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Pogrindinis veikimas Čekoslovakijoje

NewYorkas (Dena/INS). Buvusis slovakų 
tautinės tarybos pirmininkas, kuris nese
niai atvyko į JAV, ketvirtadienį pareiškė, 
kad Čekoslovakijoje prasidėjo naujas ir 
„labai stiprus” pogrindinis judėjimas, ku
rio tikslas padėti nekomunistams bėgti tš 
dabartinės komunistinės' valstybės. Jam 
pačiam, teigė Dr. Lettrichas, tai organiza
cijai padedant pasisekė išbėgti į užsienius.

Nauja komunistu programa
Paryžius (Dena). Prancūzijos komunistų 

partijos centrinis komitetas ketvirtadienį 
priėmėt? straipsnių naują• prancūzų ko
munistų partijos programą. Svarbiausieji 
tos programos straipsniai pasmerkia sutar
tis su „imperialistiniais” kraštais, nagrinė
ja pasaulinės taikos sukūrimą, prekybinių 
santykių su vidurio Europos kraštais atnau
jinimą, naujos demokratinės Prancūzijos- 
koalicinės vyriausybės sudarymą komunis
tams vadovaujant, karo užbaigimą su Viet
namu, karinių išlaidų sumažinimą ir ar
mijos perorganizavimą, algų pertvarkymą 
ir kainų sumažinimo ir stabilizavimo po
litiką.

negali remti 
turėtų būti 
jie yra vo- 

sutinka ben-

28 supertvlrtoves i Vokietija
New Yorkas (Dena/Reuteris). Iš Šalinos 

Kansase pakilo 28 amerikinės supertvirto- 
vės B 29 tipo. Jos ketvirtadienio 
rytą per Brestą ir Paryžių atskrido į 
Vokietiją Fūrstenfeldbrūcko aerodroman. 
Dvi iš tame skridime dalyvaujančių eska
drilių turės atgal grįžti į JAV, o trečioji 
supertvirtovių eskadrilė turės pakeisti 
stacionuojančią Europoje eskadrilę.

jau

ERP finansavimas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas pasiuntė atstovų rūmams for
malų reikalavimą paskirti 2 milijardus 245 
milijonus dolerių, kurie reikalingi Marshal
lio plano finansavmui nuo liepos mėn. 1 d. 
prasidedančių naujų biudžetinių metų.

Kongresui priėmus bendrą Europos pa
galbos planą 5,3 milijardų dolerių dydžio 
dvylikai mėnesių ir iš'tos sumos' paskyrus 
55 milijonus dolerių pereinamajai pagalbai 
bei išdavus avanso 1 milijardą dolerių, iš 
visos sumos dar atliko 4 milijardai 245 mi
lijonai dolerių.

Trumanas pabrėžia, kad JAV kongresas, 
nedelsdamas priėmęs ERP planą, pripažino, 
jog laisvosioms Europos tautoms buvo rei
kalinga skubi Amerikos pagaloa.

Lėktuvų katastrofa — tyčių darbas
Londonas (Dena/Reuteris). Lordas kanc

leris Jowittas aukštuosiuose rūmuose pra
nešė, kad D. Britanijos vyriausybė pareika
laus iš sovietų nuostolių atlyginimą už bri
tų lėktuvą, kuris nukrito po susidūrimo 
virš Berlyno pereitą pirmadienį, jeigu 
Britanijos vyriausybė įsitikintų, jog kata
strofa kilo dėl sovietų lakūno kaltės. Lordas 
Jowittas nurodė, kad sovietų noras remtis 
tik britų ir sovietų liudininkais yra juo
kingas. Britanijos vyriausybė 
tos nuomonės, jog liudininkai 
melagiai vien tik dėl to, kad 
kiečiai. Britų įstaigos vis dar
drai tirti ir tikisi, kad tuose tyrimuose ak
tyviai dalyvaus ir sovietų tyrinėtojai, ku
rie dar iki šiol neatvyko.

Lordas, Vansittartas, buvęs ankstyvesnis 
vyriausybės politinis tarėjas, reikalavo, kad 
atlyginimo reikalavimai sovietams būtų 
įteikti su tam tikru spaudimu.

Europoje šiuo metu vyrauja nuomonė, 
kuriai ir aš visiškai pritariu, pareiškė Van
sittartas, kad sovietai šį susidūrimą insce
nizavo, norėdami diskredituoti vakarų de
mokratiją prieš rinkimus Italijoje.

Sovietai nori farsu
Berlynas (Dena). Sąjungininkų Berlyno 

komendantūros posėdyje, kuris truko 11 va
landų, sovietų komendantas A. Kotikovas į 
pateiktus amerikiečių komendanto praneši
mus apie asmenų dingimus sovietų sekto
riuje Berlyne atsakė, kad amerikiečių in
formacijos, matyti, remiasi „reakcinių laik
raščių” pranešimais.

Britų konservątyvinis „Yorkshire Post” 
rašo, kad sovietų taktika aiškinant lėktuvų 
katastrofą sudaro atmosferą, tolygią saty
riniam B. Shawo farsui. Jei nebus išklauso
mi visi pareiškimai, tai visas to reikalo ty
rinėjimas bu^ buvęs tik farsas. Reikia bijo
ti, kad sovietai kaip tik to ir siekia.

Kai britų.įsfaigos pasiūlė* lėktuvų katas
trofos reikalą perduoti keturių komisijai, 
sovietai užprotestavo ir iš savo pusės pa
reikalavo, kad tyrinėjimus vestų tik suinte
resuotos šalys. Britai sutiko. Laikraštis ma
no, kad ateityje daugiau nebebus daroma 
sovietams panašių koncesijų.

Dėl tariamų orinio susisiekimo nuostatų 
pažeidimo iš anglų ir amerikiečių pilotų 
pusės Berlyne, SMA organai „Tagliche 
Rundschau” trečiadienį rašo, kad praktika 
parodė, jog daugelis amerikiečių ir anglų 
pilotų yra visai be patyrimo ir todėl jiems 
reikalinga kontrolė.

Sovietų delegacija trečiadienį į sovietų 
britų mišrios komisijos posėdį del lėktuvų 
avarijos neatvyko. Britų komisija varė savo 
darbą viena.

Sovietai spiriasi, kad tik britų ir sovietų 
Įvykio liudininkai! būtų klausinėjami, o 
anglai ^reikalauja klausinėti mačiusius įvy
kį vokiečius ir amerikiečius.

Britų valdininkas iš kontrolinės komisijos 
pranešė, kad iki šiol sovietai nėra pateikę

jokio 
kimų 
Taip 
vieta.

siūlymo dėl pasitarimo apie susisie- 
iš Berlyno su vakarinėmis zonomis, 
pat dar nepasiūlyta nei laikas nei

Omgus lieka Berlyne
Berlynas (Dena). Amerikiečių karinė val

džia Vokietijoje dementavo SĖD partijos 
organo „Neues Deutschland” straipsnį „Om
gus palieka Berlyną” teigimus, esą ameri
kiečių karinės valdžios Berlyne tarnauto
jai trečiadienį gavo įsakymą būti pasiruo
šę iš Berlyno persikraustyti į Frank
furtą. (

JAV karinė valdžia pareiškia, kad visai ir 
nemanoma Omgus perkelti į Frankfurtą. Per
sikelia tik tokie tarnautojai, kurie turi ben
dradarbiauti su bizonos ūkio administracija.

Sovietą šarvuočiai Berlyne
informatorius į ketvirtadienio 

pranešimus, pagal kuriuos, esą, 
sutraukę į savo sektorių Berlyne 
skaičių šarvuočių, pareiškė, jog

Britų 
spaudos 
sovietai 
didesnį
britai neteikia tam ypatingos reikšmės. So
vietai turi, visišką laisvę savo garnizonų 
jėgas laikyti paslaptyje. Nėra jokių susi
tarimų, kurie draustų Berlyne laikyti šar
vuočius. Informatorius pažymėjo, jog kiek
vienam esą žinoma, kad sovietai Vokietijoje 
laiko didesnę armiją, kaip 
mesnio pasisakymo apie 
šarvuočių dalinių buvimą 
saįrė: reikia visko vengti,

galėtų kelti nerimą.
ar galima laukti artimiau- 

kad britų kariniai traukiniai 
tarp Berl/no ir britų zonos,

britai. Nuo toli- 
tariamą sovietų 

Berlyne jis atsi
kąs tarp vokie-

čių gyventojų
Į klausimą, 

šioje ateityje, 
ir vėl važinės
informatorius atsakė, jog traukinių susisie
kimas tol . bus 'sustabdytas, kol sovietai 
spirsis į tuos traukinius įeiti ir tikrinti va
žiuojančiųjų dokumentus.

Neatsisakys teisių
Washingfonas (Dena/Reuteris). Užsienio 

reikalų ministerio pavaduotojas R. Lovettas 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad JAV 
neatsisakys jokių savo, pagrindinių teisių 
Berlyne. Amerikos vyriausybė glaudžiai

bendradarbiauja su savo kariniu guberna
toriumi Berlyne ir elgsis tokiu būdu, kuris 
bus geriausias išlyginti nuomonių skirtu
mams tarp Sovietų Sąjungos ir JAV, neuž- 
leisdama tuo pačiu kokių nors nustatytų 
pagrindinių teisių.

