai rengti lėšų pradiniams dar- rSluff «r°oSdo. Sukata“ į™teVk?r' tuTSu'
vVsil: redaguoja p. Augius lr A. kad nįrlma sla Vokietijoje melsti 
Valeska. k-imAn si leidinį, atspausdinti plakatus ir (sl-
h.«aii?nnntlm^Sna>aMetuvlu kolonijas visas dekoratyvines priemones.
AmeruSto % «llmyjte “i? Amerikoje ts psrods be Jokių
rodom. Ir amerlmečiams. EkSPOna- parodos'kSmltetls krelplasM 
tus reikia streiku Iki S. m. vasario
20 pagalbos, Ir komiteto iždininkui su-

Paroda apims šiuos skyrius: daryti visas sąlygas trūkstamoms lė-
1. Tautines martirologijos skyrius, šoms surinkti.

kuriame bus ■ pavaizauuia mažus tau- Parodai ruošti komitetas yra pil
tos didžioji tragedija mužiuų giunuy- nai įsitikinęs, kad ši sva-bų vi«al 
nese, žuvusieji, išvežti Sioįran ir Vo- mūsų tautai užsimojimą visuomenė 
kietijon, žuvusiųjų urna, tautinės re- tinkamai supras, (vertins ir visi, ( 
likvijos, herbai, bimbo.iai, veaavos ir kuriuos *"•“ *'— 
t. t. Skyrius bus grynai dekoratyvin.o padės, 
pobūdžio ir jam maketą, tai yra 
projektą, mažam maštabe, pavesta vyt. _____
padaryti dail. K. JezersKui, duo- sausio 9 d. surengė Kempteno IRO 
menu duos J. Rimašaukas ir mar- installation tarnautojai, įstaigos ben- 
tiroiogijos skyr. vedėjas. dradarblų vardu atsisveiKin.mo žodi

2. Plastinio meno skyrių sudarys tarė ir adresą (telkė administracinio
dali, kūriniai. Parodoje kviečiami skyriaus vedėjas J. Kiziauskas. Estų 
dalyvauti visi išeivijoje gyveną lie- ir latvių komitetų atstovai tarė taip 
tuviai dailininkai, tapytojai, skulp- pat atitinkamą žod( ir (teikė po do
leriai, grafika. Dauguma mcnai.i.^ų vanėię. Lietuvių komiteto pirm. dr. 
yra Jau sutikę šioje parodoje daly- J. Kaškells taip pat (teikė adresą, 
vauti. Tokiu būdu tikimasi, kad kuriame tarp kitko pareikšta, jog 
apžvalginė meno paroda tikrai galės įvairiomis progomis tekę pajusti, kad 
parodyti m(Lų dailininkų lygi tarp- Installation Executive poste yra lie- 
tautlnėje piotmėje. tuvis, besirūpinąs savo tautiečių rei-

3. Tautodaiies skyrius bus sudary- kalais. Area direktoriaus ir vaidi
las iš mūsų tautinių suvenirų ir ninku vardu malonų atsisveikinimo 
Parodos Komitetas ta proga kreipiasi žodi tarė transporto valdininkas Be- 
t apylinkės komitetus kad būtų su- roudiaux. Kempteno lietuviai u* kitų 
daryta tautodailei atrinkti komisijos tautybių išvietintieji labai apgailės
iu visi vertingi eksponatai pasiųsti tauja, kad p. Vyt. Dailidės asmenyje

Vienintelei dukrytei Aldutei 
mirus, skausmo prislėgtai 
poniai A. UŽUPIENEI ir po
nui V. UŽUPIUI nuoširdžią 
užuojautą reiškia.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Vyriausia Moterų Komitetas

Netikėtai mirus mylimai 
dukrelei Aldutei,
Aldonai ir VIKTORUI UŽU
PIAMS reiškiame bičiulišką 

. užuojautą
„Vytauto" Klubo Bičiuliai

i bus kreiptasi, nuoširdžiai
Kempeno naujienos 

Dailidės išleistuvėse, kurias

Mieliems Aldonai ir VIK- 
TORIUI UŽUPIAMS, netikė
tai mirus jų brangiajai 
dukrelei Aldutei, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą

S. ir H. Idzelevičiai, 
J. ir P. Klioriai, 
R. ir V. Viliamai, 
J. Sakevičius,
H. ir A. Gražiūnai 
A. Paukštys

Mieliems AI DONAI ir 
VIKTORUI UŽUPIAMS liū
dėsi© valandoje, netikėtai 
mirus jų mylimai dukrelei, 
reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Baranauskų šeimos

seses.
Mūsų (staiga siunčia standartinius 

maisto pakietus, po 21 ir 11 sv., ku
riuos gaiima užsakyti ir paštu.

Kas panorėtų sušelpti badaujan- 
“•-•23 tesikreipia l pačią įstaigą.

Mūsų (staiga sutinka pasiųsti H 
svarų pakietą net ir už Dol. 3.50.

