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Patenkinti naujakuriais, bet . . .

ar jie kurčiai, ar nebyliai?
Šitaip samprotauja amerikiečiai, susidūrę su atvykusiais iš Eu

ropos imigrantais. Visiškai nemokėdami anglų kalbos, atvykė
liai patys vargsta ir labai vargina darbdavius. Net kasdieninis 
darbas kartais dėl to būna sunkiai įmanomas. Žinomasis Ame
rikos lietuvių veikėjas W. F. L a uk a i t i s ta prasme nusiskun
džia ir mūsų tautiečiais, patardamas ką reikia atvykus žinoti. 
Anglų kalbos mokėjimo svarbą pabrėžia ir amerikiečių spauda. 
Kaip pavyzdį, dedame (taking ų laikraščių „W ashington 
Po s t“ ir „Baltimore Sun“ paskelbtą straipsnį, * kuriame 
vaizdingai aprašoma, kaip kuriasi DP Maryland valstijoje.

Čia. Mt. Viktorijoje, gražiau
siose pietinio Maryland© formo
se, dabar yra 19 naujakurių, ku
rie dar prieš mėnesį tebegyveno 
Aschaffenburgo ir Ambergo DP 
stovyklose. Yra keturios šeimos 
ir vienas viengungis.

1500 akrų farma priklauso po
nui ir poniai Bennet Crain, kurie 
jau nuo seniai buvo nusprendę 
padėti DP rasti naują tėvynę. Tai 
jie ir padarė rimtai. Kiekviena 
šeima turi sau namą, naujai per
dažytą, aprūpintą baldais, pilną 
maisto dalykų. Vaikai eina į mo
kyklą. Darbininkai gauna tą pat 
atlyginimą kaip senieji vietiniai, 
kurie dirba tą patį darbą. Mo
terys gali pasilikti namie ir taip 
šeimininkauti, kaip yra pratu-
siosj Be to, rūpinasi jais ir DP 
Komisijos tarnautojai. Kartais 
jie atneša ir kokią dovaną. Nese-
niai kiekvienas naujakurys atmi
nimui gavo Marylando žemėlapį.

Marylandas teturi 2.215.000 gy
ventojų, bet jis jau prieipė 420 
DP ir dar laukia 1.300. Ponia 
Crain tais, kurie pas ją atvyko, 
patenkinta. Bet...

Bet ji pastebėjo, jog neįmano
ma jiems to pasakyti. Tik labai 
maža iš 19 pabėgėlių vos keliais 
žodžiais gali kalbėti angliškai. Po
nia Crain, tiesa, labai išsilavinu
si, bet ji nėra turėjusi progos 
mokytis lenkų, ukrainiečių arba 
baltų kalbų.

Ji pasakoja apie įvairias pro
blemas, kurios randasi dėl to,

JAV ir D. Britanija siunčia Paryžiun 
geriausius politikus ir žinovus

AUSTRIJOS REIKALŲ KONFERENCIJA LONDONE ATIDĖTA IKI BIRŽELIO 25 d.

Vašingtonas. Busimosios užs. 
reik, ministerių konferencijos 
svarbą pabrėžia faktas, jog viso
se trijose Vakarų valstybių sos
tinėse jai ruošiamasi visu rimtu
mu. JAV užs. reik, ministerija 
pranešė, jog amerikiečių delega
cijai, kuri susideda iš 15 narių, 
vadovaus pats užs. reik. min. 
Dean Achesonas. Jo pavaduotoju 
paskirtas Dr. Philip Jessupas. 
Respublikonų vadovaujančiu pa
tarėju delegacijoj bus John Fos
ter Dulles. Be kitų Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos reikalų žinovų 
konferencijoj dalyvaus taip pat 
ir buvęs gen. Clay politinis pata
rėjas, dabartinis Vokietijos ir 
Austrijos reikalų departamento 

kad tos pat farmos gyventojai 
negali tarp savęs susikalbėti. Jau 
pirmąją dieną, kai naujakuriai 
nuvyko į Baltimore, jos vyras 
pasiuntė vyresnįjį darbininką su 
auto jų sutikti. Grįžtant vežimas 
sustojo prie vieno garažo, ir ga
ražo darbininkai nustebinti ir 
susirūpinę klausinėjo: „Kas gi 
tiems žmonėms — ar jie kurčiai 
ar nebyliai?

Ir farmos vedėjui buvo sunku 
žmonėms paaiškinti, kaip jiems 
nepažįstamomis mašinomis nau
dotis, kaip reikia elgtis su grum- 
bausiais farmos galvijais. Praėjo 
keletas savaičių, kol patirta, jog
vienas iš naujokų turi ilgą trak
torininko praktiką, taip kad jis 
galėjo imtis malonesnio ir labiau
apsimokančio darbo. Tik pama
žėl paaiškėjo, kad visi naujaku
riai greit mielai norėtų gauti
JAV pilietybę, kad norėtų tuo
jau savo vaikus leisti į mokyklą; 
kad mielai norėtų sekmadieniais 
važiuoti į savo konfesijos baž
nyčią.

Ponios Crain patyrimai labai 
panašūs į tuos, kurių ir kiti ma
rylandiečiai yra pergyvenę, kai 
pas save paėmė DP. Kai ponia 
G. L. Walden iš Poolesville susi
pažino su 24 metų jaunuoliu, ku
ris norėjo dirbti jos ūkyje, ji pa
reiškė: „Jis man patinka ir, tikiu, 
būtų geras darbininkas. Gaila, 
nemoka angliškai kalbėti, ir da
bar visiškai nežinau, kaip jam 
darbą paaiškinti. Norėčiau, kad 

užs. reik, ministerijoj dir. Robert 
Murphy.

Apie būsimą JAV laikyseną 
keturių didžiųjų užs. reik. min. 
konferencijoj Dean Achesonas 
gegužės 9 d. tarėsi su vadovau
jančiais demokratų ir respubli
konų vadais: Connally ir Van
denberg. Dean Achesono prašymą 
dalyvauti įvykstančioj konferen
cijoj abu senatoriai atmfetė, pa- 
reikšdami, jog jų dalyvavimas 
būtirtes senatui svarstant Atlan
to pakto ratifikavimo klausimą.

Britų delegacija susidės tik 
iš kelių diplomatų, bet, reikalui 
esant, anglai ją kiekvienu mo
mentu galės sustiprinti. Manoma, 
jog be paties užs. reilę. min. E. 

jis perimtų mano vištų ūkio ve
dimą, bet dar nežinau, kaip bus, 
jei jis labai greit neišmoks ang
liškai.“

Marylando DP įkurdinimo ko>- 
miteto pirmininkas teisėjas W. 
F. Laukaitis ryšium su tuo pa
sakė: „Būtų labai puiku, jei žmo
gus, kuris nori vykti į JAV, mo
kėtų bent paprastus savo pagei
davimus pasakyti anglų kalba. 
Būtų pageidautina, kad busima
sis žemės ūkio darbininkas iš
moktų keletą žemės ūkio termi
nų, kaip pavyzdžiui: traktorius, 
karvė, jautis, avis, višta,’kiauši
nis, kviečiai, rugiai, taboka, plū
gas, kultivuoti, piauti, sėti, maši- 
nuoti ir t. t.“

Teisėjas Laukaitis skubomis 
dar pridūrė, kad marylandiečiai, 
nepaisydami tos netikėtos sunke
nybės, ir toliau stengsis paieš
koti naujų namų išvietintiesiems, 
bet... bet sunkenybės kartais 
tikrai didelės. (IRO)

Rusu ir vokiečiu susitarimo baubas
W. LIPPMANNO „ALIARMAS“. — SAKO. KAD VOKIEČIAI SU SOVIETAIS GALĮ SUSI

TARTI. — JAV RADIJO KOMENTATORIUS APIE NADOLNY VAIDMENĮ

New Yorkas. Viename straips
nyje, antrašte „Aliarmas“, žino
mas amerikiečių publicistas ir 
komentatorius W. Lippmannas 
iškelia kelis drąsius tvirtinimus, 
kurie rado daugeriopo atgarsio. 
Pagal jo pažiūrą, prasidedantieji 
pasikalbėjimai tarp Vakarų ga
lybių ir Rusijos svarbiausia lie
čia klausimą, kiek yra išsiplė
toję pasitarimai, kurie buvę tarp 
rusų ir vokiečių. Tie vokiečių ir 
rusų pasikalbėjimai sovietų vy
riausybei buvę tikrasis akstinas 
be sąlygų pašalinti Berlyno blo
kadai. Ir tOs „slaptosios“ dery
bos padarysiančios lemiamos įta-

Bevino konferencijoj dalyvaus 
taip pat ii“ Vokietijos karinis gu
bernatorius gen. Robertson ir 
užs. reik. min. Vokietijos sky
riaus direktorius Sir J. Kirk
patrick.

Į Paryžių AP pranešimu, taip 
pat jau išvyko ir Austrijos užs. 
reik. min. Dr. K. Gruber, kuris 
stengsis į konferencijos darbot
varkę įtraukti ir Austrijos klau
simą. Londone Austrijos reikalų 
konferenciją keturių didžiųjų 
įgaliotiniai gegužės 10 d. nutarė 
nutraukti „vėliausiai“ iki birže
lio 25 d. Tačiau Austrijos kanc
leris mano, jog Austrijos klausi
mas bus iškeltas busimojoj kon
ferencijoj Paryžiuje.

Pabaltijos valstybių įgaliotieji ministerial D. Britanijoje (iš kairės dešinėn): 
I.atvijus — K. Z a r i n š, Lietuvos — B K. Balutis ir Estijos — A. 
T o r m a. Jie, britų vyriausybės pasiulymu ir kaip jos svečiai, dvi savaįtes 
(IV. 21—V. 2) lankėsi britų zonos daugelyje pabaltiečių stovyklų. Čia juos 
matome su gėlėmis, lydimus Hannoverio karinės valdžios atstovo Lili- 
whit e. s. Narkeliūnaitės nuotrauka

kos būsimajai keturių didžiųjų 
konferencijai, jeigu Amerikos 
diplomatija nebūsianti pilnai ir 
visiškai savo poste.

Rusų ir vokiečių derybos tu
rinčios ryšį su Rusijos ir jos sa
telitų buvusiąja Varšuvos kon
ferencija, kuri pereitais metais 
tuo laiku, kai buvo įvesta Ber
lyno blokada, j. pasaulį kreipėsi 
su viešu pareiškimu. Federalis- 
tinės Vokietijos idėja pareiškime 
buvo pavSdinta „suskaldymu“, o 
jo vietoj pasiūlyta centrinė vo
kiečių vyriausybė, taikos sutar
tis ir per metus okupacinės ka
riuomenės dalinių atitraukimas. 
Amerikiečių žurnalistas iškelia 
tvirtinimą, kuris betgi negali 
būti įrodomas jokiais konkre
čiais duomenimis, kad vakarinių 
zonų vokiečių ministerial pirmi
ninkai nuo Varšuvos kongreso 
būtų veikę prieš vakarinės Vo
kietijos valstybės sudarymą ir 
kad jie niekad nebūtų rimtai rū
pinęsi sukurti vakarinės Vokie
tijos valstybės. Lippmannas vis 
dėlto mano, jog dar negalima esą 
tvirtinti, kad vakarinės Vokieti
jos vadovaujantieji politikai jau 
būtų pasiekę visiško susitarimo 
su rusais. Bet jo žiniomis, jau 
esąs rusų parengtas taikos su
tarties projektas, kuris buvęs 
parodytas vokiečiams, o Vakarų 
sąjungininkams ne. Rusai ir vo
kiečiai, kaip sakoma toliau 
straipsnyje, galį vieni kitų ne
apkęsti, vieni iš kitų tyčiotis ir 
vieni kitų bijoti, bet dėl to nie
kad nebuvę kliūties, kad jie ne
susitiktų, kai yra reikalo ir nau
dos. Juk, girdi, kiekvienas iš jų 
vienas kitam labai daug ko tu

rįs pasiūlyti. Rusai vokiečiams 
galį dovanoti vienybę, vadovau
jančią didelės valstybės vietą 
Europoje, priėjimą prie Rytų 
Europos ir Rusijos rinkų ir pa
galiau galą baimės, kad Vokie
tija taptų trečiojo pasaulinio ka
ro mūšio lauku. Vokiečiai gi iš 
savo pusės galį rusams duoti vi
sišką saugumą prieš strateginę 
Atlanto tautų vienybę,, be to, 
priėjimą prie pramoninių Vokie
tijos šaltinių.

Ir amerikiečių radijo komen
tatorius Drew Pearson neseniai 
įspėjo dėl vokiečių — sovietų 
susitarimo galimybės. Naujosios 
sovietų politikos rakto esą rei
kalinga ieškoti pasiūlymuose, so
vietų gautuose iš kadaise buvu
sio Maskvoje Vokietijos pasiun
tinio R. Nadolny, kuris, nors ir 
nekomunistas, visados pritaręs 
Sov. Sąjungos ir Vokietijos ben
dradarbiavimui. Jis sovietams 
pataręs sulaikyti visus diploma
tinius susirėmimus, parodyti 
Vakarams palankumo ir kartu 
sustiprinti ryšius tarp Vokietijos 
ir Sov. Sąjungos. Nadolny pa
reiškęs, jog Vokietijos ateitis 
glūdinti sąjungoje su Sov. Są
junga. Jis argumentavęs, jog Si
leziją kontroliuojanti Sov. Są
junga ir galinti ją vėl grąžinti 
Vokietijai. Sov. Sąjunga nesuda
ranti jokios konkurencijos Vo
kietijai, tuo .tarpu kai D. Britą-, 
nija ir JAV esančios „alkanos“ 
naujų apyvartos rinkų ir Vokie
tiją paversiančios agrariniu kraš
tu. Be to, Nadolny pabrėžęs, jog 
tuo būdu Vokietija karo atveju 
būtų apsaugota nuo raudonosios 
armijos, kuri tada veržtųsi per 
Norvegiją arba Italiją.
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Prancūzu karinė misija Lietuvoje 
NOKS NUOŠIRDŽIAI SUTIKTA, BET ŠLIEJASI Į LENKUS. — NEAIŠKUS P. GABRIO VAID
MUO. — PRANCŪZAS BIČIULIAUJA SU SURUSĖJUSIU VOKIEČIU. — MISIJOS PALYDOVAI, 

APSIKROVĘ ŽODYNAIS. — ..METROPOLIO“ SVEČIAI — VALSTYBEI NAŠTA.