Vienoje kaip ir Berlyne
Viena (Dena/Reuteris). Sovietų įstaigos 

Vienoje pradėjo taikyti susisiekimo varžy
mą ir amerikiečių personalui. Sovietų sar
gybos kelių kontrolėje prie Tullino, apie 
24 km. nuo Vienos, atsisakė leisti važiuoti 
tam tikram skaičiui amerikiečių karinio 
personalo asmenų, kurie buvo kelyje į 
amerikiečių aerodromą Tulline.

Sovietų sargybos reikalavo parodyti kaip 
asmens dokumentą visų okupacinių pajėgų 
pripažintą pilką keturiomis kalbomis pasą.

Britų kurjeris, gabenęs su savimi britų 
užsienio reikalų ministerijos dokumentus 
prie Vienos buvo sulaikyta ginkluotų sovie
tų sargybų. Jam buvo sutrukdyta pasiekti 
netoli Vienos esantį britų aerodromą 
Schwechate.

JAV atstovų rūmų speciali pakomisė tirs, 
ar tikrai Amerikos žinių tarnyba iš anksto 
turėjo inform.acijas apie sukilimą Kolumbi
joje. (D/R).

Planas Italijai susovietmti
Milanas (Dena/Reuteris). Italų ministeris 

pirmininkas de Gasperis antradienį savo 
kalboje Katedros aikštėje pareiškė, kad jis 
turi slaptus dokumentus, kuriais ERP kraš
tų komunistams nurodoma kovoti su Mar
shallio planu ir kelti neramumus.

Tas dokumentas, pasak Gasperį, atsklei
džia smulkmenas apie italų komunistų vado 
L. Longos susitikimą su sovietų politbiuro 
nariu A. Ždanovu, kuris 'įvyko Balstogėje, 
Lenkijoje.

Kai de Gasperis pradėjo sakinį: „Jeigu 
liaudies frontas laimėtų rinkimus...” to
lesni žodžiai 
droje. Tada 
„Gerai, apie 
besime”.

Italų tautinio susirinkimo pirmininkas ko
munistas U. Terracinis antradienį pareika
lavo, kad atsistatydintų krikščionis demo
kratas ministeris pirmininkas de Gasperis 
ir kad abieji rūmai, tautinis susirinkimas ir 
senatas, rinktų naują ministerį pirmininką.

paskendo protesto balsų au- 
ministeris pirmininkas tarė: 
tokius galimumus mes nekal-

ortodoksai, 
trečiadienį 
už ginklų

Paskutinis „išvadavimo“ etapas!?
Vilniaus radijas paskelbė, kad LTSR 

valstiečiai vis daugiau ir daugiau įsisąmo
nina kolektyvinio ūkio pranašumą prieš in
dividualinį ūkį ir sparčiai jungiasi į „kol
chozus”.

Kai tik ką „išvaduotoje” Čekoslovakijoje 
dar tik vykdoma žemės reforma ir sąmonin
gai didinamas ubagų skaičius, Lietuva ir 
kitos Pabaltijo valstybės jau pasiekė aukš
tesnį bolševikinės santvarkos laipsnį. Čia 
ubagai jau suvaromi į ubagynus — kolekty
vinius ūkius, kur viešpatauja visuotinis ne
turtas ir bet kokį veikimą paraližuojantl 
šnipų baimė.

Žydai prieš žydus i
Jeruzalė (Dena/INS). Žydų 

kurie atmeta politinį sionizmą, 
Jeruzalėje padarė demonstraciją
paliaubas ir taiką. Demonstrantai nešė pla
katus, kuriuose buvo reikalaujama, kad vy
riausybė išvestų gyventojus iš 
krizės”. Juos pasitiko ginkluotas Haganah 
būrys ir buožėmis išvaikė.

Krikščioniškas antikominformas?
Rymas (Dena/INS). News Service agen

tūra patyrė iš patikimų šaltinių Ryme, kad 
prezidento Trumano asmeninis pasiuntinys 
Vatikane, M. Tayloras, kuris dabar keliau
ja po Europą, turi uždavinį suburti Vakarų 
pasaulio jėgas į telkinį, savo rūšies religi
nį antikominformą, kuris nugalėtų komu
nizmo plėtimąsi.

Tayloras ketvirtadienį po dviejų anksty
vesnių audiencijų pas Popiežių Pijų turėjo 
pasitarimus su aukščiausiais Vatikano pa
reigūnais.

Planui remti 1 Tayloras stengiasi laimė
li Vakarų Europos vadovaujančius politi
kus.

JT Palestinos reikalų komisija pranešė 
Jungtinėms Tautoms, kad D. Britanija ven
gs bendradarbiauti sprendžiant • Palestinos 

(P/R). " -

.baisios

pirmininkas P. Tog- 
Italijos ambasado- 

Donninio apkaltino 
išmintinga diplomat!-

Komunistų partijos 
liattis dėl atšaukimo 
riaus Varšuvoje A. 
britus. Esą, Donninis 
ja išgavęs lenkų vyriausybės pažadą remti
Italiją jos pretenzijose dėl kolonijų grąži
nimo. Savo laiške užsienio reikalų ministe- 
riui Sforzai Togliattis klausia, ar tie tei
gimai atitinka tiesą.

Rymo radijas pirmadienį pranešė, kad 
Sforza atšaukė Dohninį iš pareigų dėl to, 
jog, nepaisydamas potvarkio, kad užsienio 
misijų šefai ryšium su rinkimais negali pa
sitraukti nuo savo pareigų, grįžo į Italiją 
atostogų.

Nepriklausomas italų laikraštis „11 Tem
po” antradienį paskelbė tariamąjį 
tų planą Italijai susovietinti, jei 
komunistams rinkimai.

Tą planą slapto įsakymo forma
munistams pasiuntė sovietų užsienio minis
terio pavaduotojas A. Zorinas. \

Laikraštis remiasi šaltiniu, „kuris nebijo 
jokio dementavimo”. Plane numatoma tuoj 
uždaryti visas sienas. Toliau sudaroma 
„liaudies milicija”, kuri kontroliuotų poli
ciją ir armiją. Toliau būtų 'sudaryta „Jau
nimo gvardija”. Tuoj turėtų' būti pasira
šyta karinė sutartis su sovietais ir Jugo
slavija. Italijos armija būtų aprūpinta so
vietų ginklais.

Reikia 
mažiausiai 18 divizijų
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV ar

mijos generalinio štabo viršininkas genero
las O. Bradleys kreipėsi trečiadienį į kon
gresą, prašydamas nustatyti minimalų JAV, 
armijos dydį 18 divizijų. Bradleys pranešė 
atstovų rūmų karinei komisijai, kad toks 
divizijų kiekis yra minimalus, atsižvelgiant 
į tas sąlygas, kurias jos turės išpildyti ga
limo konflikto atveju. Generalinio štabo vir
šininkas atkreipė kongreso dėmesį J tai, kad 
sovietai reikalui esant 60 dienų būvyje ga
li paruošti kovai tinkančių 300 divizijų.

Šiuo metu sovietai tarnyboje turi 170 di
vizijų, prie kurių tenka dar priskaityti 95 
satelitinių kraštų divizijas.

Suregstrnos komunistas
Washingtonas (Dena). Komisija prieš- 

amerikinei veiklai aiškinti, kuri Šiuo metu 
ruošia preškomunistinius įstatymus, trečia
dienį nutarė, kad visi komunistų partijos 
nariai turi būti įpareigoti registruotis tei
singumo ministerjoje.

Šis sprendimas pakeičia ankstyvesnį 
sprendimą, kuriuo buvo įsakyta registruotis 
tik komunistų partijos vadovybės asmenims.

Abeji tikisi laimėti rinkimus
Rymas (Dena). Italijos ministeris pirmi

ninkas de Gasperis, pasak INS, trečiadienį 
pareiškė, kad jis yra įsitikinęs, jog krikš
čionys demokratai ir kitos partijos, 
klausančios vyriausybės koalicijai, per 
kimus gaus daugumą.

Toliau de Gasperis pareiškė, kad 
riausybė yra pasirengusi komunistų jėgos 

•priemonėms 
bės rankose 
kominformas 
cijos planą.

Priešingai 
komunistų partijos generalinis sekretorius 
Lombardijoje Pajetta vienas iš komunistų 
„trijų didžiųjų”, trečiadienį pareiškė, kad 
komunistai ateinantį sekmadienį gaus 45’/* 
visų balsų. Jėgos pavartojimas, pareiškė 
Pajetta, nebus reikalingas, nes toks procen
tas balsų komunistams duos teisę sudaryti 
naują vyriausybę.

Italų pasiuntinys Washingtone A. Tar- 
chianis perdavė prezidentui Trumanui italų 
tautos ir vyriausybės „nuoširdžiausią dė
kingumą” už amerikiečių pastangas grąžin-y 
ti italų tautai Triestą.

Tarchianio raštas kartu su Trumano at
sakymu trečiadienį paskelbtas Italijoje.

Sovietų vyriausybė sutiko su italų siūly
mu, kad numatytuose Maskvoje prekybi
niuose pasitarimuose būtų iškeltas klausi
mas ir italų taikos sutarties sąlygų, pagal 
kurias Italija savo vertybes Rumunijoje, 
Bulgarijoje ir Vengrijoje turi perleisti 
paracijų sąskaiton sovietams.

pri- 
rin- '

vy-

pasipriešinti. Vienas vyriausy- 
esąs dokumentas rodo, kad 
paruošė Italijai ypatingą ak-

de Gasperio teigimams, italų

re-<

komunis- 
pasisektų

italų ko-

Penkių valstybių atstovai pasitarime dėl Palestinos dalijimo atmetimy. (Desinen)
Parodis (Prane.), W. Austinas (JAV), A. Gromyka (SS), sir A. Cadoganas (D. 1

I A.
.. ___ įganas (D. Br.),

Irygvė Liė ir. Ciangas (Kin.). (Dena/NYT-Bild).