Tos rūšies patarnavimus mūsų
1 VII Įstaiga atliks dykai ir nieko neimsi

Sporto klubams, komandoms ir pa- už darbą, skaitydama produktus tik 
vieniams sportininkams draudžiama savikaina.
naudotis Lietuvos „meisterio", „rink- užsakyti pakietal bus pasiųsti pačio 
tlnės", reprezentanto" ir pan. tltu- užsakytojo vardu ir pagal jo nuro
tais. Reprezentacinių vienetų auten- dymą, o pačiam užsakytojui bus pra-

B-Actr .oo nešta, kam toks maisto pakietas yra
pasiųstas, nurodant šeimos stovi ir 
pristatytas „Certificate of mailing", 
bei paties prašytojo atsiųstas laiškas.

SEA—GULL SHIPPING CO, 
560 Grand Street 

BROOKLYN 11, N.Y.

tiškumą nustato Vyr. FASK-tas. 
Prot. Nr. 5, parag. 15.

Lietuvių šachmatininkai laimi
Schw. Gmūnd lietuvių šachmati

ninkai dalyvauja komandinėse vo
kiečių pirmenyoese kaip lietuvių 
šachmatų klūbas. Lietuviai ketvir
tose pirmenybių rungtynėse sausio 
10 d. (veikė Schorndorfo vokiečius 
gana dideliu santykiu 5,5:2,5. Taškus 
pelnė: Brazauskas 1, Markevičius 0,5, 
Kaunas 1, Stančlus 1, Petreikis 0, Jaz, 
būtis 0, Anskolis 1 ir Maščinskas 1.

Po šitų rungtynių lietuviai tapo 
Rems grupės laimėtoju, surinkę iš 4 
rungtynių 3 tšk. (+ 2 ir » 2), partijų 
santykis 18:14 mūsiškių naudai, 2 v. 
Schorndorfo vokiečiai au l,5t, (+1,2 
—2 ir -1), partijų santykis 15:17. 3v. 
atsidūrė Gmūndo 1872 m. Schach- 
Verelnas au lygiai tokiu pat tašicų 
ir partijų santykiu.

Vasario mėn lietuviams teks 2 
kart susitikti su kitos grupės (Waib
lingen) laimėtoju ir tų rungtynių 
laimėtojas taps Rems-Murr šach
matų srities meisteriu.

Markevičius gražiai pasirodė Klrch- 
heimo kalėdiniam šachmatų turnyre, 
l kurt buvo suvažiavę 30 WUrttem- 
bergo šachmatininkų. Meisterių gru
pėje , laimėjo lenkas Wotkowski 
(ankščiau Regensburg, dabar Stutt
gart) su 6 tš. Wilrttembergo meisteris 
Machate liko ketvirtuoju su 3,5 t.

1. grupėje laimėjo Krysta — 4,5 t., 
2. Drezier (Stuttgart) 4. it 3v. Marke
vičius su 3,5 t. (+2. —1 ir =3) Sekan. 
čioj grupėj laimėjo stuttgartletis 
Tumek su 5t.

Vykstantiems | Belgiją darbams Ir 
norintiems man padėti susieiti su ten 
esančiais giminėmis gerai atlyginsiu. 
Atsiliepti asmeniškai arba raštu: A. 
Mejerienė, Muenchen, Freimann, SS- 
Kaserne, Block A, kam. 11, IH-čias 
aukštas.

Paieškojimai
Elsė Pocienė, gyv. (24) Stade-Elbe, 

Lit. Lager, Pulverweg, ieško sūnaus 
Jurgio Pociaus.
Jurgis Baltrušaitis, gyv. Karlsruhe^ 
Weiherfeid-, Werastr. 8, ieško Bro
niaus šimonMčlo ir kitų giminų 
ir pažįstamų.

Andrius kaziunas, Argonner-Ka- 
serne, Wolfgang b. Hanau/Malh, ieš
ko Petro Jurkšaitlenės, jo .Žmonos 
Marijos Jurkšaitienės-Blndbkiites ir 
dukrelių Ramutės (10 mętų), ir Tere- . 
sės (8 metų).
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ IŠTAIGA, 
AROLSEN prie KASSELio Ieško se

kančių asmenų:
DRUYAN Lllie, gim. 29. 3. 1931;
FRIDLAND Jullnka, *67 metų, iš Sfa- 

nislavovo;
GOLDBLATT Itzlg, gim. 1938, IŠ 
Auschwitz; ... ___

HERMANN Erna Helga, gim, 22.“10.
__ „Ful,aialllnuJol ta >au 19421 15 Schwerln:

nleji užjūrio“Hetuvtak*^Kria^učiūnal? JURKENAS Vladas, gim. 1924, iš Tni-,n-.. B, Dresden;
gaiva už visus 'didesnis JURKUS Klemensas, 50 metų, iš Ost- :iu tiek technika bei tak- preussen;

JUSEVICIENE Julė, gim. 27. 11. 1907, 
iė Daenemerk;

KRONSON Rebekka Lean, gim. 1928, 
iš Kalvarijos;

Lubiną prisiminus
Manau nesuklysiu pasakęs, kad 

krepšinis yra virtęs tautiniu lietu
vių sportu, lygiai nesuklysiu pasa- 
kės, kad jo išpopuldrintojai yra šau
lį" ——J—"(O lietuviai. Ki Jaučiuuaš, 
Talzūnas Ruzgys, Būdriūnas, Žukas, 
na Ir visa ga.va už visus didesnis 
tiek savo ūgiu tiek technika bei tak
tika Lubinas.