Amerikos misijai išvykus iš 
Lietuvos, vokiečiai dar su dides
ne neapykanta Kaune kėlę viso
kių smulkių incidentų. Naktimis 
vaikščioti mieste, menkai ap
šviestame, buvo nesaugu ir ne
jauku. Savo policijos dar neturė
jome. Komentantūra nakties me
tu pasiųsdavo patrulių tik į 
svarbiausias miesto centro gat
ves. Nuolatihis maršrutas buvo 
palaikomas toks: komendantūra, 
Laisvės alėja, geležinkelio stotis. 
Vokiečiai tvarkos ne tik nepaisė, 
bet dar visaip ją ardė. Mažne kas 
naktį galėjai girdėti įvairiose 
vietose šūvių ir susišaudymų, 
kurie beveik visada baigdavosi 
be pasekmių ir be nelaimių. Kal
tininkai beveik niekad nebūdavo 
sulaikomi, vis dingdavo nakties 
tamsoje; bet tuo maža kas ir rū
pinosi. Pasiaiškinimuose kaltę 
versdavo vieni ant kitų, t. y., 
mūsiškiai nusiskųsdavo vokiečiais, 
o šie kaltindavo mūsiškius, net 
dar pasigirdami, girdi, kai vo
kiečiai buvę atsakingi, tai visa
dos ir visur buvę tvarkinga, sau
gu ir ramu. Esą lietuvių patru
liai patys iš baimės leidžią šūvius 
ir už tai verčią kaltę ant vokie
čių. Ne kartą į privačius butus 
įsiverždavo kariai tiek su vokie
čių, tiek su lietuvių uniformo
mis apiplėšimo tikslais. Dažnai 
kartodavosi naktimis padegimai, 
ypač priemiesčiuose. Jei pasisek
davo aiškiai įrodyti šiuos vokie
čių sauvaliavimo nusižengimus, 
tai jų vadovybė pasitenkindavo 
apgailestavimu ir paaiškinimu, 
kad tai Soldatenrato narių palai
dumo pasekmės, su kuriais esą 
sunku susikalbėti ir nelengva 
juos suvaldyti.

Lyg ir įkandin amerikiečių, nė 
savaitei nepraslinkus, visai neti
kėtai susilaukėme prancūzų, jau 
karinės misijos su pulkininku 
Kebui priešaky. Iš viso jų buvo 
keturi. Jie pareiškė savo nusista
tymą Lietuvoje pasilikti neribo
tą laiką. Iš pat pradžios mums 
buvo prie širdies prancūzų griež
tas nusistatymas vokiečių atžvil
giu. Tiesa, tokio savo laikymosi 
prieš vokiečius prancūzai niekad 
nepakeitė. Jie reiškė nusistebė
jimą ir kiek nepasitenkinimo dėl 
per drąsaus vokiečių švaistymosi 
Lietuvoj. Ta proga jie priminė 
lenkus, kaip pavyzdį, kurie se
niai išvarę iš savo krašto vokie
čius, net daug kur atiminėdami 
iš jų ginklus. Žinoma, tokį paly
ginimą su lenkais negalima bu
vo laikyti nuosekliu. Juk į Len
kiją, baigiantis pasauliniam ka
rui, iš Rusijos ir Galicijos ati
traukė stambių lenkų kariuo
menės junginių, net iki korpo, su 
tvarkingu apginklavimu. Gi Lie
tuvoje santarvininkai patys pri
pažino esant reikalą palikti vo
kiečių daliniams, kad sulaikytų 
bolševikų veržimąsi, kol mūsų 
savanorių kariuomenė pakanka
mai susiorganizuos, sustiprės ir 
galės pati pastoti kelią priešui. 
Mūsų štabas, suprantama, šiuo 
reikalu prancūzų misijai pateikė 
konkrečių paaiškinimų. Sykiu su 
prancūzų misija Lietuvon atvy
ko ir p. Gabrys, iki tolei nuo
lat gyvenęs užsienyje. Pažymė
tina, kad per pirmąją iškilmin
gą vakarienę, surengtą „Metro
polio“ salėje prancūzų karinei 
misijai pagerbti, p., Gabrys pa
puošė ties stalo viduriu sieną sa
votiška lietuviška vėliava. Ta vė
liava, graži ir iš šilkinės medžia
gos, buvo originali tuo, kad spal
votų juostų susiuvimas ėjo ne 
gulsčiomis, bet statmeniškai — 
prie stiebo geltona juosta, vidury 
— žalia krašte — raudona. Vė

liava buvo prikalta greta Pran
cūzijos. Tarp prancūzų p. Ga
brys jautėsi kaip savas žmogus 
ir nuolat gretinosi arčiau paties 
misijos šefo, kuris atrodė paten
kintas, turėdamas po ranka lais
vai prancūziškai kalbantį ir, gal 
būt, jam atsidavusį žmogų. Taip 
truko keletą dienų. Vis buvo ne
aišku, ar Gabrys priklauso pran
cūzų misijai, _ kaip samdytas, 
jiems pravartus pareigūnas, ar 
taip tik prisiplakęs. „Metropolio“ 
priėmimų šeimininkas dail. Šklė
rius paklausė užs. reik, ministe
riją, ar p. Gabrį laikyti garbės 
svečiu ir išlaikyti nemokomai, ar 
kaip nors kitaip su juo pasielgti. 
Bet ir pati ministerija jautėsi lyg 
suvaržyta ir nežinojo, kas daryti.

•> o 000-tajamDP, imigruojančiam į JAV, penkerių mett£ Janinai Vait
kevičiūtei iš Lietuvos, 1st. Sgt. M. B. Turner, laivo seržantas majoras, 
padeda įsėsti ( „General Taylor“ laivą Bremerhaveno uoste. Jos tėvai ir du 
broliai taip pat išplaukia. Jie gyvens Valley City, N. D., kur jos tėvas turi 
darbą. (Stars and Stripes).

Patarė šeimininkui palaikyti p. 
Gabrį dar kelias dienas, o tuo 
tarpu patyrinėsią, kokiomis tei
sėmis jis yra atvykęs su prancū
zų karine misija. Kai kam mū
siškių p. Gabrys buvo žinomas 
tiktai iš savo straipsnių kai ku
riuose mūsų laikraščiuose. Buvo 
ir tokių, kurie p. Gabrį laikė neiš
tikimu mūsų valstybei ir dirban
čiu svetimos valstybės, Lenkijos, 
naudai. Pajutęs tuos sekimus ir 
įtarimus, pats p. Gabrys pasiša
lino iš „Metropolio“, bet kasdien 
lankydavosi prancūzų misijoj. 
Atitinkami valdžios organai, tei
sybė, atsargiai ir nedrąsiai, pa
galiau ėmė labiau domėtis šiuo 
žmogumi. Ėmė ieškoti, kur jis 
gyvena, ir sekti jį. Bet pastovios 
p. Gabrio gyvenamosios vietos 
surasti negalėjo, nes gangreit jis 
jos ir neturėjo. Bent taip įsitikin
ta vėliau: veik kiekvieną naktį 
jis nakvodavęs naujoj vietoj 
mieste ir kaimuose. Galbūt, jis 
turėjo savo prietelių ir vienmin
čių, kurių pagalba jis galėjo ati
tinkamai sumėtyti savo pėdas, 
reikalui esant, palikti Lietuvą ir 
išvengti bet kokių nemalonumų.

Jau nuo pat pirmųjų savo atvy
kimo dienų prancūzų karinė misi
ja pageidavo turėti savo žinioje 
vertėjų bei palydovų, mokančių 
prancūziškai. Per trumpą laiką 
vienas po kito prancūzų karinei 
misijai buvo priskirti mūsų jauni 
karininkai: ’G.', D., N., K. Vieni jų 

prancūzų kalbą j*wk<įo geriau, 
kiti silpniau, bet tfpskiitąi tvirtai 
nė vienas nemokė]^ ^Tačiau misi
jos šefas dėl to, benLatyirai, ne
rodė kokio nepasitenkirfimo. Pats 
sau susirado tinkamą palydovą — 
gudų batalijono karininką Rich- 
terį, kuris, pasirodė, buvęs caro 
armijos didelių kvalifikacijų ge
neralinio štabo papulkininkis. 
Tarp kitko Richteris laisvai kal
bėjo lenkiškai ir vokiškai, jau ne
minint rusų ir prancūzų kalbų, 
kurias jis vienodai mokėjo žod
žiu Ir raštu. Bet jis visiškai ne
mokėjo nei gudų, nei lietuvių kal
bos. Kadangi tikrų gudų stigo net 
vieninteliam jų batalijonui, tai į 
gudų dalinį nesunku buvo patek
ti bet kurios tautybės karininkui.

Taigi ir karin. Richteris, surusė
jęs vokietis, neturėdamas kur pa
sidėti, be kliūčių buvo priimtas į 
gudų batalijoną, vėliau, pulką. 
Pulk. Rebulas savo radiniu, atro_ 
dė, buvo labai patenkintas; ne 
mažiau bus buvęs patenkintas ir 
karin. Richteris tokiu maloniu 
tarnybiniu pasikeitimu. Jiedu 
greit ir artimai susibičiuliavo: 
visados kartu važinėjo, vaikščiojo, 
sėdėjo prie stalo greta ir visados 
turėjo neišsenkamų temų tarpu
savio pasikalbėjimams. Tik jų 
abiejų šnekos neprancūzui buvo 
sunko suprasti, nes kalbėdavo la
bai greit.

Kiti, jau minėtieji, mūsų kari
ninkai prie prancūzų karinės mi
sijos pasiliko neribotą laiką. Iš 
jų tik vienas po ilgoko laikotar
pio besugrįžo į kariuomenę. Visi 
kiti gavo patogias tarnybas užs. 
reik, ministerijoj, ir po kiek laiko 
buvo jau laikomi gabiais diplo
matais. Tai aiškėjo iš to, kad 
palyginti trumpu laiku sugebėjo 
pasiekti aukštas vietas su mini- 
sterių pašaukimais. Jie ir šiuo 
metu eina ministerių pareigas 
įvaįriose šalyse. Tarp kitko maž
ne visi jie Žemaitijos bajorų kil
mės.

Prancūzų misija davė jiems sa
votišką darbą. Viename iš erdves
nių viešbučio kambarių jie buvo 
apkrauti vertimais iš prancūzų į 
lietuvių kalbą — įvairių statutų 

ištraukų, instrukcijų, visokių 
straipsnių ištraukų iš žurnalų. At
likdami tuos darbus, vertėjai tu
rėjo parankėj įvairių žodynų ir 
vadovėlių. Tačiau prancūziškai 
lietuviško žodyno anuomet nebu
vo. Dažnai tekdavo dirbti dvigpbą 
darbą: pirmiau įšversti iš prancū
zų kalbos j vieną geriau žinorftų 
— rusų, lenkų, vokiečių su tu
rimųjų žodynų pagalba, o iš tų 
jau versti į lietuvių be žodyno. 
Aiškus daiktas, tokiomis sąlygo
mis darbas eidavo lėtai. Gerai, 
kad niekas nereikalavo jo skubin
ti, nors prancūzai tuos vertimus 
laikydavo aktualiais. Nemažą 
spragą sudarė ir netvirtas vertėjų 
lietuvių kalbos mokėjimas, ypač 
kur buvo užkliudomi technikos 
dalykai.

Pats jauniausias iš prancūzų misi
jos atstovų Įeit. Padovani, nors ik: 
tol nebuvęs LietuVoj. jau pusėtinai 
galėjo susikalbėti lietuviškai. Dėl to 
jis, bent iš pradžios, buvo įsigijęs 
nemaža simpatijų lietuvių tarpe. 
Kažkaip jis lengvai visiems buvo 
prieinamas, dar svarbiau, kad ir pats 
ieškodavo vis naujų pažinčių ir su
gebėdavo prie visų prieiti. Bet po 
kiek laiko pastebėta, kad jis atli
kinėja misijai tam tikrą uždavinį, 
kuris mums nebuvo malonus ir kėlė 
vis didėjančio susirūpinimo. Lcit. 
Padovani nesinaudojo palydovais, 
bet pats wienas susikalbėdavo ir kas 
reikia atlikdavo. Į prancūzų misiją 
pradėjo dažnai lankytis mums ne
pažįstami asmenys, perdėm svetimos 
tautybės, kartais net po kelius narius 
iš vienos ar dviejų šeimų. Kaip greit 
paaiškėjo, visi tie svečiai buvo len
kai. Dar blogiau, kad misija, turė
dama tokių svečių, neidavo vaka
rieniauti prie bendro stalo, bet rei
kalaudavo paduoti patiekalus į sa
vo kambarius padidintu kiekiu, kad 
galėtų užtekti ir jos svečiams, fu.) 
būdu padaugėjo darbo viešbuči > 
patarnautojams, šeimininkui pasi
darė painus atsiskaitymas, pasunkė
jo kontrolė. Reikia prisiminti, kad 
tuo metu įgyti kai kurių produktų 
būdavo sunku ir brangu, o viskas 
turėjo būti geriausios rūšies. Tad 
savaime ėmė didėti išlaidos už
sienių reikalų ministerijai, kuri turė-

(Perkelta į 5 pusi.)