Kolumbijoje grįžta tvarka
Bogota (Dena/INS). Kolumbijos liberalų 

partijos tautinis komitetas antradienį' pa
skelbė, kad partija yra pasiruošusi dalyvau
ti koalicinėje vyriausybėje.

Reikalavimą pasitraukti ir prezidento pa
reigas perleisti liberalui E. Šautos, prezi
dentas Perezas atmetė. Jis motyvavo tuo, 
kad tai dar pablogintų Kolumbijos vidaus 
būklę.

Iki šiol Bogotoje žuvo 800 asmenų, per 
500 sužeista. Per neramumus buvo apiplėš
ta arba sudeginta 5000 prekybos verslovių. 
Bogotos prekyba yra sužlugdyta.

Tačiau dar neramu
Bogota (Dena). Tuo pačiu metu, kai po 

ilgos pertraukos Panamerikos konferencija 
vėl susirinko Bogotos užmiestyje vienos 
mokyklos pastate posėdžių, pasak Reuterį, 
miesto centre ir apie Marshallio gyvenamą
ją vieta tarp kariuomenės ir sukilėlių vėl 
įvyko susišaudymai.

Įvairiose Bogotos vietose vis dar tęsia
si susidūrimai su pavienėmis sukilėlių gru
pėmis, kurios įsistiprinusios namų pasta
tuose.

Dvejose krašto provincijose, Antiquijoje ir 
Caucoje, vėl vyksta dalinis susisiekimas ge
ležinkeliais.

Nužudyto liberalų vado J. Gaitano našlė 
atsisako laidoti savo vyro palaikus, kol ne
atsisakys nuo prezidento pareigų konser
vatorius Perezas.

Atstovų rūmų aprobavimo komisija pa
skyrė antradienį 2'/s milijardų dolerių JAV 
aviacijos moderninimui. (D/INS).

už- 
R.

Paliaubos Costa Rikoje
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV 

sienio reikalų ministerio pavaduotojas 
Lovettas trečiadienį pareiškė, kad Costa
Rikos vyriausybininkų ir sukilėlių daliniai 
įsakė nutraukti karo veiksmus ir paskelbti 
ginklų paliaubas. Iš JAV sostinėje gautų 
žinių matyti, kad abi pusės laikysis šių cm- 
rodymų.

JAV ambasada, San Josėje, Costa Rikos 
sostinėje, pranešusi, kad tik keliose vietose 
dar vyksta kovos tarp vyriausybės ir deši
nės pakraipos sukilėlių dalinių, kurie dar 
negavę minėto įsakymo.

Pasišalinti per 48 valandas
Frankfurtas (Dena). Amerikiečių karinis 

gubernatorius Vokietijoje gen. L. D. Cla- 
yus ketvirtadienį pareikalavo, kad 4 daly
viai vengrų repatriacinės misijos ir 11 
vengrių reparacijų misijos narių Vokietijoje 
per 48 vai. išvyktų iš amerikiečių Vokieti
jos zonos.

Kaip pagrindas tam ištrėmimui viename 
memorandume nurodomas įvykis, dėl kurio 
amerikiečių pasiuntinybė Budapešte kovo 
24. d. ko aštriausiai protestavo. Mat, veng
rų įstaigos neleido amerikiečių personalui 
palydėti traukinio su repatriantais riki pa
skyrimo vietos ir traukinio palydovui ko
mendantui sutrukdė tą traukinį atgal grą
žinti į Vokietiją, kai dėl kilusių nuomonių 
skirtumu nebuvo rasta priimtino sprendimo.

1
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TKUMPffiS EfiMOS
AUSTRALIJA 'SOVIETŲ S-GA

Žydų kacetininkai lėktuvu iš Paryžiaus 
nuskrido į Australiją ir be leidimo nutūpė.

AUSTRIJA
Iš Vienos | Lincą prie St. Pollteno so

vietai taip pat įsteigė kontrolės punktą ir 
tikrina vykstančių tuo plentu asmenų tapa- 

z tybę. (D).
ČEKOSLOVAKIJA

Buvusiam minlsterio pirmininko pava
duotojui, slovakų demokratų partijos nariui 
J. Ursiniui, jo asmens sekretoriui ir eilei 
kitų j>artijos narių keliama byla. Jie kalti
nami karo metu 
saugumui. (D).

Sovietų agentų dalyvavimas perversme Ko
lumbijoje esąs nevykęs faktų kraipymas ir 
priešsovietiškas žygis — skelbia Tassas.

„Okupuoja” išradimus. Pasak sovietų- 
akademijos pranešimą, pirmą lėktuvą pa
daręs rusas Mojolevskis 1892 m. Lėktuvas 
buvęs varomas garu. (NF).

Maskvos radijas pranešė, kad amerikiečių 
britų ir prancūzų pasirinktasis būdas Itali
jai grąžinti Triestą sovietams yra nepriim
tinas. (D/R).

ŠVEDIJA

Mūšy tautos ugdytojas

VYDŪNAS DIDŽIOJOJE LIETUVOJE / A. MERKELIS

(3)

"pakenkę Čekoslovakijos

D. BRITANIJA

Švedų čekų draugija Stockholme nutarė 
likviduotis, kadangi „tarp abiejų kraštų ne
beįmanoma palaikyti laisvo kultūrinio ben
dradarbiavimo”. (NF).

TOL. RYTAI
1 sovietų notą, kuria jie atmeta Vakarų 

valstybių siūlymą Triestą atiduoti Italijai, 
atsakys Bevinas. Balandžio 20 d. numaty
tieji 4 valstybių pasitarimai tuo klausimu 
tebus paruošiamojo pobūdžio. (D).

2 stratosferinius lėktuvus su sprausminiais 
motorais stato Anglijos civilinei aviacijai.

Britų „Triumpho” lėktuvnešis, lydimas 
naikintuvo, įplaukė į Venecijos uostą ir iš
bus ligi balandžio 20 d. Paskum plauks į 
Triestą. (NF).

EGIPTAS

Siaurės ir pietų Korėjos politikų konfe
rencija, kuri turėjo 'įvykti balandžio 14 d., 
nukelta tolesniam laikui, nenurodant termi
no. (D/R).

VENGRIJA
Smulkiųjų ūkininkų partijos pirmininkas 

Istvanas Dobvs paskirtas žemės ūkio mi- 
nisteriu. (D/R).

VOKIETIJA

savo vado- 
Draugijos 
nuo kitų 

kartais su 
parodyda-

Arabų Lyga atmeta projektą Palestiną 
yavesti valdyti patikėtinio institucijai, jei 
T tų pareigų nepavestų pačiai Arabų Ly

gai arba kuriai nors valstybei, kuri pri
klauso tai lygai. (D/R).

IS VISUR
■ Santykių nenutraukė. Kolumbijos užsienio 
reikalų ministeris E. Z. Angelas trečiadienį 
paneigė pranešimą, kad vyriausybė nutrau
kusi diplomatinius santykius su' Sovietų 
S-gą. Radijo pranešimas buvęs „per ank
styvas”. (D/R).

Unrra iki 1947 m. galo iš pasiūlytos 350 
milijonų sumos išleido 280.260,000 dolerių 
penkiems numatytiems kraštams remti. Ita
lija gavo 118.696.000, Austrija — 87.113,000, 
Kinija — 27.494.000, Graikija — 37.886.000 
ir Triestas gavo 9.071.000 dolerių. (D/R).

V. Europos unijos valstybės (Prancūzija, 
D. Britanija, Belgija, Olandija ir Liuksem
burgas) šiomis dienomis susirenka konfe
rencijos, kurioje svarstys deficito klausimą, 
kylantį savitarpio prekyboje. (D/R).

Pirma demonstracija per 300 metų įvyko 
trečiadienį Bermudų salose. Dėl vieno vy
riausybės pranešimo protestavo negrų dar
bininkai. (D/1NS).

ITALIJA
Togliattis netinkamas? Dešiniųjų laikraš

tis „Risorgimento Liberale” pranašauja, 
kad po. rinkimų komunistų partijoje įvyksią 
žymių pasikeitimų. Togliattis neišpildęs 
kominformo duotų uždavinių ir busiąs pa
keistas energingesniais asmenimis. (D/R).

„Tegyvuoja policija” šaukė minia ir mė
tė gėles, stambesniems policijos daliniams 
žygiuojant Neapolio gatvėmis. (D/R).

500 kulkosvaidžių, 4500 šautuvų ir apie 
K,. pusę milijono šovinių policij'a konfiskavo 

per 3 šių metų mėnesius. (D/R).
Atvyko pirmasis laivas atvežęs 8.000 t 

grūdų Marshallio plano tiekimo ribose.
Italų radiju) talkininkaują žurnalistai pro

testavo dėl Togliattio teigimo/ esą, jie tei
kiu klaidingas informacijas ir iškreipiu ži
nias. (D/INS). \

*>1 J. A. VALSTYBĖS

Vyrus per 26 m. amžiaus nuo karo tarny
bos ir karinio paruošimo atleisti vienu bal
su nutarė senato karo reikalų komisija.