Kas nepažinojo šito kuklaus „ma
žyčio“ (vos 2 mtr. ūgio) vyro. Dar 
daug kam buvo svetimos krepšinio 
žaidimo taisyklės, tačiau pačio Lu
bino asmenybė jau buvo gerai paž(- KUNDROTĄ Stasys, iš Seedorf; 
stama ir artima. LANDAUSKAS Maria. 54 metų.
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Strategija ir taktika
J. Būtėnas

kraštai paverčiami karinės agresi
jos baze šiauriniame sparne, ruo
šiamoji Balkanų federacija tą 
vaidmenį turės suvaidinti pie
tuose.

Lūžis iš šaltojo į ginklų karą 
galėtų įvykti, jeigu amerikiečiai 
įsitikintų, kad Graikija reikalinga 
ir verta jų strateginio įsipareigo
jimo, ir apsispręstų ten išlaipinti 
savo kariuomenę. Toks lūžis taip 
pat galėtų įvykti, jeigu sovietai 
įsitikintų, kad jų penktoji kolona 
Vakarų Europoje sukaustoma bei 
paraližuojama, ir pasiryžtų inter
vencijai. Amerikiečiai duoda su
prasti, kad jie įsikištų Graikijoj, 
jeigu sovietai ar bent jų balkani- 
niai satelitai pripažintų Markos 
vyriausybę. Jeigu Thorez ir Togli-

JEIGU Marshallio planas bus 
sėkmingai įvykdytas, pasau
linėje šachmatų lentoje so
vietų politikos siekimams bus 

padarytas matas. Demokratinis 
pasaulis atsistos ant kojų, su
siburs ir ne tik surakins So
vietų S-gos veržlumą, bet ir pri
vers ją įsijungti į tarptautinį 
bendradarbiavimą tais pagrindais, 
kuriuos jis išpažįsta bei skelbia 
ir kuriuos sovietai dabar įžūliai 
niekina. Jeigu gi tas planas nueis 
niekais, JAV ir visas dabar dar 
laisvas demokratinis pasaulis vi
siškai priklausomas nuo Sovietų 
S-gos malonės.

Tokia yra visų regima strate
ginė dilema, ir labai aišku, kad ir 
Vašingtonas, ir Maskva pagal tas 
perspektyvas apskaičiuoja bei ap
sprendžia savo veiksmus.

Tie veiksmai šiuo metu tebe
priklauso vad. šaltojo karo kate
gorijai, Tačiau šaltojo karo siste
ma teapsrendžia taktiką. Ji bus 
numesta į šalį, jeigu kuriai šaliai 
pasirodys, kad jos aklai įsikibus, 
gresia pavojus pralaimėti anas di
džiąsias trategines kautynes. 
Nebent kuri iš kovojančių šalių 
dėl neapdairumo, neryžtingumo ar 
tiesiog iš baimės imtų ir kapitu
liuotų ir tūo būdu geruoju prisi
imtų visas strateginio pralaimė-

kad prancūzų komunistai rengiasi 
lemiamajai akcijai vasario ar ko
vo mėn?" (Laikas sutampa su „pla
no M“ laiku).

Jam atsakė:
„Vidaus rėmuose žaibinis karas 

dabar nesąmonė. Nė viena poli
tinė partija nepajėgs sukilimu per 
kelias valandas nušluoti valstybės 
aparato ... Tiesa, komunistai turi 
dalinių, kurie per trumpą laiką,

atti taip karingai kalba ne vien 
demokratams pagąsdinti ir su
vadžiotam savo kraštų proletaria
tui padrąsinti, sunku įsivaizduoti, 
kaip be svetimųjų įsikišimo il
gainiui galėtų bepasisekti kad ir 
naujas visuotinis streikas, kai taip 
skurdžiai sugniužo pernykščiai 
Prancūzijoj ir Italijoj.

Dėl to tad ir Vakarų spaudoj — 
o ypač vakariečių lūpuose — »taip

Worcester, Mass., Aušros Vartų parapijos mūsų tautiečiai sekmadieni po 
pamaldų traukia iš bažnyčios namo.