JAV laikraščiai gražiai 
' sutinka lietuvius

Prieš kiek laiko nuvykusius į 
JAV „Žiburių“ bendradarbius 
Dr. V. Viliamą ir inž. K. Dau
gėlą plačiai paminėjo jų įsikū
rimo vietos laikraščiai. Su pir
muoju pasikalbėjimus davė „The 
Catholic Telegraph — Register“ 
(Dayton, IV. 8) ir „Dayton Daily 
News“ (IV. 11), o su antruoju la
bai platų pirmame puslapyje pa
sikalbėjimą „New Hampshire 
Sunday News“ (Manchester, III. 
27). Straipsniai su įdomiomis 
iliustracijomis.

D r. v. Viliamas jau dirba Ame
rikoje. Nuotrauka iš „Dayton. Daily 
News“ laikraščio, kuris (dėjo ir įdo
mų, platų pasikalbėjimą su artimu 
„Žiburių“ bendradarbiu - Dr. viliamu.

LIETUVOS ISTORIJOS 
PAMOKA ITALU KO
MUNISTU ATSTOVUI'
Bolševikų darbai Lietuvoje ita

lų spaudoje labai išpopuliarinti. 
Komunistai, norėdami šitą įspū
dį sumažinti, pasiuntė parlamen
to atstovą Scarpą, kad jis vieša
me mitinge, atitaisytų informa
cijas apie Lietuvą taip, kaip ko
munistam patinka. Svarbiausios 
jo argumentas, kodėl Lietuvą tu
rėjo atitekti Sovietų Sąjungai, — 
istorinis. Girdi vakarų kapitalis
tai Lietuvos Brastoje padarė tai
ką atplėšdami nuo „Motinos Tė
vynės“, nuo Rusijos tris jos pro
vincijas ir jas padarydami val
stybėm. Mūsų bendradarbio rū
pesčiu, „II Corriere ,di Novara“ 
balandžio 14 d. pirmane puslapy 
įsidėjo prof. W. Mitchell laišką - 
antrašte „Istorijos pamoka p. 
Scarpai“, kuriame plačiai atitai
somas anas teigimas. Mitchell 
paaiškina:

1. Kol Maskvos kunigaikštija 
tebesitąsė vidiniuose neramu
muose, didelė ir galinga Lietuva 
nešė rusų tautai Vakarų kultūrą 
(Lietuvos Statutas ...) ir stabdė 
totorių invaziją.

2. Lietuvos ir Lenkijos padali
nimas įstūmė tiedvi tautas ver- 
gijon.

3. 1831—1863 m. m. sukilimuose 
lietuviai ir lenkai banaė nusikra
tyti rusų jungo; tie sukilimai bu
vo žiauriai užslopinti.

4. Lietuvių tauta nesiliovė ko
vojus, ir 1904 gegužės 7 d. caras 
buvo priverstas grąžinti katalikų 
tikėjimo ir lietuviškos spaudos 
laisvę (pirmoji autonomija). 1905 
m. gruodžio 4 d., maišto pasėkoj, 
Lietuvai buvo pripažinta politinė 
autonomija, tiesa, vėliau klastin
gai paneigta.

5. 1917 m. lapkričio 16 d Lie
tuva pasiskelbė nepriklausoma 
nuo Rusijos, o 1918 vasariu 16 d. 
buvo paskelbta pilna Lietuvos 
nepriklausomybė.

Prof. Mitchell primena Scar
pai, kad „ne Lietuvos Brąstos 
taika grąžino Lietuvai (kaip ir 
Latvijai su Estija)' tautinę auto
nomiją, bet jos sūnų krauju, pra
lietu šimtmetėse kovose, buvo 
atkariauta jos nepriklausomybė 
ir visiškas suverenumas.“

Kad Lietuvos Brąstos taika 
Lietuvos laisvės problemos galu
tinai neišsprendė, prof. Mitchell 
nurodo „Izvestijų“ 1918 m. gruo
džio 25 d. str., kuriame Lietuva, 
Latvija ir Estija minimos kaip 
nelemta kliūtis Rusijos revoliu
cijai susisiekti su revoliucijos 
apimta Vokietija. -Dėl to trim 
Baltijos valstybėm teko dvejus 
metus kariauti su bolševikais, kol 
buvo pasirašyta Maskvos sutar
tis. Autorius sumini ir cituoja vi
sas Lietuvos su sovietais pasira
šytas sutartis, kurias sulaužyda
ma Sovietų S-ga 1940 m. Lietu
vai ir kitom Baltijos valstybėm 
„grąžino laisvę“ — atvirkštine- 
prasme, padarydama jas „laisvas, 
demokratines ir laimingas“ tary
bų respublikas. (E) •

Naujos B ALF siuntos 
tremtiniams

Per kovo mėnesį BALF trem
tiniams į Vokietiją išsiuntė šias 
drabužių, maisto ir kitų daiktų t 
siuntas:

(1) 100 maišų drabužių; 17 dė- ' 
žiu avalynės ir knygų; 98 dėžes 
maisto produktų. Iš viso 18,460 
svarų—SI0,645.00 vertės.

(2) Už CARE skirtus pinigus 
nupirkta ir išsiųsta šie maisto 
produktai: 86,820 svarai cukraus; 
28,014 sv. margarino; 12,672 sv. 
mėsos; 18,84 sv. pieno. Iš viso 
145,890 svarų.

Si siunta įvertinta apie 
Š20,000.00.

Už atsiųstas dovanas BALF va
dovybė nuoširdžiai visiems dėko
ja. („Garsas“)
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Savo mielai ir gražiai gimtajai kalbai
1. ORGANIZAVIMASIS

Karo audra į Vokietiją 1944 m. 
vasarą ir rudenį atbloškė nemaža 
nepriklausomoje Lietuvoje sėkmin
gai veikusios LKD narių su pačiu 
jos pirmininku prof. dr. Pr. Skar
džiumi. Kol ėjo karo veiksmai, 
apie betkurį organizuotą kalbos 
kultūros darbą nebuvo galima nė 
svajoti. Kitokios sąlygos atsirado 
karui pasibaigus: tremtiniai didės- . 
niaris tir mažesniais būriais susispietė 1 
stovyklose, pradėtos organizuoti ? 
mokyklos, ėmė rodytis vienas po : 
kito įvairūs laikraščiai ir žurnalai, ! 
imtos spausdinti lietuviškos knygos 1 
ir t. t. Dabar ėmė aiškėti, kad yra 
reikalinga rūpintis ir lietuvių trem
tinių gimtosios kalbos palaikymu bei 
tobulinimu. Mat, šiuo metu iš vienos 
pusės kultūrinio darbo ėmėsi ir tie, 
kurie nepasižymėjo geresniu lietu- ‘ 
vių kalbos mokėjimu, tad mūsų 
spaudoje pasirodydavo visai menka, 
darkyta, sužalota kalba parašytų 1 
raštų; iš antros pusės svetima ap
linka ėmė neigiamai veikti ir gyvą
ją kalbą, užteršdama ją įvairiomis

• svetimybėmis. Atrodė būtina ką 1 
nors daryti, kad šitai raidai būtų 1 
užkirstas kelias. Šitaip kaikuriems 
buvusiems LKD nariams, susirūpinu
siems visuotinai pastebimu Lietuvių j 
tremtinių gimtosios kalbos menkė
jimu, kilo mintis zatgaivinti nepri- Į 
klausomoje Lietuvoje veikusią LKD, 
kad ji galėtų organizuotu būdu pa- ■ 
laikyti ir tobulinti tremtinių kalbą 
ir pradėtų kovoti 'su įvairiomis kal
bos negerovėmis. Atgaivintoji LKD 
turėjo sutelkti lietuvius kalbininkus, Pran. . ?*. 
lituanistus ir apskritai visus tuos, 
kurie rūpinasi bendrinės kalbos kul
tūra; ji turėjo žadinti gimtosios 
kalbos meilę ir- pagarbą; ji turėjo 
sekti lietuvių spaudos kalbą, į ją 
reaguoti, spręsti įvairius naujai išky- “ 
lančius kalbos klausimus ir t. t. ’’

LKD atgaivinimo mintis brendo 
buv. jos nariams dažniau susitinkant, • 
išsikalbant, laiškais susirašinėjant. 
Daugiausia organizavimosi inciaty- 
vos, man rodos, parodė senas LKD 
narys ir aktyvus jos darbininkas J. 
M. Laurinaitis. Taigi daugiausia jo ! 
pastangomis 1946 m. lapkričio 3 d. < 
Rebdorfo stovykloje prie Eichstaetto ! 
buvo sukviestas pasitarimas, kuriame i 
dalyvavo iš Kirchentellinsfurto at- < 
vykęs prof. dr. Pr. Skardžius ir ke- 1 
turi „vietiniai“ — P. -Balčiūnas, St. 1 
Barzdukas, J. M. Laurinaitis ir Iz. j 
Matusevičiūtė. Šiame pasitarime ir 1 
buvo nutarta atgaivinti Lietuvoje s 
veikusią Lietuvių Kalbos Draugiją i 
apytikriai tokiais pačiais pagrindais i

Lietuviu Kalbos Draugija tremtyje
Prasidėjus šiais metais didesnei emigracijai, vienas po kito į užjūrius išvyksta ar 

rengiasi išvykti ir Lietuvių Raibos Draugijos nariai. Atrodo, artėja tas metas, kada 
betkokia organizuota šios draugijos veikla Vokietijoje pasidarys negalima. Tuo bū
du, užverčiant vėl vieną LKD veiklos lapą, tenka pasirašyti ir „ne-krologą“.

ST. BARZDUKAS

ir šiam darbui vadovauti išrinktas data (1947 m. sausio 2 d. prot.). Ne- Komisijos 1947 m. sausio 2 d. posė- 
prof. dr. Pr. Skardžius. Įstatus para- trukus buvo sudarytas sąrašas as- dyje priimtų įstatų projektą; kiek 
šyti pavesta J. M. Laurinaičiui. Or- menų, kuriuos reikia kviesti stoti pataisęs jį priėmė ir suvažiavimas, 
ganizacinė Komisija buvo sudaryta nariais į LKD ir į steigiamąjį jos Į LKD valdomuosius organus buvo 
iš pirm. J. M. Laurinaičio ir narių suvažiavimą (sausio 5 d. prot.) Siun- išrinkti: į valdybą dr. Pr. Skar- 
P. Balčiūno, St. Barzduko ir Iz. Ma
tusevičiūtės.

Si komisija tuojau pat ėmėsi dar
bo: pradėjo organizuoti steigiamąjį 
LKD suvažiavimą, registruoti busi
muosius narius ir kt. Taip pat lai
kraščiuose jos buvo paskelbtas „Pra
nešimas lituanis
tams“, kad su
daroma- organi
zuota kalbos 
veikla ir šiam 
reikalui atgaivi
nama buvusi Lie
tuvių Kalbos 
Draugija. Čia 
pat visi buvę 
LKD 
tie 
kurie norėtų ir 
galėtų aktyviai 
prisidėti . prie 
LKD veiklos, bu
vo paprašyti

Org. 
savo

chamuose kvietimuose buvo pranešta džius, J. M. Laurinaitis ir St. Barz- 
darbotvarkė, prašoma stoti į LKD ir dūkas (kand. P. Balčiūnas ir L. Dam-

* • « . . • ~ ■ briūnas), į kontrolės komisiją: O.
Zenkevičiūtė,- Iz. Matusevičiūtė ir 
M. Stonys. Pranešimai buvo pada
ryti du: L. Dambriūno „Žodžių ra
šymas kartu ir skyrium“ ir Iz. Ma

tusevičiūtės .Pir
mieji LKD už
daviniai trem- 
yje.‘. Baigdamas 
savo darbus, su
važiavimas priė
mė tokius 
tarimus: 
damas 
kalbos 
vienybės, pavedė 
valdybai pasirū
pinti rašybą sta
bilizuoti 
leisti 
vadovėlį (jį pa
rengs St. Barz- 
dukas); 2. 
leisti 
patarėjo' 
trąjį 
mą ( 
L. Dambriūnas); 
3. kreiptis į 
laikraščių re
dakcijas 
šant

SUVAŽIAVIMAS Bet 1947 m’ vasar’° 8 d- suvažia- rūpintis kalbos grynumu ir
* ’ vimc pasirodė vos .. 8, ir tai tarp syklingumu; 4. prašyti lietuvių kal-

Organizavimosi darbas tačiau nė- jų buvo penki „vietiniai“.
jo taip sklaudžiai, kaip buvo laukta.
Sakysim, 
čiuose

„būtinai“ vasario 8 d. atvykti. Gale 
dėl atsargumo buvo dar pridėta 
„Laukiaųie atsiliepiant“.

Tokie .kvietimai buvo išsiuntinėti 
24 asmenims. Pasirengta juos priimti.

tolimoji
JUOZAS KĖKŠTAS

Tėvynė tolima, laukai, miškai, dirvonai —
Sukaustyti grandim sunkiom, kaip mūsų amžiaus dienos. 
Ten mirė džiaugsmas ir artojų, dainos 
Ir viešpatauja ledo žiemos.

nariai ir 
lituanistai,

nu-
1. siek- 
lietuvių 
rašybos

Svajonių kapinės mums mintį kausto. 
Todėl taip neramu širdy ir liūdna būna. 
Todėl gyvenimas apkarsta.

Komisijai 
vardą, pavardę 
ir adresą. Komi
sija šiems įvai
riems 
tnams

klausi- 
svarstyti 

spręsti yra 
turėjusi 6 po
sėdžius.

leškom šviesos nakty. Dienos užtektų.
Ir rytmečio rasos gaivios gal būtų mums gana,- 
Kaip vėl pabustum, prisikeltum ir užtvenktum 
Visas naktis į mus beplaukiančias ir dingtų nykuma.

Tik tolimosios žvilgsnio reikia, mylinčio ir gero ... 
Beklaidžiodami po audras šaltas mes saulės pasiilgom. 
Todėl dažnai taip skaudžiai šnera 
Pajuodę upės mirties dainą 
Ir ašaros akis suvilgo...