Neaiškus tabako vaidmuo. C. Andersonas, 
respublikininkas ir atstovų rūmų aprobavi
mų komisijos narys, pasisakė prieš Euro
pos pagalbos pinigų naudojimą tabakui 
pirkti. Jis negalįs suprasti, ką bendra ta
bakas turįs su pagalbos programa, nebent 
tai turinti būti pagalba JAV tabako plan
tatoriams. (D/R).

Ypatingos karinės ir ūkinės pagalbos 5 V. 
Europos unijos valstybėms suteikimą svars
to Amerikos vyriausybė. (D/INS).

Apie 200.000 angliakasių, nors ir susitar
ta dėl pensijų reikalavimų, dėl kurių buvo 
pradėję streikuoti, dar negrįžta į darbą.

H. Fordas tiki Europos ūkinį atsistatymą, 
jei veikiai bus pašalinta bolševikinė grės
mė. (D/INS).

„Laisva spauda yra didžiausias komuniz
mo priešas”, pareiškė Amerikos žurnalistų 
prof. sąjungos „American Newspaper 
Guild” pirmininkas H. Martinas, lankyda
masis Vokietijoje. (D).

Respublikininkų partijos parengiamuose 
rinkimuose Nebraskoje laimi kandidatas į 
prezidentus Stassenas. (D/R).

Pakvietė Staliną. Respublikininkų atstovas 
Footė telegrama pakvietė Staliną atvykti į 
Washingtoną konferencijos su prezidentu 
Trumanu. (D/R).

Sluobuoja žvalgyba. Kandidatas 1 prezi
dentus Th. E. Deweys apkaltino demokratų 
administraciją „nekompetentingumu”, ka
dangi apie perversmą Kolumbijoje niekas 
nebuvo laiku painformuotas. Karo metu lo
tynų Amerikoje JAV turėjusios geriausią ; 
žvalgybą, kurią po karo panaikinęs Truma- 
nas. (D/INS).

JUNGT. TAUTOS

Britų sovietų komisijoje dėl lėktuvų ava
rijos pirmame posėdyje pasireiškė nesuti
kimai, kai britai paprašė įvykį mačiusių vo
kiečių ir amerikiečių liudininkų parodymus 
įrašyti į protokolą. (D).

Denacifikavimas Thūringijoje baigtas ba
landžio 10 d. — pranešė Thūringijos vidaus 
reikalų ministeris. (D).

Vokiečiai eitų su vakariečiais. Hannove- 
rio evangelikų vyskupas Dr. H. Liljė, kuris 
dabar yra J. A. Valstybėse, spaudos atsto
vams pareiškė, kad įvykus ginkluotam kon
fliktui tarp Vakarų ir Sovietų S-gos, dau
gumas vokiečių stotų į Vakarų valstybių 
pusę. (D/R).

„Silezija yra sena lenkų provincija”, SĖD 
Lenkijai dėl to sunkumų nedarys, pareiškė 
Saksonijos krašto partijos mokykloje SĖD 
pareigūnai. (D).

Marksizmo kursas įvedamas visuose Vo
kietijos rytinės zonos universitetuose nuo 
šių metų rudens ir bus privalomas visiems 
studentams. (D).

Už laisvą ūkį. CDU frakcijos atstovas 
ūkio taryboje pareiškė, kad po valiutos re
formos turįs būti panaikintas kontroliuoja
mas ūkis. Pinigų reforma turi būti panau
dota laisvam ūkiui sukurti. (D).

2,4 mil. dol. kavai pirkti antrame 1948 m. 
ketvirtyje paskyrė bizonos ūkio vadyba. 
Tokie pat kiekiai bus įvežami 3. ir 4. ket
virtyje. (D).

Vakarų sąjungininkai kalti esą, kad Vo
kietijoje neįvykdyta vieninga valiutos refor
ma — trečiadienį paskelbė sovietų karinės 
valdžios informacijos biuras. (D).

Jungia okupacines įstaigas. Reformuoda
ma okupacines įstaigas, Prancūzija sujungs 
savo Berlyno sektoriaus ir Baden-Badeno 
administracijas, kurios lig šiol veikė sky
rimų. (D).

Vykdant prekybinius mainus, Italija bizo
nai duos citrinų, vaisių ir pomidorų tyrės 
už 3 milijonus dolerių. (D). *

Kariniai britų ir amerikiečių gubernato
riai Vokietijoje trečiadienį turėjo mėnesinę 
konferenciją su vadovaujančiais bizonos as
menimis. (D).

Didžiojo karo metu sustabdžiusi savo 
veiklą Lietuvių Giedotojų Draugija Tilžėje 
1919 metų vasarą vėl pradėjo veikti, rengr 
dama savo šventes su choro dainomis bei 
giesmėmis ir vaidinimais. Nuo 1923 m. kai 
Klaipėda buvo prijungta prie Lietuvos, vo
kiečiai lietuviams pradėjo reikšti neapy
kantą ir Lietuvių Giedotojų Draugijos 
veiklą trukdyti. Tačiau Giedotojų Draugiją^ 
kurj laiką' dar vis pasisekdavo nugalėti jau 
daromas kliūtis.

Klaipėdą prijungus prie Lietuvos, kasmet 
vasaromis ant Rambyno kalno buvo ruošia
mos Joninių iškilmės, į kurias iš Klaipėdos 
krašto ir Lietuvos suplaukdavo minios žmo
nių, suvažiuodavo chorų ekskursijos, atvyk
davo iš Tilžės ir Vydūnas su 
vaujamu Lietuvių Giedotojų 
choru. „Savotiškai, skirtingai 
chorvedžių, jis jį diriguodavo, 
ilga lazda elastiškais judesiais
mas dainos slinktį ir jos išraišką”, — pa
sakoja mano jau minėtasis muzikas Juozas 
Strolia.

Su savo choru Vydūnas taip pat atvyk
davo į visas Klaipėdos krašto dainų šven
tes, o paskutinės Klaipėdos krašto dainų 
šventės, įvykusios 1933 metų birželio 4—5 
d., jis buvo išrinktas vyriausiuoju diri
gentu. i

1931 m. vasarą Vydūnas su Lietuvių Gie
dotojų Draugijos choru Nemunu iš Tilžės 
atplaukė į Kauną. Kauniečių iškilmingai 
prieplaukoje buvo pasitiktas. Koncertavo 
didžiulėje Ateitininkų salėje, Laisvės Alė
joje, netoli Vytauto parko.

Salė buvo pilnutėlė žmonių. Joje buvo 
svečių bei viešnių ir iš Amerikos. Viena 
iš jų Anelė Liutkuvienė Amerikos lietuvių 
laikraštyje „Keleivis” 1947 m. birželio 18 d. 
Nr. 25 šiais žodžiais prisimena Vydūną; 
„Kada Dr. Vydūnas išėjo ant estrados, jis 
atrodė lyg būtų dvasia be kūno, toks men
kutis ir iš išvaizdos silpnas. Bet savo dva
sia, pasiryžimu ir savo mintimis tai yra 
mūsų tautos milžinas, nepailstamas darbuo
tojas. Perstatydams Tilžės dainininkus jis 
sakė, kad tilžiškiai esą menkučiai, palygi
nus su Lietuvos didžiaisiais chorais, bet, jis 
sakė, jūs turite gerbti Tilžės dainininkus, 
nes jie yra seniausieji lietuviškos dainos 
mylėtojai ir platintojai, kurie garsino mūsų 
dainą dar tada, kada Lietuvoje nebuvo nė 
vieno lietuviškos dainos centro ...”

1933 m. atėjus į valdžią Hitleriui, Mažo
sios Lietuvos lietuvių kultūrinis gyvenimas 
smarkiai pasunkėjo. Viskas, kas lietuviška, 
buvo negailestingai naikinama. Net lietu
viški vietovardžiai pakeista nieko nereiš
kiančiais vokiškais. 1935 m. nacių siautė-

Paliaubų komisija. Saugumo taryba pa
ruošė rezoliucijos projektą, kuriuo siūloma 
steigti specialią komisiją, kuri vietoje pri
žiūrėtų žydų arabų paliaubas. (D/R).

LENKIJA
Lenkijos vyriausybė formaliai paprašė 

atšaukti iš Varšuvos JAV karo attaches pa
vaduotoją pulk. Įeit. F. Jessicą, kuris lenkų 
įstaigų buvo sulaikytas, keliaujant jam per 
2em. Sileziją, ir tardytas. (D/R).

PALESTINA
Jewish Agency antradieni paskelbė nu

matytai žydų valstybei Palestinoje vyriau
sybės sudėtį. (D/R).

Kovos ir su britais. Irguna ir Sterno gru
pė paskelbė kovosiančios su britų kariuo
mene, jei ji po gegužės 15. d. neišsikraus- 
tys iš Palestinos. (NF).

RUMUNIJA
Grozos vyriausybę Rumunijos nacionali

nis susirinkimas vėl patvirtino, su mažais 
pakeitimais. (D/R),

jimas jau buvo pasiekęs aukščiausią laipsnį, j aidas tesiekė mane. Šiandien jo žodžių ne- 
Jų ruoštasi net Klaipėdos kraštą atplėšti begaliu kartoti, o klausėsi jo mirtinoje 
nuo Lietuvos. Tais metais Kaune įvyko 
Neumano Sasso byla, kurią šiandien kai 
kas vadina Mažuoju Nūrnbergu, plačiai iš
garsinusi Lietuyos vardą.