Prez. Trumanas tikisi greito ir 
teigiamo DP problemos išsprendimo

Amerikos užsienių reikalų mini
sterijos pasekretorius Charles 
Saltzman savo sausio mėn. 12 d. 
pasakytoje radio kalboje pabrėžė, 
kad Amerikos vyriausybė prita
rianti 400 000 išvietintųjų asmenų 
įkurdinimui JAV. „Aš užtikrinu", 
pareiškė jis, „kad vyriausybė pa
siūlymą labai remia ir toliau 
sieks, taip greitai, kaip yra gali
ma, išleisti atitinkamą įstatymą. 
Iki šiol dabartinių emigracinių 
kvotų rėmuose išduota apie 28.000 
vizų išvietintiems alsmenimš.

Toliau savo kalboje Saltzman 
nurodė, kad 400 000 DP perkė
limo transporto išlaidos pareika
laus 75 mil. dolerių, kurie, jo nuo
mone, turėtų būti sumokėti Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos. 
Jis pakartojo Amerikos užsienio 
reikalų ministerijos nuomonę, kad 
naujasis DP įkurdinimas atitinka 
JAV tradiciją ir IRO organiza
cijoje dalyvaujančios valstybės 
laikyseną. Įmonininkų, darbininkų 
karo dalyvių ir religinių organiza
cijų dalyvavimas šio klausimo 
sprendime esąs labai padrąsinantis 
mostas. Taip pat daugelis atskirų 
Amerikos valstybių paskutiniu 
metu parodė didelio intereso, šį 
klausimą sprendžiant.

Iš New Yorko UP praneša, kad 
viename laiške „Draugijai. Nau
jiems Amerikiečiams priimti prez. 
Trumanas pareiškė, jog jis tikisi, 
kad Kongresas greit pasisakys už 
žymaus DP skaičiaus priėmimą į 
JAV. (W.K..48.1.12)

Iš Amerikiečių zonos įkurdinti 
77 032

EUCOM iš Frankfurto praneša 
kad nuo 1946 m. kovo mėn. iš

jimo pasėkas.
Dabartinė JAV-Sovietų Sąjun

gos kovos fazė tūlu požiūriu yra 
paradoksinė. Abi šalys yra abso
liučiai apsisprendusios pasiekti 
kiekviena savo strateginį tikslą — 
parklupdyti priešingąją šalį. Kartu 
tačiau abi stengiasi tai padaryti 
politinėmis - ūkinėmis šaltojo ka
ro priemonėmis, rūpistingai veng
damos visko, kas išprovokuotų 
šaltojo karo pakeitimą ginklo 
karu.

Dabartinę taktinių veiksmų fazę 
išėmę iš strateginės visumos, 
atrinkę turim šiuos būdingus reiš
kinius. Amerikiečiai sustiprino pa
ramą graikų karinėms pajėgoms, 
dalį tam kraštui skirtos ūkinės pa
galbos perkeldami į karinį sek
torių. (Panašios buhalterinės ope
racijos daromos ir su JAV pagal
ba Turkijai). Sustiprintos ameri- 
kiečių Viduržemio jūros laivyno nės šak transporlo, leiegraf0 
Įgulos. Tačiau amerikiečiai dedasi ¥e.kta, Gruodžio m. jau gavom 
neglrdĮ graikų vyriausybes prasy- jsitikinti neabejotinu tų smogia- 
mo iškelti JAV kariuomenę m , dalinių velksmingumu . . . 
Graikijos teritoriją ir pasiųsti J Kon^nistai turi g-;nklų 200 000 lemsšvrristi esi narmanalc critic . , , .. ~ , ...žmonių apginkluoti. Tankų ir lėk

tuvų jie turi labai nedaug ... Jei
gu jie turėtų kai kurios pradinės

Worcester, Mass., Vilniaus Aušros Vartų parapijos lietuvių vaikučiai.

amerikiečių zonos įkurdinti 77 033 • 
DP 41 krašte.

Didžiausias DP skaičius — 23 821 
įkurdintas Belgijoje ir antrasis — 
21 623 JAV. Kiti kraštai pagal 
įkurdinįmo programą priėmė: Pran- 
cūzija — 13 405, Anglija 3 003, 
Canada — 3 704, Olandija — 2 386, 1 
Paragvajus — 2 256, Brazilija — 
1 142, Venecuela — 1 208 ir Boli
vija 730. Kiti DP mažomis grupė
mis įsikūrė įvairiuose po platų ■ 
pasaulį išmėtytuose kraštuose.

Per gruodžio mėn. iš amerikie- ; 
čių zonos įkurdinta 5 947 DP (S&S, 
48.1.12.)

kią įsileisti tam tikrą DP skaičių 
į JAV ir kad Kongresas turįs tuo 
reikalu priimti atitinkamą įstaty
mą. Tuo būdu ir JAV įneštų savo 
įnašą sprendžiant DP problemą.

Konferencija tremtinių reikalais
Pr. metų gruodžio mėn. 6 d. 

Clevelande buvo sušaukta Great 
Lake srities tremtinių reikalais 
konferenci-ja, kurioje dalyvavo 
daug organizacijų atstovų iš Ohio, 
Michigano, Pensilvanijos, Siaurės 
New Yorko, Indianos ir Viskon- 
sino štatų. Konferencijos iniciato
rius Citizens Committee on Dis
placed Persons.