Argentina, 1949 m. balandžio mėn.

ir iš- 
rašybos

iš
kalbos 

>“ an- 
leidi- 

(parengs

pra- 
daugiau 

tai-

bos mokytojus' ir kitus asmenis, 
Sį negausų suvažiavimą Org. Ko- kuriems daugiau rūpi lietuvių kalbos 

į Org. Komisijos laikraš- misijos vardu atidarė P- Balčiūnas, reikalai, rinkti lietuvių kalbos žo- 
paskelbtąjį pranešimą at- o man jį teko pasveikinti LTB Svie- dynui žodžius, tautosaką ir užra- 

siliepė vos trys asmenys. Bet dėl to timo Valdybos vardu (buvau įgalio- šinėti tarminių tekstų; 5. daugiau 
nenuleista rankų. Visų pirma pra- tas raštu). Sudarius prezidiumą (pir- rašinėti į laikraščius kalbos reikalais 
dėta jieškoti suvažiavimui vietos, mininkavo iš Wuerzburgo atvykusi ir kt. Nario mokesčio už 1947 m. 
Parinkta Hanau stovykla, nes ją O. Zenkevičiūtė, sekretoriavo- iš buvo nutarta imti po 10 RM. Pave- 
lengviausia pasiekti iš visų Vokieti- Augsburgo atvykęs M. Stonys), pra- dus St. Barzdukui painformuoti apie 
jos zonų. Tačiau iš Hanau atsakyta, sidėjo pats darbas. J. M. Laurinaitis suvažiavimą, jo nutarimus ir LKD 
kad ten suvažiavimui organizuoti padarė LKD praeities apžvalgą ir veiklą Vykdomąją, Tarybą ir LTB 
sąlygos sunkios. Tad Org. Komisija nušvietė organizavimosi darbą čia. Švietimo Valdybą’, šis suvažiavimas 
nutarė suvažiavimą šaukti Rebdorfe tremtyje. St.; Barzdukas pareferavo vasario 9 d. prieš pietus buvo ir 
ir nustatė jam 1947 m. vasario 8 d. J. M. Laurinaičio parašytų ir Org. baigtas. Iš čia duoto trumpo jo ap-

rašymo matyti, kokiais rūpesčiais 
tada jo dalyvių gyventa ir ko siekta.

3. DARBO KELIU
* Suvažiavimą organizuojant, paaiš
kėjo, kad sutelktinėmis jėgomis kal
bos kultūros darbą dirbti tremties 
sąlygomis bus nelengva: nors raš
tuose ir buvo prašoma atsiliepti, bet 
dažnu atveju nebūdavo į tai reaguo
jama. Tačiau reikėjo prie to pratin
tis. Kai apimdavo dėl to kurį nors 
desperacija, kiti turėdavo raminti 
primindami, kad tai gyvenamomis 
sąlygomis „natūralu“. Kaip anksčiau 
Org. Komisija, taip dabar suvažia
vimo išrinkta valdyba turėjo darbą 
varyti toliau. Netrukus, vasario 13 d., 
ji pasiskirstė pareigomis: pirminin
kas prof. d/. Pr. Skardžius, sekre
torius J. M. Laurinaitis ir admini
stratorius St. Barzdukas. Savo kovo 
8'd. posėdyje ji peržiūrėjo'ir galu
tinai suredagavo suvažiavimo priim
tus įstatus. Pasirėmusi tų įstatų 6 
str., tame pačiame posėdyje ji kon
statavo, kad LKD nariais yra laikomi 
tie asmenys, kurie dalyvavo organi
zaciniame LKD darbe, steigiama
jame jos suvažiavime 1947 m. va
sario 8 d. arba atsiliepė kviečiami, 
būtent: 1. P. Balčiūnas, 2. dr. J. Ba
lys, 3. St. Barzdukas. 4. V. Cižiūnas, 
5. L. Dambriūnas, 6. dr. P. Jonikas, 
7. VI. Kulbokas, 8. J. M. Laurinai
tis, 9. Iz. Matusevičiūtė, 10. A. 
Plioplienė — Ankudavičiūtė, 11. Gr. 
Sirutienė — Slapelytė, 12. dr. Pr. 
Skardžius, 13. M. Stonys, 14. O. Zen
kevičiūtė. Vėliau nariais buvo priim
ti V. Alantas, P. Kirvelaitis, F. Nc- 
veravičius ir kt.

Kovo 8 d. posėdyje taip pat bu
vo peržiūrėtas ir priimtas J. M. 
Laurinaičio parengtas atsišaukimas 
„Susirūpinkime gimtosios kalbos 
likimu“, kuris kovo 12 d. buvo iš
siuntinėtas visai mūsų spaudai trem
tyje. Netrukus buvo priimtas ir kitas 
taip pat J. M. Laurinačio pareng
tas atsišaukimas „Mūsų spaudai ir 
jos darbininkams. Dėl gimtosios kal
bos“, laikraščiams išsiuntinėtas kovo 
25 d. Laikraščiai šiuos LKD atsi
šaukimus priėmė nevienodai: vieni 
(„Lietuvių Žodis“, „Mintis“, „Tė
viškės Garsas“) tuojau pat įdėjo, 
kiti („Mūsų Kelias“, „Žiburiai“) — 
įvedėjo. LKD valdyba, į tai reaguo
dama, savo 1947 m. balandžio 18 d-, 
posėdy nutarė paklausti „Mūsų Ke
lio“ ir „Žiburių“ redakcijos, kodėl 
jos minėtųjų atsišaukimų nespaus
dino. „Žiburiai“ atsakė savo gegužės 
7 d. raštu; daugiausia susilaikyta 
dėl to, kad atsišaukimai „buvo

Vyt. Tamulaitis

Pasikalbėjimas su vabalu
Taip jau šį sykį atsitiko, — o 

pasaulyje daug nuostabių dalykų 
atsitinka, — kad juodas vabalas 
kopė į smilgos viršūnę. Neskubė
damas, koja už kojos, jis žings
niavo į šitą aukštybę labai atsar_ 
giai ir rūpestingai apsidairyda- 

| mas. Sustojęs žvilgteldavo bliz- 
, gančiomis akimis aukštyn, žvilg- 
1 teidavo žemyn, ir vėl dėjo koją, 
I - pirma ilgais ūsais, kaip neregys 

lazda, apsičiupinėjęs savąjį kelią. 
Taip jis keliavo ir keliavo, kol 
štai nusviro virpanti smilgos vir-; 
šūnė ir pasibaigė kelias.

Tarp dangaus ir žemės pakibęs, 
vabalas pamaišė ūsais orą, skė
stelėjo sparnais ir lengvai atsi
duso. Jis taip pat patrynė iš 
džiaugsmo rankas ir ruošėsi kaž
ką daryti. Žinoma, daryti ką nors 
nepaprasto. Ko gi būtų taip toli 
ėjęs ir taip ilgai keliavęs. Palauk, 
brolyti, ar tik tu nebūsi suplana
vęs, kaip dabar lengviau nusilei- 

‘ sti už mano marškinių apikaklės!

Aš piktai žiurėjau į jį, pasiruo
šęs visiems netikėtumams.

O gal jis laukė progos šokti 
tiesiai man ant kaktos ir iš visos 
sveikatos kąsti į nosį? Ir gal dar 
ką nors panašaus jis buvo suma
nęs. Ar gali pagaliau žinoti, kokių 
piktų norų buvo pilna jo galva...

Bet likimas, atvedęs jį čia, ne
žadėjo jo sumanymams palaimos. 
Mano žvilgsnis sekė kiekvieną ju
desį. Jau sulenktas 'ilgas pirštas 
seniai jo laukė, kad smagiu 
sprikto smūgiu išspręstų šį likimo 
lemtą susitikimą. Negi imsi ir 
pasiduosi žmogus jau niekingiems 
vabalo norams, netikėdamas savo 
aukštai iškeltos kaktos kilniu pa
šaukimu! •

Bet pačiu kritiškiausiu momen
tu, - kada sprikto smūgis kaupė 
paskutines jėgas veikimui, vaba
las šoktelėjo kiek aukštyn, pato
giai atsisėdo smilgos viršūnėje ir 
plačiai nusišypsojo, tardamas:

— Na, dabar gali trenkti savo

atomine bomba! Seniai jau var- 
taisi žolėje nerimdamas!

To tai nelaukiau! Žvilgtelėjau 
į jį labai nustebęs, nepajudinda
mas rankų. O jis ramiai kalbėjo 
toliau:

— Nesakysiu tau, brolau, kad 
gąsdindamas kitus tuo, ko pats 
labai bijai, gali dažnai suklysti. 
Kas mano mirties artumas! Aš 
nieko daugiau gražesnio nepama
tysiu ,kaip ši vasaros diena. Ra
miausiai gali išlieti savo širdgėlą. 
Gal tada ims ramiau plakti tavo 
dviejų svarų širdis ir atvės kiek 
paraudusi kakta-...

— Žiūrėk, tik, kokia svieto 
mandrybė! Jau vabalas drebia į 
akis tuo, kas pasitaiko po ranka!

Bet mažiukas visai ramus su
posi smilgoje, nė kiek nesijaudin
damas dėl savo tragiškos būklės, 
į kurią pateko.

— Nepyk, — pertraukė staiga 
jis nejaukią tylą. — Aš nė kiek 
neabejoju, kad tu gali mane už
mušti. Lygiai taip, kaip ir ryklys 
vienu gurgtelėjimu nustumtų ta
ve savo skilvin. Bet ne apie tai 
eina kalba! Taip pat visai kitas 
klausimas, ar aš tikrai norėjau 
lįsti tau už marškinių apikaklės

ir iš visos sveikatos kąsti į nosį. 
Tu gi jau padarei neatšaukiamą 
sprendimą. Ar visada tu toks 
logiškas?

— O kas gi pačiam darbo! — 
atšoviau.

— Žinoma, nieko. Bet tik noriu 
pasakyti, kad tavo neapgalvotas 
staigumas ir čia, kaip pamatysi, 
buvo per ankstybas. Visai kam 
kitam palikau savo lapą ir atke
liavau čia. Nenugalimas troški
mas tempė mane su tavim pasi
kalbėti, na, ir iš tavęs, žemės ka
raliau, ką nors išgirsti...

Pavadinimas manęs karaliumi, 
lyg moteriai pastaba, kad ji graži, 
kaip kirviu, rodos, nubloškė nuo 
širdies gulėjusį sunkumą. Nė ne
jutau, kaip tuo pačiu pirštu, ku
riuo taikiau į jį, pasitaisiau ka
klaraištį, ir jau per daug gal nuo
laidžiai ęasakiaiu

— Pasikalbėti norite, sakote! 
Su manim — žemės karaliumi! 
Tai labai malonu. Gal kokio va
balų laikraščio redaktorius esate?

— O kam mums vabalams rei
kalingas laikraštis! Mes nemėg
stame rūsčiai ginčytis, o jei kuris 
iš mūsų giminės nepatinka, tam 
tuojau nukandame galvą. Tai

trumpa kalba. Neturime nė kitų 
ginčų. Partijos taip pat nemarioje, 
o kultūros fondo dar neįsteigėme.

— Tai ko gi, meldžiamasis, iš 
manęs norėjai?

— Daug kilnesniam tikslui pa
stačiau savo gyvybę į pavojų ne
gu anie visi reikalai. O jei jau 
pasiryžau susitikti su tavimi, tai, 
matyti, buvo svarbus reikalas. Ne 
be reikalo atsisveikinau savo 
žmona ir dėl*visa ko palaiminau 
vaikučius, žengdamas į tokį pa
vojų.

— Aha, tai renkate aukas ben
druomenės reikalams! Žinote, kad 
būtumėte anksčiau ...

*— Ne, ne, nebijok! Ir šį kartą 
neatspėjote. Jau sakiau, kad ne
gąsdintumėte kitų tuo, ko patys 
labai bijote. Visai kitas reikalas.

Širdis ėmė ramiai plakti. Ką gi 
baisesnio jis pasakys. Nieko neli
ko, kuo dabar mane išgąsdintų. 
Naujų knygų jis nesiūlys, o kad 
sumažino maistą ir vėl padėjo 
duoti turkiškas cigaretes jau žino
jau iš kultūros vadovo pranešimo. 
Nebūtų mane nustebinęs ir kar
štas įrodinėjimas, kad už naują 
pusę markės dabar galima daug 
ką nupirkti, išskiriant laikraščius
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straipsnių pobūdžio ir išsiuntinėti 
visiems laikraščiams. Jei tai būtų 
trumpi pranešimai ar rimti straips
niai kalbos klausimu ir skiriami tik
rai mūsų laikraščiui, mielai mes 
juos išspausdintume“. Ar atsakė ką 
raštu ' „Mūsų Kelias“, dabar jau 
neatsimenu, o bylose šiuo reikalu 
nieko nėra. Žodžiu red. D. Penikas 
man aiškinosi maždaug panašiai 
kaip ir „Žiburiai“. Šiaipjau visa* 
mūsų tremties spauda LKD veiklą 
suprato, ją rėmė, aktyviai atsiliep
dama j jos siekimus ir mielai spaus
dindama visa, kas- jos narių (ir ne- 
narių) buvo parašoma kalbos ir jos 
kultūros kėlimo klausimais. O kai- 
kurios redakcijos čia yra parodžiu
sios net ypač gražios iniciatyvos: 
pvz. „Mūsų Kelio“ redakcijos pak
viestas, LKD pirmininkas prof. dr. 
Pr. Skardžius sėkmingai tvarkė tame 
laikraštyje net pastovų „Kalbos 
kampelį". Valdybai taip pat rūpėjo, 
kad ir kiekvienas tremtyje leidžia
mas laikraštis turėtų specialistą, 
kuris pastoviai jame rūpintųsi kal
bos dalykais. Siam darbui jieškojo 
ir žmonių, tik, deja, savo laimė
jimais čia pasigirti negali.