Tais pat 1935 metais Mažojoje Lietuvoje
nacių buvo uždarytos visos 1 ... _

rimtyje, kaip klausomasi pranašo ir audras 
raminančio, kaip tiesos ir suraminimo skel
bėjo. Taip klausėsi kadaise vis naujų moks-

I lų nuvarginti žemaičiai kunigaikščio ir 
; „iv.u.uj. vyskupo Merkelio Giedraičio Medininkuose, 
lietuviškos I Taip klausėsi krivio, didingo Romuvos 

draugijos, ir Lietuvių Giedotojų Draugija ąžuolo pašaknėje.
po 40 metų savo sėkmingos veiklos buvo 
numarinta. Jos choras nebegalėjo dalyvauti 
tradicinėse Joninių šventėse ant Rambyno 
kalno. Vydūnas dar slapta mėgindavo į tas 
iškilmes atvykti ir kartais jam pasisekdavo.

Kaip minių minios iš visur suplaukusių 
žmonių laukdavo Vydūno per Jonines Ram
byno kalne, mums stipriais vaizdais atkuria | 
rašytojas Albinas Marius Katiliškis savo 
atsiminimuose apie Vydūną (Mano pažin
tis su Vydūnu). Tai buvo 1937 m. Jis savo 
atsiminimuose rašo:

Ak tu svieteli! Tai mes neišvysime 
Vydūno? Tiltai nuo Tilžės yra apstoti at
šiaurių sargybinių ir nieko, aiman, nepra- 
leidžia-šnekėjo žiną nuo pačių krantų.

Gi anoje pusėje, pačiame vandens nulai
žytame smėlyje, tarp žemučių karklų krū
melių, tiesėsi drobinės pašiūrės, kūrenosi 
ugnelės, ir būriavosi jauni ir seni. Juos 
atvedė senovės ilgesys ir nerimas. Jie tu
rėjo nuostabų reginį. Nemune žioravo šim
tai ugnių. Pačiame Rambyno skardžiuje de
gė ir pleškėjo dervos statinaitės, pakeltos į 
medžius ir pririštos ant stulpų. Jos spra
gėjo ir mėtė šnypščiančias kibirkštis J upę 
ir švitėjo į tolį Prūsų lygumoje, kaip 
šiurpų pavojaus gandą nešdamos ant kuo
ro, anoje kryžiokų gadynėje.

Keisto jausmo pagautas grįžau Į aikštę 
kalno viduryje, kur liūliavo mariomis vien
plaukės galvos, aidėjo prakalbos ir protar
piais triūbos rėžė griausmingus maršus; Ir 
tada galvų marios susiūbavo, Prabėgo 
šnabždeys, lyg audros pajautimas nuo vieno 
krašto iki pačių tolimiausių pušelių:

— Vydūnas! Atvyko Vydūnas! 
pasižiūrėkite! ...

Pačiame minios tankumyne, pakeltas 
rankų, plaukė aukuro link žmogus, kurio 
šiai šventei trūko, kaip liūdesio vakaro dai
nai. Pilkšvi, ilgi plaukai lėtomis vilnimis 
krito ant pečių ir plevėsavo galingame 
krūtinių išsiveržimo vėjuje.' Aštrūs senyvo 
veido.bruožai rėžėsi į minią ir gerumu spin
dėjo gilios akys. įvairiaspalvėse šviesose ir 
atsimušė tūkstančiuose akių. Jis stovėjo ant 
paaukštinimo, sudėtomis prie krūtinės ran
komis, ir jo žodžius priėmė suklususi tyla.

Aš broviausi alkūnėmis ir pečiais pro 
tvirtą, įtemptą žiedą

Probočių šešėliai telkėsi ant miško, lei
dosi į platų upės klonį, ir ten, kur budėjo 
žmonės iš visos elnių žemumos, ir nuo 
Gumbinės, Skaisgirių ir Labguvos. Abu 
Nemuno krantus vienijanti ranka buvo pa- 
kilusi, idant ją matytų, išgirstų ir dėtųsi | 
širdį.”

Vydūnas visos lietuvių tautos gerbiamas 
ir mylimas. Tą savo meilę ir pagarbą m5- 

. sų tauta Vydūnui jau ne kartą yra paro- 
I džiusi. 1928' m. pavasarį Lietuva iškilmin- 
■ gai paminėjo Vydūno 60 metų amžiaus su- 
I kaktį. Kovo 22 d. tą sukaktį plačiai minėjo 
dienraštinė spauda. Balandžio 21 d. Lietu
vos Universitetas Vydūnui suteikė filosofi
jos garbės daktaro laipsnį. Tą dieną uni
versitete įvyko iškilmės, kuriose dalyvavo 
ir pats sukaktuvininkas Vydūnas. Jo kūry- 

i bos apžvalgą padarė docentas kanauninkas 
Juozas Tumas-Vaižgantas. Kalbėjo ir pats 
sukaktuvininkas. Buvo daug sveikinimų. Pa- 
gerbė jį ir jaunimas ir kolegos rašytojai, 
suruošdami jam vydūniškas vaišes.

(Nukelta j 3. psl.)

Tremtiniams

Tik

ant

ir tik silpnas jo balso

Optimist® pažiūra j padėtin
Berlyniečiai veikiausiai pajunta kurso 

kitimą sąjungininkų santykiuose. Bet 
būdami realistai jie yra linkę įvykius 
vertinti blaiviai. Jei kai kas skubą da
ryti lig galo konsekveiičias išvadas, 
būtent, jog surizgę santykiai turi baig
tis karu ir belieka tik įspėti apytikrį 
jo laiką, tai blaivi berlyniečio galvo
sena nepasiduoda, beatodairiškai pani- 

ž kai. Kokios reakcijos vyrauja Berlyne 
ryšium su pastarąja raida, pavaizduoja 
šveicariškė „Die Tat”.

Tokiame krašte, kur gyventojai per eilę metų 
yra matę Hitlerio apsiginklavimą ir ruošą ka
rui, yra. aišku, jog artimai ateičiai planuo
jamam karui valstybės turėtų telkti visai 
kitokias kariuomenės mases, šarvuočius, 
ruošti aerodromus ir imtis apsaugos prie
monių nuo orinių puolimų, nekaip kad da
bar daroma. Reikalingų žygių negalima 
atlikti per keliolika dienų pirmiau. Taip pat 
negalima sakyti, kad karui nebūtina prasi
dėti 
mis 
gali 
juos 
esant, ir priešingai, alnerikiečiams turėtų 
būti aišku, kokią moralinę reikšmę turėtų 
sėkmingas jų veržimasis į dabar sovietų 
sferai priklausančius kraštus (Vokietijos ir 
Austrijos rytų zonas, Čekoslovakiją, Ven
griją, Balkanus). Ar dalyviai norėtų ar ne
norėtų, bet Europa irgi taptų karo veiks
mų arena, o kiekvienas sovietų veržimasis 
į Vakarus kenktų sąjungininkams britams. 
Jei vidurinėje ir Vakarų Europoje ligi pat 
sovietų galybės sferos nieko nematyti apie 
rimtą ruošimąsi karui, tai tik reiškia, kad 
nei JAV nei Sovietų S-ga nesitiki veikiai 
kilsiant karą.

Bet ką ir galėtų kare laimėti du vienin
teliai galimi priešai? Daugumas pasaulio 
istorijos karų buvo vedami dėl tam tikrų 
žemių ir sričių. Dabartiniai' nuomonių 
skirtumai liečia ne Vokietijos arba Austri
jos, arba Graikijos, arba Korėjos paėmimą 
valdyti į vienas rankas, bet liečia komuniz
mo arba demokratinio kapitalizmo pasaulinį 
viešpatavimą. Naujo karo tikslas galėtų 
būti vienam sunaikinti antrą; bet reikia 
manyti, kad tai būtų nepasiekiama nė ka
trai gusei,

Europoje, o jis galįs apsiriboti į kito- 
arenomis kame nors. Amerikiečiai ne
nebūti tikri, kad karo atveju sovietai 
puls visur, kur tik ras juos silpnus

Sovietų S-ga 2. D. karo metu gavo sti
prių smūgių ir lig šiol nėra visiškai atsi
gavusi, nors ir kažin kaip stengiasi. Nors 
ir mažai tegalima žinoti apie tenykščias 
sąlygas, bet yra aišku, jog Sovietų S-ga 
yra per silpna, kad galėtų pulti JAV arba 
kurią lemiamą jos poziciją viduje arba 
svarbiuose atramos taškuose.
Amerika sunkiausiai pakenktų 
kuris yra būtinas Sovietų S-gai

finansuoti Marshallio 
geri biznieriai JAV

ketintų pradėti karą arba mažų ma- 
bent tikėtų galint kilti.
Sovietų S-ga, tiek JAV mažai tegali 
karu, bet nepaprastai daug netekti;

Karas su 
atstatymui, 
ir jos vy-

„Roosevelto pasai“
* Dorotėja Thompsons yra viena ii 

žymiausiųjų laikraštininkių, kurios 
straipsniai yra iš karto spausdimri 
120 laikraščių, nuo seno žinoma kaip 
pabėgėlių draugė. Čia spausdinama
me straipsnyje ji siūlo tikrai savotiš
ką klausimo sprendimą.