Siame komitete dirba ir Ameri
kos Lietuvių Taryba. Konferencijoj 
dalyvavo ALT Vykdomojo Komi
teto nariai, sekr. dr. P. Grigaitis, 
ižd. Mikas Vaidila, keliolika at
stovų iš Clevelando ir Pittsburgo.

Šios konferencijos tikslas buvo 
pasiruošti propagandai, kad JAV 
Kongresas savo 1948 metų regu
liarioje pavasario sesijoje priimtų 
Strattono ar kurį kitą panašų įsta
tymą, kuris atidarytų duris pabė
gėliams į JAV.

Generalo Joseph Mc Narney 
kalba «

Konferencijos metu buvo pasa
kyta keletą kalbų apie dabartinę 
tremtinių bųklę ir reikalauta kad 
didelis jų skaičius būtų įsileistas 

JAV. Konferencijos priešpieč.ų 
metu pasakė kalbą ir buvęs JAV 
valstybių karo pajėgų vadas Euro
poje gen. Mc. Narney. Jo kalba 
buvo transliuojama ir per radijo. 
Generolas, turėdamas progos pats 
asmeniškai pažinti daug išvietin
tųjų asmenų Europoje, labai sti
priai parėmė įstatymo projektą, 
atidarantį tremtiniams duris į
JAV.

Labai palankias kalbas pasakė 
ir protestantų, katalikų ir kitų 
religinių organizacijų atstovai, 
Amerikos Darbo federacijos lai
kraščio redaktorius, CIO prez. įga
liotinis ir Kongreso atstoyas 
George Bender iš Ohio.
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Mahatma Gandhl neseniai buvo pra- dėjęs vėl badauti.

gali sutrikdyti pagrindinių pramo-

kautynių su partizanais sritis. 
Amerikiečiai demonstratyviai ro
do, kaip jie domisi rytine Vidurže-J . i ,, yu jie mietų ikai aui.ua uiaunicamio juros dalimi, tačiau vengia sėkmės. lai lengval galėl suor. 
ginkluotos Intervencijos ir tuo pa- ganizuoti partizanų veikimą kaip tlm aiškaus Įsipareigojimo bei įarkos Graikijoj Tačiau pIates. 
ovontiinlflHo Icinainintimn ........

Austrijos DP stovyklas periima IRO
Tarptautinės Pabėgėlių Organi

zacijos Paruošiamoji Komisija sau
sio mėn. antroje savaitėje perėmė 
dar trijų žydų stovyklų Steyr, 
Weis ir Wegscheid prie Linzo ad
ministravimą.

Tuo būdu PCIRO Austrijos ame
rikiečių zonoj tvarkomų DP sto
vyklų skaičius pakilo 
gruodžio 31 d. -turėjo 
menis.

Stovyklų perdavimas
1947 m. rugsėjo mėn. Nuo to laiko

Įkurdinimo klausimas JAV
Konferencijai besibaigiant buvo 

svarstomas išviėntintųjų asmenų 
įkurdinimo klausimas. Referatuose 
ir diskusijose buvo pakartot nai 
pabrėžta, kad atvykimas keletos 
šimtų tūkstančių europiečių į 
JAV nesudarytų jokių sunkumų 
šiam kraštui. Reikia betgi rūp'n- 
tis, kad naujieji ateiviai rastų 
pastogę ir uždarbį.

ATOMINIO UŽPUOLIMO PAVOJUS JAV GALI IŠKILTI 1953 METAIS. Prez. 
Truinano aviacijos politikos komisija paskelbė pranešimą, kuriame reikalau
jama JAV aviaciją tiek sustiprinti, kad būsimas užpuolikas būtų įsitikinęs, 
Jog karas su JAV bus labai nuostolingas bandymas. Komisija konstatuoja, 
kad dabartinė JAV aviacija yra visiškai nepakankama ir siūlo sustiprinti per 
5 metus, skiriant 1948 mėtoms 4150 milijonų dol. (dabar paskirta tik 2850 mili
jonų dol.), o 1950 metais šia sumą padidinti iki 5450 mil. dol. Toliau komisija 
nurodo, kad Jokia priešo valstybė prieš 1952 metus greičiausiai neturės dides
nių kiekių atominių ginklų Ir todėl didesnės grėsmės JAV nesudarys, tačiau, 
esą. būtų neatsakinga šiuo manymu pasitikėti. Todėl JAV turinčios turėti 
stiprius aviacijos rezervus, kad užpuolimo atveju galėtų priešui suduoti nai
kinanti smūg|.