Valdyba, vykdama steigiamoji 
LKD suvažiavimo nutarimą, rūpinosi 
parengti lietuvių kalbos rašybos va
dovėlį. Sį reikalą visi trys valdybos 
nariai yra svarstę savo 1947 m. kovo 
9 d. posėdy: pasikeitus nuomonė
mis, vadovėlio rengimu ir toliau pa
vesta rūpintis St. Barzdukui (prot. 
Nr. 3/9). Bet vėliau į šį darbą įsi
traukus visiems trims valdybos 
nariams, ypačiai jos pirmininkui 
prof. Skardžiui, buvo parengtas ne 
vadovėlis, bet pats lietuvių kalbos 
vadovas, apimąs ne tik rašybos ir 
skyrybos, bet ir lietuvių kalbos rai
dos, tarties, garsų darybos, žodžių 
lyčių, sintaksės, žodyno, kirčio, bei 
priegaidės ir kitus kalbos dalykus. 
Žodynas apima ne tik dažnesnius 
lietuviškus, bet nemaža ir svetimų 
žodžių nurodydamas, kurie iš jų 
vartotini ir kurie nevartotini, kaip 
reikia taisyklingai rašyti, skaityti, 
tarti, trumpinti ir kt. Svetimiesiems 
žodžiams nurodoma ir jų kilmė.-Tai 
didelė dviejų dalių knyga, kurios 
mums jau seniai reikia. Ji jau visai 
baigta ir atiduota „Ventai“ leisti. 
Lietuvių kalbos vadovo parengimų 
LKD įsirašo į savo aktyvą.

LKD darbas rado pritarimo mūsų 
švietimo ir kultūros institucijose. Iš 
jų susilaukta visokeriopos paramos. 
Antai Lietuvių Švietimo ir Kultūros 
Taryba net keliais atvejais svarstė 
Lietuvių kalbos vadovo klausimą. 
Savo 1948 m. kovo 16—17 d. posė
dyje ji priėmė rezoliuciją, kad susi

pareigos valdybos buvo pavestos St. 
Barzdukui).

LKD yra turėjusi ne tik savo dar
bo rėmėjų, bet nemaža ir talkininkų, 
ypačiai vadovą rengdama. Jai čia 
yra dažnai talkinę net mokyklos 
suole dar sėdį mokiniai. Teatleidžia 
šie visi mieli talkininkai, kad jų 
šiame trumpame rašiny neįmanoma 
paminėti.

LKD valdybos nariai gyveno ne 
vienoj vietoj: pirmininkas Prancūzų 
zonoj, kiti.du nariai už kelių šimtų 
kilometrų Amerikiečių zonoj. Tai 
sunkino dažnesnį susitikimą. Sun
kino važinėjimą ir formalybės — 
leidimai išvažiuoti nevisados būdavo 
ir duodami. Dar vėliau, po valiutos 
reformos, LKD tapo visai neturtinga. 
Dėl to valdyba negalėjo dažniau 
rinktis posėdžių (visi trys valdybos 
nariai buvo susirinkę vos porą kar
tų. Įvairius klausimus tekdavo 
svarstyti daugiausia laiškais). Sitų 
svarstytinų klausimų, ypačiai va
dovą rengiant, laidavo nemaža, tad 
ir laiškų yra prirašyta daug. Ypa
čiai tai sunkino pirmininką prof. 
Skardžių: jam dažnu atveju reikė
davo rašyti abiem valdybos nariams 
atskirus laiškus, nes būdavo skirtin
gų reikalų. Šiaipjau darbu buvo pa
sidalyta: organizacinius, informaci
nius ir praktinius kalbos klausimus 
galėjo spręsti du nariai, tik princi
piniams kalbos ir LKD reikalams 
buvo reikalingas visų trijų narių su
sižinojimas (1947 m. kovo 8 d. prot. 
Nr. 2/8).

Pagaliau šis informacinis mano 
aprašymas eina jau prie pabaigos. 
Pradžioje mano jis buvo pavadintas 
„nekrologu“, nes, LKD nariams iš- 
važinėjant iš Vokietijos (jų jau yra 
JAV, kur taip pat yra išvykęs ir 
valdybos sekretorius J. M. Laurinai
tis, Kanadoje, Anglijoje), turės čia 
baigtis organizuotas darbas. Tačiau 
nesu linkęs manyti, kad dėl to tu
rėtų jau baigtis ir LKD dienos iš 
viso. Ji bus reikalinga mums visa
dos, kol bus gyva pati lietuvių kalba'. 
Todėl draugija turės veikti visur 
ten, kur tik bus jos narių. Pagaliau 
turės ateiti ir tas laikas, kada Lie
tuvių Kalbos Draugija vėl galės 
veikti laisvoje Lietuvoje. Iš visos šir
dies trokštu, kad Viešpats ko grei
čiau šitai mums duotų!

Negaliu dar iškęsti nepasidžiaugęs 
ir savo paties džiaugsmu: darbas 
tremtyje atgaivintoje Lietuvių Kal
bos Draugijoje man yra palikęs ne
maža malonių atsiminimų, nes čia 
buvo dirbama savo tautai ir savo 
mielai, gražiai gimtajai kalbai.

Tremtis, 1949. 4. 30

pažinusi su vadovu, pripažįsta, jog 
juo yra kodifikuojama ligšiolinė 
įvairuojanti lietuvių kalbos rašyba, 
todėl nutaria įpareigoti visas lietu
vių. mokyklas, įstaigas, spaudą ir 
kitas kultūrines institucijas jos lai
kytis. Toliau toje rezoliucijoje dar 
sakoma: „Švietimo ir Kultūros Tary
ba šį klausimą laiko itin svarbiu 
dalyku, jį visokeriopai remia ir pa
brėžia reikalą vadovą ko greičiau
siai išleisti“. Švietimo ir Kultūros 
Tarybos iniciatyva taip pat buvo 
pradėta rinkti ir vadovui leisti 
prenumerata. Lietuvių kalbos vadovo 
išleidimo klausimas taip pat buvo 
svarstomas Vykdomosios Tarybos ir 
Vliko 1948 m. gruodžio 7 d. posė-
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Is vakarykščios
A.iyRUOLIS

Jei pavargsi šioj kelionėj
Dar nenusiminki:
Dievo kerinčia malone
Šventą dieną ginki!

★

Daugel ėjo, daugel klupo.
Tu ne paskutinis
Atgaivinti karštyj lūpų 
Prie skaidraus šaltinio.

*

Tik pro debesis ir kančią 
Saulėn vėl išnirsi,
Rasi dieną skaidrią, brandžią 
Meilės balsą vėl išgirsi.
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dyje. Kultūros Tarnybos valdytojas 
inž. A. Novickis, apie tai painfor
muodamas vadovo autorius, kartu 
praneša, kad Vlikas ir Vykdomoji 
Taryba vadovo „leidimą laiko vienu 
iš skubiausiųjų darbų“ (taip pat pa
žadama leidimą paremti ir finan
siškai; iš Kultūros Tarnybos finan
sinės paramos gauta ir vadovo -žo
dyno perrašinėjimo darbams). Viso
keriopos paramos taip pat susilaukta 
ir iš LTB Švietimo Valdybos bei jos 
pirmininko M. Židonio (ji keliais at
vejais yra paskyrusi LKD pašalpos 
vadovo parengiamiesiems darbams, 
mašinėle rūpestingai perrašydino 
vadovo pirmosios dalies rankraštį ir 
kt.). Švietimo Valdyba taip pat pak
vietė LKD atstovą prie jos veikian
čios Kultūros Tarybos nariu (šios

J. E.* vyskupas J. Rancans, Ry
gos arkivyskupo pagelbininkas ir 
latvių dabartinis valstybės pre
zidento pavaduotojas, atšventė 
gegužės 8 d. Altoettinge, Bavari
joje savo 25 metų vyskupystės 
jubiliejų.

Iškilmėse dalyvavo daug latvių 
visuomenės veikėjų, vokiečių 
aukštųjų dvasiškių. Jubiliatą lie
tuvių tremtinių vardu pasveikino 
kan. F. Kapočius, „Žiburių“ re
dakcijai atstovavo red. V. Zaka
rauskas. .

VISO PASAULIO VAIKŲ 
CHORAI ROMOJE

Romon buvo suvažiavę iš viso 
pasaulio vaikų chorai, kurie At
velykio sekmadieni, Šv. Tėvui 
laikant mišias, giedojo sv. Petro 
bazilikoje. Vaikų chorai buvo at
vykę iš šių kraštų: Prancūzijos, 
Siaur. Afrikos, Belgijos, Olandi
jos, Luksemburgo, Saaro krašto, 
Šveicarijos, Tuniso, Italijos, Vi
dur. ir Piet. Amerikos, Ispanijos, 
Libanono, Kanados, Belgų Kongo 
ir kt

LAUKIAMA MALDININKŲ 
ANTPLŪDŽIO ROMOJE

Romoje Sv. Metų proga laukia

Gegužės 6 d. Augsburgo pereina
mosios stovyklos salėje lietuviškoji 
bendruomenė ir nemaža svetimtaučių 
turėjo malonumo pasiklausyti pui
kaus mūsų menininkų koncerto.

Kauno Operos solistė Antanina 
Dambrauskaitė ir St. Baranauskas, 
akomponuojant Tremties Operos di
rigentui Aleksandrui Kučiūnui, džiu
gino klausytojus įspūdingai atlikto
mis dainomis ir operų arijomis. Visi 
dainuotieji dalykai, nors ne vienam 
ir dešimtimis kartų girdėti, praskam
bėjo šviežiai ir užburiamai. Nors 
Dambrauskaitės dainavime pradžioje 
buvo jaučiama tam tikro nuovargio 
(gal nuo daugelio kelionių!), bet 
Puccini kūriniuose ji visiškai atsiga
vo, o baigiamajame duete iš „Ma
dame Butterfly“ išsiskyrė dideliu 
įsijautimu ir sušvytėjo brilijantine 
technika. Baranauskas gi antroje 
koncerto dalyje panaudojo visą savo 
balsinę medžiagą — sultingą ir ga

Vysk. J. RANCANS 
atšventė sukaktuves

ma didelio maldininkų antplū
džio. Tam tikslui yra statoma 
daugybė medinių pastatų, kur at
vykusieji galės rasti sau pastogę.
MISIJONIERIUS TARP ESKIMŲ

Misijonierius Tėvas Juozapas 
Bullard, kuris prieš keletą mėne
sių buvo dingęs Siaur. Ašigalio 
sniegynuose, neseniai vieno lėk
tuvo buvo atrastas gyvas ir išgel
bėtas. Šis misijonierius jau. nuo 
1940 m. darbuojasi eskimų tarpe.

SUKATALIKĖJO DANCIGAS
Prieš karą Dancigo gyventojai 

sudarė s/4 protestantų. Po karui, 
vokiečius išvijus iš šio miesto ir 
jį užplūdus lenkams, šis miestas 
šiandien tapo beveik visiškai ka
talikiškas. Karo metu sugriautos 
bažnyčios kai kurios jau atsta
tomos.

ŠEIMOS SEKMADIENIS 
NE SPORTUI

Mintis, kad šeimai pagerbti 
skiriamas sekmadienis priklauso 
tik šeimai ir kad bet kokios tą 
dieną sportinės pramogos turi 
būti atkeltos į šeštadienį, šveica
rų tautoje rado didelį pritarimą, 
— pareiškė „Bemer Tagblatt“ 
sporto redaktorius.

Dambrauskaitės, Baranausko ir Kuciuno 
atsisveikinimo koncertas

lingą, bet galima buvo kiek pasi
gesti išbaigimo ypač „Toscos * ir 
Pajacų“ arijose. Vietomis, kai jis 
spustelėdavo forte, tai atrodydavo, 
kad tas forte jau seniai paimtas; o 
kai reikėdavo duoti piano, tai ne vi
sados jam pavykdavo. Užtai pir
moji koncerto dalis Baranauskui lai
kytina visiškai nusisekusia. Čia jis 
taupė jėgas ir raminosi. Chopino 
„Ruduo“ ir Puccini iš „Vakarų mer
gelės“ praskambėjo labai įtikinamai,* 
pagaunančiai, plačiai ir spalvingai. 
Baranauskas daro neabejotiną pa
žangą.

Nekreipiant akies į čia suminėtus 
trūkumėlius, koncertas, Kučiūno pa
tyrimo palydimas, buvo aukšto ly
gio ir -vargu ar greit mes tokį čia, 
Augsburge, beišgifsime. -

Netrukus visi trys menininkai iš
vyksta į Naująjį Pasaulį. Linkėtina 
jiems visokeriopos sėkmės iki pasi
matymo! .Dixi

į knygas. Apie tai buvau taip pat 
girdėjęs iš moterų susirinkimo.

Visiškai ramus pakėliau gąlvą 
ir laukiau, ką jis pasakys. Vaba
las tuo tarpu labai liūdnai žiurėjo 
į mane.

— Atėjau pas jus, žinote, — 
pradėjo jis nedrąsiai, — išreikšti 
jums giliausią užuojautą, kad jūs 
esate žmogus. Ak, kiek klapatų 
ir rūpesčio graužia jūsų širdi! 
Kas juos visus išskaičiuos! O jei 
jūs būtumėte vabalas! Kokia 
laimė būtų čia žemėje gyventi! 
Tik pagalvokite: nei svetimų kal
bų kursus lankyti, nei aukas 
rinkti, nei laikraščius skaityti. 
Taip pat nei siuntinių laukti iš 
Amerikos, nei graudžių laiškų 
rašyti. Mūsų giminė lygiai tokia 
pat turtinga čia, kaip ir tenai. 
Nerūpi nė bilius. Keliaujame, kur 
norime; skrendame, kur patinka. 
Aš ilgai apie tai galvojau ir priė
jau išvados, kad tu esi pats ne
laimingiausias padaras žemėje. 
Gal per maža mokiausi logikos 
dėsnių ir negaliu tos tragedijos 
trumpai išreikšti. Bet manau, 
esu gerai suprastas. Štai, ką no
rėjau pasakyti.

— Tai tiek? — paklausiau jo 
ne susigėdęs, o labai supykęs.

— Gal ir dar kai ką pridėsiu, 
kai išsikalbėsime plačiau — atsa
kė jis. * 

— O iš kur jau tokių puikių 
informacijų turite? Ar tik nenu
griebėte kokio aplinkraščio iš ko
miteto raštinės? Atsakysite teis
me!