Dažnai minimas reikalas pastatyti miru
siam prezidentui Rooseveltui paminklą Al 
manau, kad mes jį geriau pagerbsime ir 
prisiminsime, jei jo vardu atitaisysime ta 
dalykus, kuriuos jis buvo priverstas apleis
ti ir kurie sukėlė neįsivaizduojamų skausmų, 
Kartu tai būtų žingsnis į kare duotų paža
dų išpildymą — pažadų duoti tautoms I 
laisves, ir drauge tai prisidėtų prie los pro
blemos išsprendimo, kurios tarptautinė pa- 
bėgėlių organizacija iki šiol negalėjo 11- 
spręsti. Kas gi yra DP? Be abejo - žmo
gus, bet toks, koks nuo kitų žymiai išsiski
ria ir, būtent, ne savo veiksmais ar elgse
na, savo gabumais ar troškiniais, bet tik 
vienu: jam trūksta atitinkamo sklypelio po
pieriaus — p a s o. Juk šiurpas nukrato, 
kai įsivaizduoji, kad niekas mūsų pasauly
je negali iš tikrųjų gyventi, dirbti, sukurti 
namus ar kaip kiti žmonės džiaugtis gyve
nimu, jei neturi paso, kuriuo atitinkama vy
riausybė patvirtina, kad iš tikrųjų egzis
tuoji. Todėl aš siūlau, kad visi asmenys 
Europoje, kurie neteko savo tėvynės, ir ku
riems nežmoniška vyriausybės politika ne
nori leisti egzistuoti, gautų „Roosevelto pa
są”. Ant jo viršelio turėtų būti išspausdin
tas mirusio prezidento atvaizdas ir jo paža
dėtos 4 laisvės. Toks pasas turėtų galioti 
be vizos visose civilizuotose šalyse, o to
kiomis aš laikau tas, kurios pripažįsta žmo
nių teises. Toliau, reikėtų sudėti fondą, ii 
kurio kiekvienas „Roosevelto paso” savinin
kas gautų paskolą, nedidesnę kaip 500 do
lerių, kurią’ įsipareigotų grąžinti per pen
kerius metus. Reikėtų tiems žmonėms leisti 
eiti ten, kur jie nori.

Vienu smūgiu visa eilė biurokratų, karto
tekos darbininkų, komisijų ir organizacijų 
netektų .darbo; nebebūtų daugiau išlaidų if 
problema nustotų egzistavusi. Pripažįsta, 
kad tas siūlymas yra nuostabus. Reikia tik 
įsivaizduoti: kažkam atėjo mintis žmonėms, 
kurie gyvena nuolatinėje kontrolėje, grąžinti 
laisvę, paversti juos savo likimo viešpa
čiais. Aišku, su tokiomis idėjomis tolinama- 
si nuo pažangos ir grįžtama j laikus, kada 
nebuvo pasų, ir žmonės galėjo važiuoti ten, 
kur jie norėjo, kad susirastų darbo ar gro
žėtis vaizdais, ir — jei jie jam nepatiko - 
sudėdavo savo lagaminus ir važiuodavo į 
kitą vietą. Argi būtų iš tiesų baisu, jei ma 
vėl atsidurtumėm tokiuose tamsiuose laikuo
se? Juk mes prigyvenome iki naujo idealo, 
kada kiekvienas yra kur nors įstatytas, Į 
kurią nors darbo koloną, į tam tikrą sritį 
į stovyklą, kokios nors maitinimo Įstaigos, 
policijos ar tam tikrų žmonių kontrolėje, 
kurie „moko” politiškai! Argi iš tikrųjų 
niekas dar nepastebėjo, kad visais laikau 
vyrai ir moterys patys geriausiai žinojo, 
kur yra jų vieta, ir kad jiems nereikia, ku
rios nors „aukštesnės instancijos” pagalbos?

Nei Unrra, nei IRO negalėjo išspręsti 
DP problemos, tačiau ją gali lengvai pats 
išspręsti kiekvienas jos paliestasis. Tam ne
reikia sąrašų, kartotekų, o tik popierėlio, 
kuris nešioja kovotojo dėl laisvės vardą it 
šūkį: „Galioja visuose laisvę mylinčiuose 
pasaulio kraštuose”.

tymą dabar ketina 
plano lėšomis. Kaip 
politikai nestotų į Marshallio plano kelią, 
jei ten 
žiausia

Tiek 
laimėti
nė katra valstybė negali sunaikinti antros. 
Tad nė viena iš jų negali rimtai norėti 
karo. Bet tas faktas nekliudo, kad abi toly- 

I uzio turėtų uutt pasu uusustus naiui. Mat, 
abi bando ne tik išlaikyti savo nuosavybes 
visose pasaulio dalyse. Kur viena iš dviejų 
valstybių parodo silpną tašką, tuojau ten 
veršis antra pusė. Tuo būdu galimą pa
aiškinti padėtį Graikijoje, Čękoslovakijoje, 
Trieste. Vidutinis berlynietis įtempimą dėl 
kontrolės tarybos mato šioje blaivioje są
sajoje; Įtampą jis aiškina jėgos čiupinėji- 
mu dėl Berlyno valdymo; tai liečia visos 
Vokietijos, vakarų arba rytų Vokietijos įta
kos sferą, kurioje visur dar šiuo tarpu te
beveikia kontrolinė taryba, t. y. keturių 
okupacinių valstybių kondominijumas, kurį 
Sovietų S-ga norėtų išspręsti savo naudai 
bent rytų Vokietijoje ir Berlyne — žinoma, 
jei šiam žygiui yra' perspektyvų pasisekti. 
Kur vienai valstybei kita pasipriešina ne tik 
platoniškai ir diplomatinėmis notomis, bet 
ir kariuomene bei karo rizika, ten kiekviena 
valstybių grupė susilaiko nuo žygių, ka
dangi ji jokiu būdu nenori karo. Natūra
lu, kad šioje akcijoje kiekviena pusė ble
fuoja laiks nuo laiko. Vienintelis tikras ka
ro pavojus yra, kad kuri valstybių grupę 
kitos rimtas priemones gali -palaikyti blefu 
arba klaidingai įvertinti ketinimus, t Mat, 
nors amerikiečiai ir labai nemėgsta karo, 
bet yra jam tiek pasiruošę, jog į beatodai
rišką savo pozicijų puolimą, nors sovietai 
ir neturėtų karinių užmačių, gali atsakyti 
karo paskelbimu. Bet kadangi Berlyne so
vietai laikomi daug išmintingesniais už na
cionalsocialistus ir esama geresnės nuomo
nės apie .Stalino nuovoką ir gerą valią, 
nekaip Hitlerio, karo galimybės procentas 
laikomas tokiu mažu, jog pagal Berlyne 
vyraujančią nuomonę teoriškai karas yra 
galimas, bet nepanašus j tikrovę, kadangi 
abiem partijoms beprasmiškas.

jsz^ ......... ------------------------------------------ ------------------------------- J---------------------

riausybei. Karo atveju Amerika netaupytų džio turėtų būti pasiruošusios karui, 
savo atominių bombų, ir vis tiek kokias 
priešingas priemones savo rankose turėtų 
Sovietų S-ga, jomis su žeme sulygintų daug 
Rusijos miestų, naftos šaltinius ir tt. ii 
pridarytų eibes nuostolių.

Bet pastarasis karas parodė, kad oro ka
ras negali padaryti lemiamojo sprendimo, 
kad nors sunaikinami beveik visi miestai ir 
svarbios pramonės įmonės, bet kapituliaci
ja neįvyksta, kad diktatūros negalima nu
versti, nors ir kažin kaip karas nesiseka. 
Bet Amerika negali užimti Rusijos iš sau
sumos. Dėl ko žlugo Hitleris ir Napoleo
nas — dėl erdvės — dėl to pat galą gautų 
ir kiekviena nauja 
Sovietų S-ga taip 
sėkmingai išsikelti 
nugalėti šį kraštą, 
ga, tiek JAV — negali viena antros nuka
riauti ir užimti, 
pagalba nė katra 
pusės visuomenės

Oro kare JAV, 
viršų, bet, kita vertus, jos turi skaitytis su 
sovietų kariuomenės veržimusi sausuma į 
Vakarų ir Pietų Europą. Nors ir remia
mos savo sąjungininkų, J. A. Valstybės ne
gali manyti ilgesnį laiką atlaikyti sovietų 
veržimąsi į Vakarų Europą, kurio nėra be
veikto tikėtis. Rusijos „didžiojo volo” jė
gos neatlaikė tikrai nebloga vokiečių ka
riuomenė. Ar galėtų kitiems pavykti atrem
ti antpuolį, ypač kad kitų kraštų komunistai 
yra sovietų sąjungininkai? Negalima to 
manyti. Galima spėti, kad Vakarų Europą 
užimtų Sovietų S-ga. Neįsivaizduojama ne
laimė ištiktų kraštus, kuriuose JAV turi 
gyvybiškai svarbių interesų ir kurių atsta-

invazija. Ir atvirkščiai, 
pat neturi perspektyvų 
šiaurinėje Amerikoje ir 
Abi — tiek Sovietų S-

Reikia manyti, kad karo 
negalėtų pašalinti antros 
ir ūkio santvarkos.
be abejo, veikiai paimtų
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ARS AMERICANA - NAUJOJI ĮTAKA
Tad visi samprotavimai sueina į vieną 

klausimą. Į mint}, kuri, gal būt, ne vienam 
galvoje devyniais avinais daužosi. — Ar 
mums, europiečiams, tos amerikinės kultū
ros slinkimą reikia sutikti su džiaugsmu ai 
baime? Istorišku požiūriu (su kuriuo šitas 
straipsnis stengiamasi rašyti) šitokis klausi
mas atrodo bergždžias. Atsakymas čia būtų 
lygiai tokios pat vertės, kaip kad ir i smal
sų teiravimąsi, ar istorija pritaria tam, kad 
persai sunaikino Egipto sacerdotalinę galy
bę, lotynai — graikų meną ir mokslą, o 
anglai — ispanų imperiją. Jog žmogus, net 
ir nepaveiktas kokių nors spengleriškų cik
lų teorijos, turi sutikti, kad kiekviena kul
tūra pasiekia tam tikrą pertekliaus laipsni, 
kad tada ji aptingsta ir sustingsta, ir kad 
tuomet ji turi užleisti savo pozicijas jau
nesnei ir veržlesnei.