eventualaus įsipainiojimo.
„Vieno vakarinių sąjungininkų" 

surastasis slaptas kominformo 
„planas M" numato kovo m. Va
karų Vokietijoj visuotinį streiką 
Vak. Vokietijos ūkiui sutrikdyti . 
ir tuo būdu Marshallio planui su- munistų lyderis Togliatti tame pat 
griauti. Tačiau „plane M" patiems Milano kongrese kalbėjo: „Mes 
komunistams įsakoma streike ne- turim partizanų karo patyrimą, 
dalyvauti: „streiko vadai turi skai- Mes turim dešimtis tūkstančių 
tytis su tuo, kad vakariniai są- žmonių, kurie moka vartoti ginklą, 
jungininkai prieš juos panaudos Jeigu teks ginklu ginti laisvę, mes 
karines pajėgas", sakoma komin- atliksim savo pareigą." 
formo rašte, o vadovaujamas ko- ____
munistų dalyvavimas tame są
moksle kompromituotų Sovietų Amerikiečiams Graikija, sovie-
Sąjungą. Maskva per kominformą tams Vakarų Vokietija, Prancūzija 
parodė, kaip ji domisi Vakarų Eu- ir Italija tuo tarpu tėra taktin.ų 
ropa, bet ir ji, matyt, vengia aiš- šaltojo karo veiksmų sritys. JAV 
kiai įsipareigoti — ir įsipainioti, nori tikėti, kad jų remiamos grai- 

------  kų karinės pajėgos pačios susi- 
Prancūzų komunistų lyderis doros su partizanais; jų pač.ų 

Maurice Thorez š. m. sausio 6 d. strateginės pastangos sutelktos į 
italų komunistų kongrese Milane marshallinį Vakarų Europos atsta- 
pareiškė:---------------------------------- tymą. Sovietai nori tikėti, kad ko-

„Mes lygiai taip pat kovosim minforminis sabotažas ir sociali
au amerikiečiais, kaip kovojom su niai neramumai sugriaus Vakarų 
vokiečiais". Europos atkutiną, jų pačių stratft-

„Carrefour" bendradarbis krei- ginės pastangos sutelktos į oku- 
pėsi į asmenis, atsakingus dėl puotų ir satelitinių kraštų kon- 
Prancūzijos saugumo: „Ar tiesa, solidavimą: Suomija ir Baltijos

nėms operacijoms užsimoję, jie per 
5—6 dienas pritrūktų ginklų bei 
šaudmenų"...

Tur būt, panašiai būtų galima 
pasakyti ir apie Italiją, kurios ko-

Pritarimas DP įsileidimui didėja
Beveik visi konferencijoje kal

bėjusieji yra įsitikinę, kad Kon
gresas vienokioje ar kitokioje for
moje priims įstatymą tremtiniams 
įsileisti. Klausimas yra tiktai-kada 
ir kiek. Kad įstatymas būtų grei
čiau priimtas ir būtu įsileistas di
desnis DP skaičius į Ameriką, rei
kią stipriai dirbti, raginti senato-

dažna būkščių užuominų, ar šalta
sis karas tik nepradeda įkaisti?

Jau lapkričio 20 d., dar prieš 
Londono konferenciją, marš. So
kolovskis apkaltino vakarinius są
jungininkus, esą, jie laužą Pots
damo susitarimą ir skaldą Vokie-' 
tijos vienybę. Tačiau po gen. Clay 
ir gen. Robertsono konferencijos 
Frankfurte, kur sutarta reformuoti 
abiejų zonų ūkinę administraciją 
ir sukurti naujų institucijų, Ber
lyno sovietų sektoriaus komunisti
nis „Tagliche Rundschau" pragy
do, kad vakariečiai sudarę Vaka
rų Vokietijos vyriausybės užuo
mazgą, kad dėl to jų tolimesnis 
dalyvavimas Vokietijos kontrolės 
taryboje beprasmis ir kad jie tu
rėsią išsikraustyti iš paties Ber
lyno.

Sovietams
Frankfurto nutarimai anaiptol dar 
nėra Vakarų Vokietijos vyriausy
bės užuomazga, bet kad tai tėra 
sovietu sabotažo padiktuota bėdos 
priemonė racionaliau tvarkyti- 
ūkinį abiejų zonų administravimą. 
Tad lieka atviras klausimas,, ar 
„Tagliche Rundschau” pareiškimai 
tėra propagandinis vakariečių ap
kaltinimas, kuriuo tesiekiama va
kariečius apjuodinti vokiečių aky
se? Jei taip, tai marš. Sokolovs- , ,
kis neužtrenks durų i kompromi- si organizacija, pagal sudarytą su nūs ir atstovus, kad patiektieji 
sus ar bent tolimesni užtęsimą.

Bet gal sovietai jau mano, kad 
šaltojo karo taktiką reikia mesti, 
ir „Tųgliche Rundschau" kaltinimai 
jiems bus pretekstas pereiti i nau
jas neapskaičiuojamų pasėkų prie
mones?

iki 18 ir
21 142 as-

prasidėjo

labai aišku, kad

Žymusis krepšininkas, JAV lietuvis Lubinas su žmona ir sūnum prie savo 
_ automobilio

Hyde parkas Šiandien, kaip lr anksčiau,' tebėra kilmingųjų susitikimo vieta, benamių prieglauda ir liaudies 
kalbėtojų forumas. Karas Jo veidą tik mažai tefrakeltė.