— Neįtarkite mane šnipinėji
mu! Jokiai teroristinei organiza
cijai nepriklausiau. Mano tėvu
kas, kurį užvakar prarijo varlė, 
taip pat buvo padorus vyras. 
Tiesa, jisai žinojo ir daug ką pa
pasakojo apie tavo žmogiško gy
venimo keistenybes, bet tai buvo 
grynai jo ilgo patyrimo išdava. O 
aš daug vertingų žinių apie tave 
gavau iš ožio, man rodos, labai 
rimtos ir taurios asmenybės, ku
ris/ antai, ganosi krūmuose. Ten 
kiekvieną popietę ateidavo trys 
ponios pasigėrėti jo grožiu. Ir vi
sos buvo tos pačios nuomonės, 
kad jų vyrai yra lygiai tokie pat 
gudrūs ir šaunūs, kaip ir tas bal- 
tabarzdis! Jis gali tai, jei norite, 
priesaika patvirtinti. Bet aš neti
kiu, kad jūs mane įtartumėte 
meluojant. Nė vienas vabalas dar 
ligi šiol nemelavo.

— Na, ir kas iš to viso?
— Labai , didelis dalykas, — 

greit jis atsakė. — Sprendžiant 
iš ožio gyvenimo būdo, aš priė
jau išvados, kuri labai išaukština 
tavo proto sugebėjimus. Tam ir 
atėjau pareikšti užuojautą, kad 

toks šaunus protas tųkiai menkai 
galvai teko...

— Tpfu, tu spirge! Ar tu atė
jai iš manęs tik pasijuokti! — 
pasirėmiau alkūnėmis ir atsisu
kau į jį taip drąsiai, kaip ūkio 
viršininkas raštinėje.

— Dieve gink ne! Jūs matote 
patys, kad ąš nė karto nenūsi- 
šypsojau. Kaip aš galėčiau juok
tis iš liūdnų dalykų. Aš tik norė
jau išsiaiškinti, kodėl jūs, turė
dami tokį puikų protą, taip aukš
tai stiebiatės ant paskutinių ko
jų, kaip ir ožys — tas baltabarz- 
dis džentelmenas — siekdamas 
tik tų lapų, kurie yra per daug 
aukštai, kad juos pasiektų. Jūs 
patys tai žinote, kad tuo tarpu 
daug sodrių šakelių, apkarusių 
tokiais pat patogiais lapais, lieka 
sumindžiota po kojų. Kokia kvai
lybė! Tik prašau rimtai pagalvoti!

— Daug yra kvailybių, — atšo
viau jam, — Gal niekas, jei nori 
žinoti, nėra žemėje kaip reikiant 
prinokęs ir už tai kartais neduo
da tinkamo skonio, kaip ir ans 
ožio lapų skabinėjimas. Tai yra 
savotiška sotaus padaro kvaily
bė ... Ar verta apie tai kalbėti.

— Taip, bravo bravissimo! — 
. sušuko jis. — Mes gal kaip nors 
jau susikalbėsime! Jūs sakėte: 
daug kvailybių žemėje! Aš tik

pridėsiu, kad labai daug, ir kad 
jūs esate jų karalius! Mano pus
seserės žentas, kuris gyvena bib
liotekoje ir ten rūpestingai grau
žia knygų nugarėles, taip pat tai 
tvirtina. Jis perskaitė daug kny
gų, labai senų ir storų, kur sura
šyta visa žmonių išmintis, ir priė
jo išvados, kad jos visos atsiduo
da pelėsiais ir taip pat neduoda 
reikiamo skonio. Labai suklydo 
tas-, kuris jas rašė, leisdamas su
klijuoti klijais su boro mišiniu... 
Tai vienas dalykas. O antras da
lykas, kas krinta į akis, tai tavo 
vaikščiojimas ant dviejų kojų. 
Tuo ima sekti kiti padarai. Kad 
ir tas, pats ožys, skabinėdamas 
nuo krūmų viršūnių lapus. Ima 
vis aukščiau ir aukščiau stiebtis. 
Ir kas gi bu§! Jei jis išmoks taip 
aukštai pasiekti, kaip ir tu, liks 
visi medžiai be viršūnių, kaip 
dabar ir tavo gyvenimas liko be 
lapų. Tai ne sotaus padaro išdai
gos, o, man rodos, labai liūdnas 
dalykas. Mano senelis visada sa
kydavo, kad tvirčiausiai stovime 
ant žemės fties vabalai, nes įsi
kabiname į ją šešiomis kojomis. 
Ką jau kalbėti apie keturkojus ir 
tavo gimines dvikojus. Sakyk, ar 
ne dėl to taip mėto tave vėjas, 
kad neturi kuo pasiremti, kai 
pakeli vieną koją žengti žings
niui?

— O tu, mažiulėli! Ar tau tas 
suprasti! Mano kelias tolimas ir 
rūstus, jo aukštumas stovi ne to- • 
je plokštumoje, kurią mato tavo 
akys. Aš ir ant vienos ko jus to
liau nueinu, kaip tu šešiomis.-

— Tik neišsisukinėk, kalbėda
mas apie išmintį ir bendrybes. 
Verčiau prisipažink, kad tavo su
puvęs sostas, visą laiką svyravęs 
nuo viduramžių laikų, nė kiek 
nesutvirtėjo, seniai braška. Atsis
tojęs ant dviejų kojų, tu perdaug 
pasistiebei ir pavojingai išstatei 
save tarp žemės ir siekimų esan
čioje tuštumoje. Ar tu žinai, kas 
yra padėta ant jos? Ne, nežinai, 
nes aš tave stebiu iš taško, į kurį 
tu niekada neužkopsi. Ten, ant 
tuštumos, yra peilis, kuris tuojau - 
nupiaus visus tavo saitus su že
me. Iškėlęs rankas prie nepasie
kiamų viršūnių, tu nematai, kad 
mindžiojamose šaknyse susitven
kė žėmės pykčio nuodingosios 
sultys! Ir niekur kitur, tik ten 
yra atsiradęs tuščias plotas, kuris 
paverčia tavo triūsą nykiu kapi
nynu. Ar tu dar vis nejauti, kad 
tavo kojos nepajudinamai įbestos 
į žemę, kai tuo tarpu tavo galva, 
susižavėjusi aukštomis viršūnė
mis, atitrūko nuo jų ir jau seniai 
be sąryšio tarp savęs...

(Bus daugiau)
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„TREMTINIU BABELIO BOKŠTAS".<.
Belgijoje leidžiamas laikraštis 

Orzel Bialy. buvęs gen. Anderso 
korpo organas, kovo 5 d. laidoje 
turi E. Zagiellos straipsnį „Trem
tinių Babelio Bokštas Vokieti
joje“.

Tarp 80.000 ukrainiečių vyksta 
„haličanų ir asmenų iš anapus 
Dniepro kivirčiai. Ši tautybė 
esanti dinamiškiausią ir linkusi 
valdytis „kieta ranka“. Ukrainie
čių šalpos organizacija yra IRO 
akredituota, ir tas leidžia dauge-
liui vykti Amerikon. Daug inte
ligentijos, tebeina 5 laikraščiai, 
senieji emigrantai iš Čekijos vai
dina žymią rolę, nors vadovauja 
buv. Lenkijos Seimo vicepirm. 
Mudryj. Daug laiko ir energijos 
eikvojama savitarpio . ginčam. 
Vistik, tiktai monarchistai neį
stojo į Tautinę Tarybą.

Gudų Vokietijoje esą 10.000. 
Leidžiamas 1 savaitraštis, „Vy
riausybė“ su prezid. Abramčiku 
apsistojo ■ Paryžiuje. Didelis ski
limas: stačiatikių vyskupai re
mia negausius prorusus, „neaiš
kios praeities“ grupė naudojasi 
IRO pritarimu ir kratosi rusų, 
dargi nenori gudų* vardo ir va
dinasi „krivičais“. „Pastaruoju 
metu pareikštos teritorinės pre
tenzijos nuo Briansko ligi Kara
liaučiaus sukėlė aštrų lietuvių- 
gudų ginčą apie... Vilnių.“

Lietuvių Vokietijoje esama 
42,000. Dauguma ruošiasi vykti 
Amerikon, „neva turi 13,000 dar- 

, bo ir butų, garantijų iš USA“. Be 
to, emigruojama į Angliją ir do- 

- minijas. Lietuviai, „kaip iš viso 
baltiečiai, Vengia kontinentalinės 
Vakarų Europos kraštų“. Pus- 
milionis lietuvių Amerikoje mą- 
terialiai remia savo tautiečius 
Vokietijoj ir Lietuvių Raudona- 

. sis Kryžius gabiai veikia. Vokie
tijoje susikūrusios organizacijos 
darosi pasaulinio masto organi

jo laikyti „Metropolį“ su patarnau
tojų personalu, negaudama iš to jo
kių pajamų. Mat, viešbutyje už
sienio svečiams visas išlaikymas su 
geriausiais patiekalais ir brangiais 
išgėrimais buvo duodamas uždyką, 
o misijų atstovų skaičiui pamažu 
'didėjant, valstybei darėsi vis sun
kesnė našta.

Greta užsienio atstovų „Metro- 
polin“ retkarčiais būdavo įleidžiami 
iš Svetur sugrįžtantieji mūsų veikė
jai, kurie, nesant dar įgaliotų at
stovų, kituose kraštuose dažniausiai 
dirbo savo iniciatyva, užmegzdami 
ryšius su daugiau ar mažiau atsa
kingais vyriausybių asmenimis, kad 
juos palenktų mūsų tebesikuriančios 
valstybės naudai. Neteko abejoti, 
kad daugumas jų dirbo atsidėję ir 
tuo būdu atliko mūsų valstybei svar
bų uždavinį. Tik retkarčiais pasi
taikydavo vienas kitas nesąžiningas 
tipas. Štai vienas tokių buvo p. D-ts 
1919 m. apie kovo mėn. vidurį jis 
pasisakė atvykęs iš Skandinavijos. 
Tai buvo apsukrus ir daug kalbų 
mokąs žmogus, tarp kitko ir švediš
kai. Mokėjo jis kai' kuriems vyriau 
sybėš nariams įtikinti savo sugebėji
mus bei nusimanymą prekybos sri- 

1 tyje. O mūsų krašte tuomet buvo 
» jaučiama didelė avalynės stoka. 
į Prekybos ir pramonės ministerija 
/ patikėjo ir išdavė jam milijoninės 

sumos avansą, kad jis patogiausio
mis sąlygomis užpirktų Skandinavi
joj mums taip reikalingos avalynės. 
Gavęs pinigus p. D-is išvažiavo iš 
Lietuvos ir apie jį nuo to laiko nė 
šnipšt.

Po kiek laiko paaiškėjo, kad pir
mųjų Amerikos Raudonojo Kryžiau* 
atstovų priėmimas, • t. y. pirmųjų 
užsienio svečių, per keturias dienas 
valstybei atsiėjo 60.000 markių. O 
markė, kuri palengva krito, tuo me
tu turėjo palyginti dar nemažą ver

zacijom ir palaipsniui keliasi 
Amerikon. „Inteligentija planin
gai perkeliama anapus vandeny
no, kur universitetuose jau dėsto 
eilė lietuvių profesorių, kur DPs 
perėmė didžiumą lietuvių’ ame
rikiečių redakcijų, kur jau yra 
keliasdešimt gydytojų ir t. t.“

Tremtyje gyvena 3 vyskupai, 
daug buv; ministerių, generolų, 
„pusė profesorių ir rašytojų, lie
tuvių studentų skaičius tremty
je siekia 50 procentų prieškari

BūreMs lietuvių, pasiekusių Kolumbiją

nės studentijos“. Leidžiami ke
turi laikraščiai. Per 3 metus daug 
nuveikta kultūros dirvoje. Susi- 
dai£ gausūs teatrai, chorai, net
gi kurį laiką operą, išleista daug 
dailiosios literatūros veikalų, iš
dalinta premijų.

* „Skilimo esama ir čia — kurgi 
jo nebuvot — betgi ne visiško. 
Vieną dispozicijos veiksnį sudaro 
diplomatinės pasiuntinybės, pri
pažįstamos eilės valstybių, o sa
vo laiku apsodintos prezidento 
Smetonos vyriausybės. Diploma
tų šefu yra buv. min. Lozoraitis, 
gyvenąs Romoje.. — Be to, vei- 

PRANCŪZŲ KARINĖ MISIJA LIETUVOJE (Atkelta iš 2 psl.)

tę, pvz.: prancūzai už 100 frankų 
reikalaudavo 200 markių, o ameri
kiečiai už 10 dol. 130 markių. 
Užsienių reikalų ministerija ir ap
lamai mūsų vyriausybė nesiryžo 
keisti tvąrkos ir pradėti reikalauti

Tumas — Vaižgantas, Dėdės ir 
Dėdienės. Vaižganto raštų X to
mas. Išleido „Aistia“, Kassel — 
Mattenberg 1949, 176 psl. Kaina 
3?— DM.

M. Pečkauskaitė, Mergaitės ke
lias. Viršelis P. Osmolskio. Išlei
do Sv. Sosto Delegatūra, Kirch- 
heim-Teck 1948, 104 psl. Kai
na 2,50 DM.

T. Damazas Daveau, OFM, Sv. 
Pranciškus Asyžietis. Išvertė J. 
Povilionis. Antroji laida. Lietu
vos pranciškonų leidinys Nr. 3. 
Kennebunk, Maine 1948.

Vladas Šlaitas, Žmogiškosios 
psalmės. Eilėraščiai. . Detmoldas 
1949, 112 psl. Kaina 2,— DM. Gau
nama: Spaudos skyrius, (21a) Det
mold, Witejstr. 14.

Landsbergis — A. ir. J. Me
kai — Lėtas, Proza. Rinktiniai 
beletristikos dalykai. Iliustravo 
dail. V. L. Adamkevičius. Lei
dykla „Žvilgsniai“.