Bet jeigu šitokis klausimas būtų nukreip
tas i individualų nusiteikimą, ypačiai į tokį, 
kuriam užvis labiausiai rūpi žmogaus lais
vė ir lygybė, kuo teisingiausias visuomenės 
turtų, jos darbo produktų paskirstymas ir 
tos visuomenės pagelba kiekvienam talentui 
nevaržomam vystytis, tai atsakymas būtų — 
tą naująją {taką galime sutikti su pilnu 
vilties pasitikėjimu. To pasitikėjimo negali 
sugriauti net gausios Hollywoodo neskony- 
bės — europiečiams daugiausia prigadinu- 
sios kraujo, — nes Amerikos kritikai su jo
mis atkakliau kovoja negu mes, dažniausiai 
tesitenkiną atvežtąja galimybe sutaisyti pi
gų sąmojį svetimos tautos sąskaita. Holly
woodo produkcijos atstovauja ne Amerikos 
šviesuomenei, ne jos menui, bet jos komer
cializmui.

mi negalėjo nepasinaudoti svetimos jėgos, 
ir jų destruktyvinė Įtaka žada atnešti daug 
naudingų korektyvų tiesioginės reakcijos 
keliu.

Jungtinių Valstybių menininkai ėmė jung
tis profesinėmis sąjungomis. Nuo 1900 m. 
tų sąjungų skaičius tolydžio didėjo. Kaip 
ir kitur, iš pradžių jos rūpinosi grynai pro
fesiniais reikalais, savo meno lygiu ir me
todais, o vėliau ėmė kovoti dėl narių at
lyginimo bei'teisių, ir bolševikiniai apašta
lai — vienur tyliai, kitur nesislėpdami — 
parėmė tų sąjungų vadovavimą. Tūkstan
čiams vargstančių rašytojų, dailininkų ir 
muzikų marksistinė evangelija žadėjo lais
vą ir puikų aprūpinimą „proletariato dikta
tūros” santvarkoje. Suprantama, kad „reak
cinės” srovės ėmė kovoti su ideologiškai 
pavojingais kūrybos apsireiškimais kaip su 
„bolševikiška”, „komunistiška” ar „marksis
tiška” tendencija.

Vienas to trynimos! padarinių buvo žy
mus menininkų sąjungų sustiprėjimas; ant
ras — įsikūrimas Amerikos Civilinių Tei
sių Sąjungos (American Civil Liberties 
Union), kuri ėmė karingai propaguoti as
mens laisvės idėją; trečias — plėtimas 
mokslo įstaigų visame krašte ir iki šiol ne
būvąs susidomėjimas gamtos mokslais ar, 
tikriau pasakius, jų įtaka visuomenės gyve
nimui. „Amerikonizacija”, „darbininkų švie
timas”, „suaugusiųjų švietimas” pasidarė 
to judėjimo šūkiais. Didelį vaidmenį čia 
suvaidino New Yorko „Naujoji Socialinio 
Tyrinėjimo Mokykla” (New School for So
cial Research). Jameso Harveyo Robinsono 
„pirmeiviškas” vadovėlis „Minties Kūrima

sis” (Mind in the Making) pasidarė viena 
labiausiai perkamų knygų; to paties nusi
statymo intelektualai ėmė leisti „Visuome
nės Mokslų Enciklopediją” — 20-jo am
žiaus Dideroto kūrinio pakaitalą; susidomė
jimas populiariais istorijos, meno ir moks
lo leidiniais ėmė tolydžio didėti.

Reakcija prieš negeistinus to judėjimo 
apsireiškimus pasirodė tokia: veržlesnė ek- 
leziastinė įtaka politikoje, spaudos ir teat
rų cenzūra (Massachusettso valstybėje) ir 
senų tradicijų gaivinimas kritikoje. Pasta
rojoje srityje konservatoriškas, aristokratiš
kas „Naujasis Humanizmas” (Irving Bab
bit, Paul Elmer More) ir T. S. Elioto ra- 
dikališkai mistiškas neo — Katolicizmas — 
dėl tų vyrų itin gilios kultūros ir nekasdie
niškų talentų — yra ypačiai įtakingi. 1930 
m. buvo sutaisytas filmų produkcijos ko
deksas, kurio, faktiškuoju autorium galima 
laikyti prancūzų neotomistą Jacųuesą Marl- 
tainą. Tas kodeksas draudžia pašiepti „žmo
giškus ar gamtiškus įstatymus”, žeminti žiū
rovų moralinius standartus ir pan. Kiek 
vėliau finansininkai filmų bendrovėms pa
skyrė cenzorių (kataliką), kuris „sveikoms” 
filmoms duoda savo „nihil obstat”. Ekle- 
ziastiškas „Dorovės LegijotTas” boikotavi- 
mais ėmė kovoti su žalingomis filmomis.

*
Trisdešimtųjų metų krizė visą tą padėtį 

itin suaštrino; bolševikinė įtaka apsėmė 
kraštą iki! netikėtų kampų ir durų. Roose- 
veltui pravedus savo pagarsėjusi New'Dea- 
lą, naujoje reorganizacijoje nebuvo aplenk
ti ir menininkai. Naujieji administratoriai 
suprato, kad menininko profesija nėra tik- 
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tai pragyvenimo forma, bet pačios egzisten
cijos esmė. Valstybės iždas įsteigė Pata
riamąjį Meno Komitetą, sudarytą iš meno 
ekspertų ir neprofesionalų; jo uždavinys 
buvo vadovauti „meno projektui viešiesiems 
darbams”. Tas komitetas įsteigė 16 regio
nalinių komitetų ir tuo būdu savo jtaka 
apėmė visą kraštą. Jam buvo paskirta dau
giau kaip vienas milijonas dolerių, ir jis 
davė darbo trims tūkstančiams šešiems šim
tams tapytojų ir skulptorių. Tas „projek
tas” tegyveno 7 mėnesius, bet daugelis vie
šųjų ištaigų buvo papuoštos freskais ir sta
tulomis. Sukurtųjų darbų meninė vertė pa
sirodė nevienoda, bet iždas buvo įtikintas 
ir įsisteigė nuolatiną Tapybos ir Skulptū
ros Sekciją, kuri rūpinasi ne tiktai viešųjų 
pastatų dekoravimu, bet ir neatidengtų ta
lentų skatinimu konkursų keliu. Po metų 
vyriausybė paskelbė keturis naujus „pro
jektus”, kurie ištiesė globą keturioms meno 
sritims: tapybai bei skulptūrai, dramaturgi
jai /bei vaidybai, literatūrai ir muzikai. Ne
trukus buvo pridėta ir kino meno sritis.

Šitie „projektai” davė darbo keturioms 
dešimtims tūkstančių žmonių. Mažiau pa
jėgiems profesionalams buvo pavesta rink
ti pamirštas tautos senienas ir sudaryti visų 
sričių Amerikos dabarties vadovus. Šitokiu 
būdu pvz. buvo paruošti visų valstybių (sta- 
teų) kelionės vadovai, Amerikos tapybos, 
kompozitorių, dramos veikalų aprašymai ir 
k. Įsidėmėtina, kad „Federaciniam Meno 
Projektui” vadovauti buvo paskirtas prag
matinės filosofijos skelbėjas Holger Cahill, 
atstovaująs minčiai, jog grožis atjungtas 
nuo naudos yra bergždžias... To „projek-. 

to” rūpesčiu visame krašte buvo įsteigti 
bendruomeniniai meno centrai”, kuriuos iš-* 
laikyti padeda atitinkami miestai. „Centruos 
se” dailininkai ir kiti menininkai turi kut 
dirbti, mokytis ir rodyti savo kūrybą ki- 
tiems piliečiams.

Teatrinis ir muzikos projektai iki šio! 
vystėsi ne tokiais sparčiais žingsniais. Tų 
visų „projektų” vykdymas kėlė daug poli-* 
tinių ginčų ir audrų, bet niekas negalėtų 
nuneigti jų padarytos pažangos — kiekvie- 
na prasme. Jie dar neišaugino nei vieno ge- 
nijaus; bet vienam genijui išperėti) reikia; 
sudėti milijonas kiaušinių. Ir tuos kažką 
žadančius kiaušinius būtinai reikia kam nors 
šildyti savo kraujo šiluma.