,US karinėmis pajėgomis Austrijoje projektai būtų priimti. Visos or- 
sutartį, perėme atsakomybę už sto- ganizacijos .turėtų taip pat su- 
vyklų užlaikymą, repatrijaciją ir ' 
DP įkurdinimą.

Šiuo metu dar yra devynios sto- kend,ras. reiįki,n/?; kad . |sileisli 
vykios amerikiečų kariuomenės ‘remtmiams JAV pritarimas vi- 
.. . . . . ■- nmr nwAnrmti cliinkcniuncp ni-žinioje. Septynios is jų su 9595 
gyventojais, padarius atitinka
mus pasirengimus, bus perduotos 
PCIRO. Dvi Vienoje esančios sto
vyklos su 1578 gyventojais dar 
tebėra USFA žinioje ir-greitai bus 
perduotas Austrijos vyriausybei.
(WK, 48. 1. 11.)

krusti.
Bendrai paėmus, pastebimas

suose gyventojų sluoksniuose di
dėja. Kai kurios įtakingos organi
zacijos, kurios ankščiau prieš.nosi, 
dabar jau pakeitė savo nuomonę.

Taip pat daugelis Kongreso na
rių, kurie pirma buvo priešingi 
tremtinių įsileidimui, dabar yra 
pakeitę nuomanę. Pereitą vasarą 
nemaža jų aplankė Europą, apžiū
rėjo DP stovyklas, pasikalbėjo su 
įvairių tautybių žmonėmis, pabė
gusiais nuo bolševikų teroro ir 

j kad Amerika privalo

Perkeliamos stovyklos
Iš patikimų šaltinių sužinota, ___ _

kad lietuvių Wuerzburg Nordka- įsitikino ___ _______
šerne ir Seligenstadto stovyklos jiems padėti. Atstovų Rūmų spe- 
keliamos į Schweinfurt© karei- cialus komitatas, atlikęs šiuo rei- 
vines. Wuerzburge Nordkaserne kalu tyrinėjimus, neseniai išspaus- 
bus įsteigta emigracinė stovykla djno saVo pranešimą, kuris yra la- 
Wuerzburgo Area. bai palankus sumanymui įsileisti

, tremtinius į JAV.
Wuerzburgo Area.

Svarstomos galimybės
DP isileisti i J AV

Ir čia Sovietai norėjo pakišti kojų
Tarp kitų faktorių, padėjusių susti

printi tremtinių įsileidimo akciją i 
JAV, yra ir priešingas tuo reikalu 
Sovietų Sąjungos nusistatymas. Ci-Paskutiniu metu JAV labai su- _____M w _______t

stiprėjo propaganda už Europos tizens Committee on Displaced 
išvietintųjų asmenų įsileidmą į Persons viešųjų reikalų direkto- 
JAV. Ta propaganda, tur 
aukščiausią laipsnį pasiekė ; 
susirenkant š. m. paprastajam 1 
greso pavasario sesijai.

Atidarant pavasario sesiją j 
sausio mėn. 7 d., prez. pasakė

but, rius Leo J. Margofin nurodė, kad 
prieš Sovietų Sąjungos delegacijos na- 
Kori- ryS Zorin padarė viešą pareiš

kimą, kuriame smerkiamas Stratto- 
š. m. no projektas ir reiškiamas pro- 

. r___ J kai- testas prieš išvietintųjų asmenų
bą, kurioje ragino Kongresą ne- įsileidimą į Ameriką. Anot Mar- 
delsiant priimti Marshallio plana golin, toks „draugo" Zorin pareiš- 
Europai atstatyti. Palietės DP kimas esanti geriausia propaganda 
klausimą, prez. pareiškė, kad rei- už tai, kad JAV tremtinius priun ų

JAV BIUDŽETAS SEKANTIEMS METAMS 39.700.000.000 Dol. Prez. Trumanas 
patiekė Kongresui sekantiems metams biudžetą, kurio bendra suma siekta 
39.700.000.000 dol., iš kurių 46 •/• skiriama krašto glnybai ir tarptautiniams 
įsipareigojimams. Iš bendros biudžeto sumos užsienio pagalbai skiriama 
4.400.000.000 dol.

KADA RUSAI VAKARIEČIUS įSKRAUSTYS iŠ BERLYNO? Amerikiečių 
sluoksniuose yra manoma, kad rusai prie to gali eiti dviem keliais. Pirmiau
sia Jie gali tęsti dabar varomą Berlyne nervų karą ir propaganda silpninti 
vakariečių poziciją Berlyne. Antra, rusai gali imtis fizinių priemonių su
kliudyti vakariečiams okupacijos vykdymą Berlyne. Tuo būdu rusai gali nu
traukti vakariečių susisiekimą su Berlynu geležinkeliu bei plentu Ir panau
doti kitas fizinės prievartos priemones. Jei rusai pastarąsias priemones imtų 
naudoti, tai, amerikiečių nuomone. Jie norėtų pasirodyti nebHą karo rizikos.