F. Neveravičius, Dienovidžio 
sutemos. Apysakos bei novelės: 
„Priešai“, „Lizdai ant siriėlio“, 
„Dienovidžio sutemos“. Išleido 
„Aistia“', Kassel-Mattenberg 1949, 
187 psl.

Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Statutas. LTB Centro Ko
miteto leidinys 1949.

kia Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, susikūręs oku
puotame krašte, dabar esąs Vo
kietijoje. Jį daugumoje sudaro 
Smetonos-Voldemaro perversmo 
nušalintų partijų atstovai. Tas 
Komitetas eina Seimo tremtyje 
funkcijas, gi jo priešaky stovi 
krikščioniškosios demokratijos 
vadas, prelatas Krupavičius. Šis 
Komitetas išskyrė Vykdomąją 
Tarybą, kuri veikia kaip Vyriau
sybė tremtyje su V. Sidzikausku

Lavių esama 80.000. Anglų kal
bos mokymas buvęs privalomas 
gimnazijose. Inteligentijos gau
sumas ir protestantų parama lei
do latviam užimti apsčiai vietų 
IRO administracijoje, kas teikia 
materialinį pagrindą ir daug įta
kos latviam. Jie emigruoja išim
tinai į anglo-saksų kraštus. Jų 
leidžiama daug leidinių angliškai. 
„Ar tai ta propaganda duoda ge
rų vaisių, ar protestantų ratelių 
parama,* ar jų pačių užsilaikymas 
— gana, kad jie sudaro emigra
cijos verbavimo komisijų labiau
sia mėgiamą elementą“.

’ Latviai skiriasi nuo "kitų DP. 
Jų sjfciuda kitokia. Ligi šiol jie 
nepasisakė Intermariumo nei ki
tokios antvalstybinės idėjos te
momis: „jie patvirtino tiktai tri
jų Pabalčio valstybių sąjupgą. 
Daugiausia jie domisi dabartimi. 
Raportai iš latviškų organizacijų 
pasitarimų teikia pilniausią DP 
gyvenimo sąlygų vaizdą. Sportas 
jų gyvenime ir propagandoje uži
ma žymią vietą. DP Olimpiadoje 
latviai laimėję daugiausia dova
nų ir savo krepšininkus, prieš
karinius Europos čempionus, jie 
pasiuntė užsienin propagandos 
kelti.

Kultūriniam gyvenime, pirmon 
vieton veržiasi Rygos operos Lei- 
manio baletas. Latviai turi 2 sa
vaitraščiu USA zonoje, 1 britų 
zonoje.

„Skilimas? — Buvo, betgi jau 
užglostytas. Latvijos Seimo iš 
prieš — Ulmaninių laikų atstovų 
susigrupavimas vadovaujamas 
paskutiniojo demokratinio Seimo 
buv. antrojo vicepirmininko — 
katalikų vyskupo Rancano, kuris 
buvo laikomas Latvijos valstybi
nio suverenumo teisių paveldė
toju. Betgi tremtinių didžiumą 
sudaro Ulmanio šalininkai. Su
sitarimas remiasi šiais pamatais: 
valstybinių suverenių teisių ats
tovais yra diplomatai tose vie
tose, kur jie pripažįstami. Be to, 
susikūrė: Tautinė Taryba, kurią 
sudarė maždaug trečdaliu buvu
siojo Seimo politinių partijų at
stovai su vyskupu Rancanu prie
šaky; kitą trečdalį sudaro visuo
meninių organizacijų atstovai, ir 
trečiąjį — delegatai iš Latvių 
Centrales Tarybos, išrinktos vi
sų tremtinių rinkimuose.

„Siame DP pasauly įdomią as
menybę sudaro tūlas Ulmanio 
vyriausybės latviškas ministeris, 
kuris, Sovietų kariuomenei įžen
gus, vieninteli^ pasiliko ministe- 
riu; vokiečių laikais buvo t. v. 
gen. direktorium arba ministe- 
riu; o tremtyje per 2 metu’buvo 
latvių centrinės organizacijos pir
mininku, gi po to — vėl kaip 
vienintelis DP (tarp kitko neturi 
DP teisių) tapo žymiu valdinin
ku IRO centre, Ženevoje.

Tarp 24,000 estų — daugiausia 
inteligentija, daugelis dirba IRO 
aukštose pareigose. Turi žymių 
rašytojų ir mokslininkų. Savo dir
binius eksportuoja Amerikon, 
betgi tuo skiriasi nuo kitų baltie- 
čių, kad estai neturi savo „sosti
nės“ Vokietijoje. Estų Tautinė 
Taryba yra įsikūrusi Švedijoje, 
nes ten gyvena dvidešimt keli 
tūkstančiai estų, „regimai aukš
tesnės kokybės nei tremtiniai 
Vokietijoje. Vasario gale New 
Yorke turėjo įvykti Kongresas, 
kuris turėjo sukurti Pasaulio 
Estų Sąjungą.“ (E)

pryšaky. 50 nuošimčių vietų Ko
mitete užima krikščioniškosios 
demokratijos blokas, o 50 nuo
šimčių tautininkai, liaudininkai, 
socialistai ir kiti, kurie reikalau
ja įsileisti Klaipėdos lietuvių 
(liuteronų iš buv. Prūsijos oku
pacijos) atstovo ir tuo būdu lai
mėti didžiumą. Ginčas tęsiasi jau 
metus laiko, ir opozicija pareiškė 
pirmininkui nepasitikėjimą išva
karėse jo išvykimo į Jungtines 
Valstybes svarbiem pasitarimam. 
Nepaisant to . trynimosi, visi 
veiksniai savitarpy bendradar
biauja.

iš svečių atsiskaitymo, tur būt, bijo
dama netekti užsieniečių simpatijų. 
Juoba nebuvo kaip reikalauti iš- sa
viškių palydovų, vertėjų ar šiam 
sugrįžtančiųjų iš užsienio valstybei 
pasitarnavusių asmenų, nes jų algos 
vargu būtų pakakę apmokėti už 
save bent trečdalį išlaidų. Viešbu

čio šeimininkas p. Šklėrius patyręs, 
kad jam priekaištaujama dėl. per 
didelio išlaidumo, atsisakė iš parei
gų. Kviečiamas jis sutiko dar lai
kinai pasilikti, kol bus surastas nau
jas šeimininkas. Po poros savaičių į 
šias pareigas buvo pakviestas p. Ja- 
čiorius, Vailokaičių banko direk
torius.

Prancūzų karinė misija išgyvenusi 
„Metropolyje“ daugiau kaip 2 mė
nesius, pareiškė norą įsikelti į pri
vačius namus, kai tik juos ras ati
tinkami mūsų valdžios organai. Bu
tas turėjo būti didelis, gerai atre
montuotas. su gerais baldais ir pato
gumais. Kiek galint greičiau surasti 
tokį butą daugiausia buvo suintere
suota užs. reik, ministerija, norė
dama sumažinti išlaidas „Metropo 
lyje“, nes misija, gyvendama priva
čiame bute, pati už viską turėto 
atsilyginti. Gen. Pr. Tamašauskas

Agitacija pries intelek
tualus Sov. Sąjungoj
Pastaruoju laiku Sov. Sąjungoj 

pradėta stipri agitacija prieš in
telektualus. Ypač puolama 50 ra
šytojų, kurių dauguma žydų tau
tybės.

New Dehli. Indijoje kas minu
tę miršta vienas žmogus džiova. 
Tuo būdu per metus džiova nus
kina pusę milijono aukų.

KASSELIO SPORTO NAU
JIENOS

— Balandžio 21 d. sužaistos re- 
vanšiųės stalo teniso rungtynės 
tarp „Lituanica“ II ir Gimnazi
jos. Ir šį kartą Gimnazija pasi
rodė stipresnė, pelnydama antrą 
kartą tokią pat pergalę 5:4.

— Balandžio 20 d. prasidėjo 
Gimnazijos beisbolo pirmenybės. 
Jose dalyvauja 4 komandos 1/ 
II kl„ III/ IV kl., V kl. ir VI 
VII/ VIII kl. komb. Po pirmojo 
rato pirmauja V kl„ nepralai
mėjusi nė vienerių rungtynių.

— Balandžio 29 d„ neatvykus 
Gimnazijos priešininkams — 
Kasselio vokiečiams, jų vietoje 
įvyko antrosios revanšinės stalo 
teniso rungtynės Gimnazija — 
„Lituanica“ II. Po įdomių kovų 
laimėjimas šį kartą atiteko „Li- 
tuanicos“ II komandai, šias rung
tynes sužaidusiai visai be prie
kaišto, tik pasekmė 7:2 atrodė 
trupučiuką per didelė.

— Gegužės 3 d„ lenkų tauti
nės šventės proga, „Lituanicos“ 
tinklinio komanda buvo pakvies
ta į Altenbaumo lenkų sargybos 
dalinių sporto šventę, kur, žais
dama prieš vietos lenkus, išsiko
vojo gražią pergalę 2:1 (15:10, 
9:15, 15:12). „Lituanicai“ atsto
vavo šie sportininkai: Ralkevi- 
čius, Bagdžiūnas, Raudys, V. Miš
kinis, Kazakevičius I ir Kazake
vičius II.

— Gegužės 4 d. „Lituanicos“ 
stalo tenisininkai turėjo revan- 
šinį susitikimą mieste su Kasse
lio apygardos meisteriu KSV 
„Hessen“ Kassel. Sias rungtynes 
„Lituaniča“ I žaidė be savo dvie
jų stiprių ramsčių Kelerio ir Br. 
Saltmiro, kurie balandžio mėų. 
pabaigoje išvyko į Australiją. Be 
to, mūsiškiai turėjo „juodą die
ną“ ir pralaimėjimas buvo visai 
netikėtas.

— Nuo balandžio 7 d. Kassely- 
je rotatorium pradėtas spausdin
ti sporto laikraštis „Sporto Ke
lias“. Jis rodėsi jau treti metai, 
bet sieninio laikraštėlio pavida
lu, mažu egzempliorių kiekiu. 
Laikraštį leidžia Kasselio Gim
nazijos Fiz. Aukl. Būrelis „Vy
tis“. Išeina kas savaitė. Edv. S.

Paieškojimai
Paieškomas Ambraziejus Peč- 

kaitis, sūnus Jurgio, kilęs iš Gar
liavos vis. Jurginiškių km. Ži
nantieji ką nors apie jį ar jo 
šeimą prašomi pranešti šiuo 
adresu: Mr. Povilas Pečiulis, 
Washington, Pa., 545 Jefferson 
Ave U.S.A.

Ješkomas Jurgis Miliauskas, 
gyvenęs Viešojoj aikšt. Kalvari
joje, Marijampolės apksr. Pra
nešti: Onai Jakubauskienei-Mi- 
liauskaitei 3352 „U“ St„ Omaha, 
Nebraska 7, U.S.A.

Mrs. Anna Jackson-Meiliūtė, 
Green Mountain Dairy, Auburn, 
Mass, U.S.A, ieško brolių Anta
no, Edvardo, Vlado Meilų. Visi 
kilę iš Kauno miesto. Žinantieji 
ką nors apie juos prašomi pra
nešti nurodytu adresu.

*7SL» išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadie-
n^iųųriUI nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinamos tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, *už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York. England.
Kanadoj: Mr. J. Smailys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan. Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirlus, 9204 SO. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA.

Ir Mr. Pr. Urbutls, 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Ill, USA. 
Australijoje: Rev. J. Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažlnskas, Calxa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje h Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se Ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.
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Bevino kelionės i Berlyną paslaptis
SPĖJAMA, JIS SUSITIKĘS SU SOVIETŲ VALDININKAIS

Londonas. Kaip Dena praneša, 
„Daily Graphic“ paskelbė savo 
Berlyno korespondento praneši
mą, pagal kurį tam tikruose 
sluogsniuose esą manoma, kad 
užsienių reikalų ministeris Be- 
vinas Berlyne susitikęs su aukš
tais sovietų valdininkais. Dėl 
taip staiga įvykusio Bevino apsi
lankymo esą įvairių spėliojimų, 
kokia buvusi tikroji to apsilan
kymo priežastis. Iš jo susitikimo 
buvusioje vokiečių sostinėje esą 
galima išvesti „paslaptingų pau- 
zų jo programoje“. Be to, kiti 
faktai, kaip rašo koresponden
tas, patvirtintą spėliojimą, bū
tent: „Bevinas leidosi į šią ke

lionę, nors jo sveikatos stovis 
reikalavo gydytojo priežiūros; 
jis atvyko lėktuvu, nors, bloka
dą atšaukus, ketvirtadienį jis 
būtų galėjęs atvykti traukiniu“. 
Pakeliui Bevinas Melleje matėsi 
su vokiečių politikais: Dr. Ade
nauer, Dr. Schumacher ir min. 
pirm. Arnold. Apie jų pasikalbė
jimą nebuvo paskelbta jokio ko
munikato. Kaip manoma, kelias 
valandas užtrukusiame pasikal
bėjime buvo aptarti dienos klau
simai, kurie kyla iš Bonnos 
konstitucijos priėmimo, iš va
karų Vokietijos vyriausybės su
darymo ir iš busimosios užsie
nių reikalų konferencijos.