JAV KARININKAI GRAIKIJOJ. Sausio mėn. pradžioj | Graikiją atvyko 19 
amerikiečių karininkų, iš kurių 5 yra pulkininkai, 9 pulkininkai leitlnnntaj 
ir 5 majorai. Jie visi yra paskirti prie graikų kariuomenės korpų štabų Siau
rinėj Graikijoj. Netrukus laukiama | Graikiją atvykstant dar kitos JAV 
karininkų grupės iš 20—40 asmenų. Taip grupėmis kas 1—2 savaitės atvyks 
vis daugiau JAV karininkų, kurtę, užpildžius nustatytą kontingentą prie 
korpų štabų, bus skiriami prie divizijų štabų.

JAV KARO LAIVYNAS PER SILPNAS? JAV Jūros karo laivyno skyriaus šefas 
adm. Denfield per radiją pareiškė, k-d JAV karo laivynui trūksta laivų ir perso
nalo karui laimėti. Rimtesnio konflikto atveju JAV turėtų savo laivyno 
pajėgumą skubiausiai padidinti dešimti kartų. Adm. Denfield reikalavo, kad 
būtų padintas lėktuvų skaičius prie karo laivyno ir pažymėjo, jog mažiau
siai reikės dvejų metų, kol rezerve esą lėktuvnešiai susilauks pakankamai 
lėktuvų.

SAUGUMO PRIEMONĖS VIDURŽEMIO JUROS SRITY. Tarp Irako ir D. Bri
tanijos pasirašyta sąjungos sutartis, pagal kurią Bagdade bus sudaryta nuo
latinė irkiečlų-anglų gynybos taryba, ir britams bus leidžiama pasinaudoti 
Irako aerodromais. Karo atveju numatyta tarpusavinė pagalba. Netrukus 
laukiama | Londoną atvykstant panašiems susitarimams Transjordanijos ir 
Saudi-Arabijos atstovų. Be to, britai yra numatę visą eilę karinių atramos 
punktų Afrikoj, Viduržemio Jūros salose ir kai kuriuose arabų kraštuose. 
Kenijoj (Rytų Afrikoj) numatyta didžiulė aprūpinimo bazė ir taktiniai atra
mos punktai Kipre bei Libijoj. Britai davė sutikimą amerikiečiams atnau
jinti savo per karą naudotą Aviacijos bazę prie Tripolio, Libijoj. JAV. avia
cijos atstovas paneigė tvirtinimą, kad š| bazė bus naudojama taktiniams rei
kalam;, arba kad Joje stovės kariuomenės daliniai.

MANDŽURIJA NETRUKUS BUSIANTI KOMUNISTŲ UŽGROŠTA. Pagal 
Tasso pranešimą kinų komunistų atstovas pareiškė, kad „visos Mandžurijos* 
išvadavimas bus įvykdytas artimiausioj ateity“. Toliau jis pažymėjo, kad 
nuo gruodžio mėn. 28 d. buvo sunaikinta 23.000 priešo kariuomenės Ir išva
duota septyni sričių centrai.

ARABAI GENERALINĘ OFENZYVĄ PRADĖS VASARIO 15 d. Pagal patikimų 
šaltinių pranėšimą arabų kariuomenė, kuri yra sutraukta prie Palestinos sienos 
sutrukdyti Palestinos padalinimą, vasario mėn. 15 d. pradėsianti generalinę 
ofenzyvą. Tuo tarpu yra vykdomas arabų kariuomenės apmokymas ir ap
ginklavimas pilnu tempu. Pulti bus pradedama frontallškai. „Nebus bombų 
sprogdinimo patamsy“, pasakė Sirijos krašto gynimo ministeris, „mes ruo
šiamės užpuolimui garbingu būdu, kad apsaugotume savo brolių arabų teises“.

VOKIEČIŲ KOMUNISTAI RUOŠIASI GALUTINEI KOVAI. Į britų, rankas 
pateko slaptas komunistų protokolas „M“, kuriame numatomas komunl tų 
planas organizuoti streikus Ruhro krašte bei dezorganizuoti transportą Va
karų Vokietijoj. Siame protokole sakoma, kad ši žiema bus sprendžiama 
vokiečių dirbančiosios klasės istorijoj. Nuolatinėj kovoj ir sąjungoj su dir
bančia klase visoj Europoj būsiančios laimėtos pagrindinės pozicijos pramo
nėj. „Kova neinanti už mlnisterių postus, bet už pradines pozicijas galutinei 
kovai Išvaduoti pasaulio proletariatą. Negali būti abejonės, kad galutinei 
pergalei pasiekti turi būti panaudoti viri Pr®***, ,° Kaklai. Socializmo 
tėvynė. Sovietų Sąjunga, gali Ir nori paremti šioj kovoj prieš monopolini 
kapitalizmą visomis Jos dispozicijoj esančiomis priemonėmis“.

Naujasis JAV 6 turbininių m otorų bombonešis Boeing B—47
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