Pulk. Benjamin J. Ferris, kuris iš gen. Harrold perima EUCOM civilinių reikalų viršininko pareigas, 
lankėsi IRO vyr. būstinėje Bad Kissingene. Čia j j matome ‘su Robert Taylor, Deputy Chief of Operations 
(kairėj) ir Robert J. Corkery, Chief of the Department of Resettlement and Repatriation, ir Andrew 

C. Dunn, Chief Department Care & Maitenance (pats dešinysis).

Irsta užtvara tarp Berlyno ir Vakaru
RŪPESTINGAI RENGIAMASI ATSTATYTI SUSISIEKIMĄ SU BERLYNU. — KASDIEN 13 PRE
KINIŲ TRAUKINIŲ. — AR SOVIETAI NORĖS TIKRAI DEMOKRATINES VOKIETIJOS

Gen. Clay atsisveikinimo 
apsilankymas Frankfurte

PIRMĄKART GENEROLAS KAIP SVEČIAS VOKIEČIŲ 
POBŪVYJE

Frankfurtas. Amerikiečių kari- 17 vai. gen. Clay buvo abiejų 
nis gubernatorius gen. Lucius D. zonų įstaigų ir Frankfurto miesto 
Clay trečiadienio rytą nuskrido svečias. Vyr. dir. Puenderis pa- 
Frankfurtan dalyvauti atsisvei- reiškė vilties, jog gen. Clay, iš- 
kinimo priėmimuose, kurie jam vykdamas, kartu įsivežąs įsitiki- 
buvo surengti tą dieną. Paskui nimą, kad palieka taikingą ir tai- 
vėl sugrįžo Berlynan. ką mylinčią Vokietiją, kuri nieko

12,30 vai. gen. Clay dalyvavo labiau nepageidaujanti, kaippri- 
dviejų valstybių kontrolinės ta- sidėti prie Europos ir pasaulio 
rybos bendruose pietuose, per atstatymo.
kuriuos jis atsisveikino su tos są- Priėmime, kur gen. Clay pirmą 
jungininkų įstaigos amerikiečių kartą buvo vokiečių surengto po- 
ir britų valdininkais. Priešpiet būvio svečias, be ūkio tarybos 
gubernatorius priėmė Hesseno frakcijų pirmininkų ir atstovų, 
min. pirm. Ch. Stock, kuris as- dalyvavo keturių kraštų tarybos 
meniškai su juo atsisveikino. atstovai.

Maskva kviečia Vakarus bendradarbiauti
Londonas. Maskvos radijas ge

gužės 10 d. kreipėsi į JAV ir D. 
Britaniją, kviesdamas su Sov. Šą- 
junga bendradarbiauti, kaip tai 
buvę karo- metu. Maskvos ko
mentatorius, kalbėdamas angliš
kai, priminė prieš pora metų H. 
E. Stassenui duotą Stalino pa
reiškimą, kad dvi skirtingos eko
nominės sistemos galinčios tai-

JAV senatas svarsto 
Ispanijos klausima

Vašingtonas. Neatsižvelgiant į 
„New York Times“ antradienio 
pareiškimą, jog JAV atstovų su
silaikymas balsuojant JT politi
nėj komisijoj Ispanijos klausimą 
reiškiąs Ispanijos problemos 
menką svarbą. JAV senatas vis- 
tik šį klausimą svarstė savo an
tradienio posėdyje.

Debatuose demokratų sen. Pat. 
Mc Cenan reikalavo JAV vy
riausybę JT plenumo posėdžio 
metu, kai bus svarstomas Ispani
jos klausimas, laikytis „ne taip 
tyliai, kaip pereitą šeštadienį“. 
Į tai atsakydamas, senato užsx 
reik, komisijos pirmininkas T. 
Connally pareiškė nusistebėjimą, 
kodėl JAV negalinčios | Madridą 
pasiųsti savo ambasadoriaus. Jis 
niekuomet nesupratęs logikos, 
pagal kurią santykiai su Sov. 
Sąjuga turį būti palaikomi, o su 
Ispanija nutraukti. Connaly pa
brėžė, jog jis nepripažįstąs nei 
vienos, nei kitos vyriausybės, gi 
JAV pasiuntinys reprezentuojąs 
tik JAV vyriausybę. 

kingai sugyventi. Girdi, trijų dii 
džiųjų valstybių — Sov. Sąjungos 
JAV ir D. Britanijos koalicija 
prieš Hitlerį pasaulio tautoms 
davusi puikų bendradarbiavimo 
pavyzdį tarp skirtingų ekonomi
nių sistemų karo metu. Tai, esą, 
taikos metu juoba tų sistemų 
bendradarbiavimas, ne tik gali
mas, bet ir „pageidaujamas“, tu
rint interesą taikai išlaikyti.

TRIESTAS LIKSIĄS BE 
GUBERNATORIAUS

Lake Success. JT Saugumo Ta
ryba gegužės 10 d. atmetė sovie
tų pasiūlymą Triesto gubernato
rium paskirti šveicarą pulk. H. 
Flueckiger. Už balsavo Sov. Są
junga ir Ukraina, kiti 9 Tarybos 
nariai susilaikė. Pulk. Fluecki
ger kandidatūrą prieš kelis me
tus išstatė D. Britanija. Su 
tuo buvo sutikusios ir JAV su 
Prancūzija. Tačiau nuo 1948 m. 
kovo mėn. Vakarų valstybės rei
kalauja Triestą grąžinti italams.

Atmetus sovietų pasiūlymą, jų 
delegatas Jacob Malik apkaltino 
Vakarų valstybes Italijos taikos 
sutarties sulaužymu. Girdi, Va
karai tik todėl norį Triestą ati
duoti Italijai, kad galėtų jį pa
ruošti kaip atsparos punktą. Ne
atsižvelgiant į tai, iš JAV grįžęs 
Triesto amerikiečių-britų sekto
riaus karinis gubernatorius britų 
gen. maj. T. Airey pabrėžė, jog 
JAV laikysena Triesto atžvilgiu 
nepasikeitusi ir Vakarų valsty
bės kaip ir anksčiau pasisakan
čios . už Triesto grąžinimą Itali
jai.

Berlynas. Vidurnaktį iš trečia
dienio į ketvirtadienį pašalinus 
blokadą, pirmasis traukinys 2,13 
vai.- išėjo iš Helmstedto į Berly
ną. Berlyne blokados drugys 
baigėsi šventadieniška nuotaika. 
Kiekviena blokados pašalinimo 
smulkmena — berlyniečiams dži
augsmas. Svarbiausias palengvė
jimas vakarinio Berlyno ūkiui 
yra pažadėtasis elektros srovės 
teikimas iš rytinio sektoriaus ir 
rytinės zonos. Kelionės bilietai 
gali būti perkami vakarinėmis ir 
rytinėmis markėmis.. Bet tai tik 
vienintelis atvejis, kuriuo vakari
nė markė pripažįstama galiojan
čia mokėjimo priemone. Svarbu 
tai. kad iš vakarinių zonų va
žiuojantiems, priešingai ligšioli- 
nams nuostatams, bereikės tik 
tarpzoninio paso ir atitinkamo 
vakarinių zonų firmos rašto. Tai
gi specialaus sovietų karinės val
džios leidimo nebereikia.

Ir pašto susisiekime viskas, 
kaip seniau. Primamos vėl pašti- 
nės visų rūšių siuntos į vakarinę 
Vokietiją.

Vakariniame Berlyne ir vaka
rinėse zonose išeinantieji laikra
ščiai nuo gegužės 12 d. vėl galės 
būti platinami sovietę sektoriuje 
ir jų zonoje su sąlyga, jei bus 
pašalintas sovietų zonos spaudos 

Apie rugsėjį laukiama Vokietijos vyriausybės
FEDERATYVINĖS VOKIETIJOS SOSTINE — BONNA. .— TAR
PINĖ KOMISIJA NĖRA LAIKINOJI VYRIAUSYBE. — KARI
NIAI GUBERNATORIAI SVARSTO KONSTITUCIJĄ. — VO

KIETIJA — EUROPOS LIKIMO RAKTAS

Bonna. Pagrindinio įstatymo 
— konstitucijos pasirašymas 
įvyks gegužės 23 d. vokiečių 
Parlamentarinės Tarybos rūmų 
visumos posėdžių salėje. Spėja
ma, jog kariniai gubernatoriai 
gali konstituciją patvirtinti ge
gužės 14 d., vieną dieną prieš 
amerikiečių karinio gubernato
riaus išvykimą į JAV.

Naktį iš gegužės 10 į 11 d. Par
lamentarinė Taryba slaptu balsa
vimu 33 balsais prieš 29, vie
nam negaliojant ir dviem susi
laikius, provizorine Federalinės 
Vokietijos respublikos sostine iš
rinko Bonną. Abu komunistų ats
tovai nuo balsavimo susilaikė. 
Dabar su nekantrumu laukiama 
sprendimo dėl federatyvinės vy
riausybės. parlamento ir tarybos 
būstinės.

Gegužės 10 d. 36 balsais prie 
29 (CDU/CSU) buvo priimtas ir 
rinkimų į valdžios organus įsta
tymas.

uždraudimas vakarinėse zonose ir 
vakariniame Berlyne.
Įsakmiai sureguliuoti geležinke

lio susisiekimo su Berlynu smulk
menoms susirinko visų keturų 
okupacinių pajėgų žinovai Helm- 
stedan. Berlyno—Helmstedt auto
stradoje buomai iš naujo perda
žyti baltai ir raudonai, o sargy
binių nameliai šviečia nauja bal
ta spalva.

Tarpzoniniam keleivių susisie
kimui palieka ligšioliniai nuosta
tai, reikalaujantieji tarpzoninio 
paso. Numatoma, kad kasdien per 
Helmstedtą į Berlyną eis 13 pre
kinių traukinių ir 5 poros kelei
vini u traukinių, iš kurių venas 
būsiąs skiriamas vokiečiams.

Ryšium su blokados pašalinimu 
britų Labour Party organas 
„Daily Herald“ rašo: „Blokada 
daug sunkumo buyo uždėjusi ne 
tik Berlyno, bet ir sovietų zonos 
gyventojams ir nieko nepasiekė. 
Bet visa tai priklauso praeičiai. 
Kas gi dabar atsitinka? Kas at
sitiks po dešimties dienų, kai Pa
ryžiuje susitiks keturi ūžs. reik, 
ministerial? Vieninga Vokietija la
bai pageidautina, bet galima tik 
ant tikro demokratino pagrindo. 
Ar sovietai tam pritars? Tas 
punktas gal bus lemiamas Pary
žiaus konferencijos klausimas.“

Ypačiai gyvo atgarsio pasau
lyje sulaukė tarpinės komisijos 
įsteigimas. Komunistai, komisijos 
įsteigimą komentuodami, pareiš
kė, log tai bus tarpinė — laiki
noji respublikos vyriausybė. Šį 
teigimą pasisavino viena ameri-. 
kiečių žinių agentūra, ir jis tuo 
būdu nuskambėjo visoje pasau
lio spaudoje. Ryšium su tuo Par
lamentarinės Tarybos pirminin
kas Dr. K. Adenaueris gegužės 
10 d. plenumo posėdžio pabaigoj 
pareiškė, jog komisija nėra tar
pinė vyriausybė ir ji nevykdy
sianti jokių politinių funkcijų.

Savotiškai nustebintos komisi
jos įkūrimu ir Vakarų valstybės. 
Prancūzų karinės valdžios infor
macijos skyriaus viršininkas gen. 
P. Heep ryšium su tuo pareiškė, 
jog Londono susitarimuose trys 
Vakarų valstybės tokios komisi
jos nebuvo numačiusios. Panašiai 
galvoja ir britai. Informuoti bri

tų sluogsniai Berlyne mano, jog 
Parlamentarinės Tarybos darbas 
konstitucijos parengimu ir bai
gėsi. Gi tarpinės komisijos įstei
gimas yra ne Tarybos reikalas. 
Tų pačių sluogsnių nuomone, ka
riniai gubernatoriai visus iš 
konstitucijos iškylančius klausi
mus paves atskirų valstybėlių 
min. pirm, išspręsti.

Tam tikro ryšio su dabar vyk
stančiais įvykiais Vokietijoje tu
ri ir D. Britanijos užs. reik. min. 
trumpas lankymasis Berlyne. Sa
vo vizito metu Bevinas turėjo 
pasikalbėjimą su kai kuriais va
dovaujančiais Vakarų Vokietijos 
politikais. Koelne vykstančioje 
SPD konferencijoj Dr. Curt 
Schumacheris pareiškė, jog Be
vinas pasikalbėjimo metu išreiš
kė vakariečių norą, kad būtų ko 
greičiau išrinktas federalinis 
parlamentas. Vakarai tai pabrė
žia dėl to, jog nori busimoj užs. 
reik, ministerių konferencijoj 
prieš sovietu reikalavimus pasta
tyti įvykusius faktus. Iš savo pu
sės tiek Curt Sohumacheris, tiek 
socialdemokraų’ frakcijos Parla
mentarinėj Taryboj lyderis Dr; 
Carlo Schmid laikosi nuomonės 
jog valdžios organų .sukūrimas 
yra galimas tik po 60 ir 90 dienų. 
Pastarojo nuomone vyriausybė 
tebus sudaryta apie rugsėjo mėn. 
Tačiau esą daug laiko truksią,
kol ji pasidarys veiksminga. Ligi 
to laiko užsienio politikos naštą, 
ant savo pečių neš politinės par
tijos.

Ryšium su konstitucijos priė
mimu Vokietijos vyskupų pirmi
ninkas kardinolas Dr. J. Frings 
pareiškė, jog dvasiškijos ir krikš
čioniškosios bendruomenės sluogs
niuose vyrauja nepasitenkinimas 
dėl nepakankamai konstitucijoj 
išryškintų tėvų teisių.

Ir pasaulio spauda įvairiai 
vykstančius įvykius komentuoja. 
„New York Times“ rašo: „Gal 
didelės simbolinės reikšmės* yra 
tas faktas, jog konstitucija pri
imta Vokiečių kapituliacijos die
ną. Ryšium su keturių-užs. reik, 
min. konefrencija šis įvykis yra 
dar svarbesnis. Vokietijos liki
mas yra, kaip ir anksčiau, visos 
Europos likimo raktas“.

Visai kitaip mano sovietų 
spauda. „Izvestija“ rašo, jog „de
mokratiniai Vokietijos sluogs
niai“ greitą konstitucijos priėmi
mą riša su preciziškomis Vakarų 
valstybių direktyvomis. „Prav- 
da“ gi dar priduria, jog šis sku
bėjimas sietinas su Vakarų vals
tybių noru pastatyti užs. reik, 
ministerių konferenciją prieš 
įvykusius faktus.
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