♦
Tokia padėtis tenai buvo dar paskutinio- 

jo karo metu. Ar ji kiek yra pasikeitusi po 
jo — to iš Vokietijoje turimų šaltinių su- 
sekti dar negalima. Šitas labai trumpai) at- 
pasakotas kultūrinės kovos etapas Įsidėmė- 
tinas dėl to, kad jis yra labai charakteriu-* 
gas Jungtinių Valstybių visuomenės sąly- 
goms. Kiekvieno posūkio kelias ten yra vei- 
kiamas daugelio priešingiausių Įtakų; dėl 
viešpataujančios laisvės tų įtakų kova daž- 
nai siaučia mums neĮparstu aštrumu, bet 
dėl to jos rezultatai galiausiai pasirodo) 
kaip tikri laimėjimai — visoms to kraštai 
srovėms. Vadinasi, ir kovą su pavojinguos 
ju kultūrinės pažangos stabdžiu — komer- 
cializmu — galima ir reikia tikėtis, galop 
laimės Jungtinių Valstybių kultūrininkai. 
Kiekvienas laimėjimas ten ateina tiktai peš 
kovą ir po gausių nepasisekimų.

Jų kova jau eina seniai. O nepasisekimų 
jie irgi jau yra užregistravę nemaža.

(Pabaiga)

Kokią žalą Jungtinių Valstybių komercia
lizmas gali skleisti kultūrinėje dirvoje rodo 
ne tiktai daugumas Hollywoodo filmų, bet 
ir M pigioji periodinė spauda su savo žar- 
goniliu stilium, nelepių vidurių apvirškin- 
tomis informacijomis ir serijinėmis pa- 
veikslinėmis „pasakomis”. Tai pataikavimas 
primityviausiems žmogaus instiktams; tai 
atrofavimas jo galvojimo pajėgos. Vyraujant 
tokioiųs paklausoms, tame krašte gali iškilti 
tiktai pirmaeilių sugebėjimų talentai (tą fak
tą turime gerai įsidėmėti peržiūrėdami šio 
straipsnio pradžioje pateiktą rašytojų sąra
šą!); mažiau pajėgūs, nepakankamai ištver
mingi ar, tiesiog, savo kelio pradžioje ne
suradę laimės turi rinktis kitokią profesiją. 
Pastaruoju atveju jų sąlygos nei kiek ne
siskiria nuo savo kolegų kituose kraštuose, 
bet Jungtinėse Valstybėse jie turi dar vie
ną pasirinkimą: jie gali „populiarėti”, virs
ti, „low—brow” (žemakakčiais); kitaip ta
riant, gali tapti skysto komercialistiško mu
tinio trupintojais. Tačiau, tas didžiulis ir 
turtingas kraštas intelektualų turi propor
cingai ne mažiau, negu bet kokis kitas Eu
ropoje, kultūrinis ir politinis fermentavimas 
jame nei kiek nėra silpnesnis, ir jis jau spė
jo išsiauginti savo bohemą. Šitokia padėti-

VYDŪJNAS . . .
Atkelta iš 2 pusi.)

Vydūnas ir Jakštas — rodos du, jokiu 
būdu nesuderinami intelektiniai ir kūrybi
niai kraštutinumai. Bet jie vienas antrą su
prato, tegu ir saviškai, savu mastu vienas 
antrą vertino, gerbė. 1928 m. „Vienybės” 
savaitraščio Nr. 19 A. Jakštas straipsny 
„Kas yra Vydūnas” saviškai, jakštiškai 
įvertino Vydūną žmogų, rašytoją, kalbėtoją 
ir gyvenimo mokytoją. Savo straipsny A. 
Jakštas visai teisingai), teigia, kad Vydūnas 
drauge su Maironiu yra išpranašavę Lie
tuvos nepriklausomybę. Būtų galima dar 
daugiau pasakyti: juodu ne tik išpranašavo 
Lietuvos nepriklausomybę, bet savo kūry
biniais lobiais jai dėjo tvirtus pagrindus.

Vydūnas savo veikale „Mūsų Uždavinis”, 
skirtame „Lietuvių Tautai tvirtinančiai sa
vo nepriklausomybę” rašo: „Reikėtų „vei
kėjus” daugiau pagal tai nusverti, kiek su 
jais augštesnė gyvybė tautoj didėja, kiek 
Lietuvių sąmonė jų, darbais žadinama, kiek 
Lietuvių dora keliama, kiek jų vidaus gy
venimas lobinamas, skaidrinamas ir puošia
mas” (155 psl.). /

Čia yra visai teisingai nusakytas veikėjų 
vertinimo mastas. Jeigu mes pagal tą savo 
mastą buvusius ir esamus veikėjus perver
tinsime, tai daug kam iš jų atkris tas gar
bingas veikėjo vardas. Tačiau jeigu mes tą 
mastą pritaikome Vydūnui, tai matome, kiek 
jis daug yra padaręs savo tautai, kad ji 
augtų, stiprėtų ,.savo kūrybine galia jokių 
gyvenimo audrų būtų neįveikiama.

Savo asmenybe ir mokslu Vydūnas ir 
šiandien mums yra tas žmogus, kuris dau
giausia gali duoti stiprybės pakelti mus 
užgriuvusios nelaimės naštą, nepalūžti 
skausme ir, vargų marias perbridus, grįžti 
i laisvą Lietuvą ir ten vykdyti Vydūno 
mums nurodytą uždavinį: Visa, kame Lie
tuvių gyvybė atsispindi, iškelti į šviesesnę 
sąmonę, į harmoningesnį guvumą, į galin
dui veiklumą.

„Liberaliniai pozityvistinių” sluogsnių 
pasaulio supratimas, kuris, atrodo, yra vi
siška terra incognita J. Griniui, yra 
tiek komplikuotas, kad nef ir mūsų mažoj 
Lietuvoj jis privedė prie gana plačios so
cialinės ir politinės diferenciacijos. Su vie
nu tačiau visi „liberalai” sutiks: Voltairo 
ir Rousseau „idėjinis liberalizmas” (rašau 
kabutėse, nes liberalizmo sąvoka yra XIX a. 
sukurta), iškovojęs teisę žmogui laisvai gal
voti ir asmeniškai jausti, sukūręs žmonijos 
moralinio ir materialinio progreso idėją, 
per Didžiąją revoliuciją praskleidė vartus į 
XIX amžių, pražydusi visais, dar nesus
kaičiuotais ir neįvertintais dvasiniais ir 
materialiniais turtais, šis neabejotinai vie
nas iš didžiausių žmonijos amžių, į kurio 
vėliavą įrašyti žmogaus, tautų ir žmonijos 
laisvės šūkiai, didelis savo giliu žmonijos 
progreso tikėjimu: moralini su Renanu ir 
Michelęt, politini su Lafayettu ir Lamarti- 
nu, socialinį su Saint-Simonu ir Karoliu 
Marxu, mokslinį su šimtais Comtų ir Pas- 
teurų — buvo tiek didžiadvasiškas ir der
lingas, kad jo trupiniais mes dar ir dabar 
maitinamės. Tačiau — ir tai yra neginči
jamas faktai — Vakarų Europa nuo Vol
tairo ir Rousseau laikų nebemąsto pasauli, 
kaip J. Orinius, Katalikų Bažnyčios funkci
joje. Dar Rousseau į suverenus pakeltas 
žmogus patsai, laisvu susitarimu su viena 
ar kita religine bendruomene, tvarko savo 
transcendentinius reikalus. Bandymas išaiš
kinti žmonių visuomenę XIX ar XX a., 
skirstant ją l katalikus ir ateistus, idealistus 
ir materialistus, pozityvistus ir nežinau ko
kius dar, yra arba eilinis naivumas ar pik
ta, propagandinė, politinė valia. Nesupran
tama tiesiog, kaip J. Grinius gali šiais 
Viešpaties 1948 metais kalbėti apie kažko
kius „pozityvistus”: jei A. Comto pa
siūlyta metodologija daugiau ar mažiau 
naudojasi kiekvienas, kuriam tenka susi
durti su moksliniu darbu, ar jis būtų ka
talikas, izraelitas ar budistas, tai pati A. 
Comtą garbina, tur būt, tik jo paties su
kurtos, Paryžiuj net savo bažnyčią turin
čios, religijos adeptai. Jei Karolio 
Marxo pasiūlytos visuomeninių santykių 
raidos išaiškinimo teorijos — kuri, tarp 
kitko, be Feuerbacho materializmo, turi 
antra tiek paėmusi ir iš idealistinės 
Hėgelio filosofijos — pasigavo Leninai ir 
Stalinai, ir jos pritaikymas prak
tikoje (nekalbant apie pačios teorijos 
klaidas ir. trūkumus, bet prisimenant, kad ir 
Katalikų Bažnyčios mokslo taikymas 
praktikoje dažnai kritikuotinas, ne tik 
kažkokių ten inkvizicijų, bet ir paties J. 
Griniaus pasaulėžiūros plotmėje) pasirodė 
nevykęs ir smerktinas, tai dėl to kaltinti ne 
tik liberalizmą, bet ir socializmą — kurio 
du trečdaliai šalininkų Anglijoje yra tikį 
žmonės — negalima. Ekonominio žmogaus 
išvadavimo idėja yra gera — ir mes, „li
beraliniai pozityvistai”, su V. Kudirka 
pryšakyje, didžiuojamės galį jai atstovauti

Literatūrinis faktas ir ideologinis matas
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posūnius, bet net siūlo pradėti raustis po 
žemele, vartyti karstuose lavonus, žiūrinė
jant jų aklose' akyse jau išsekusio tikėjimo 
spalvą, jų griaučiais virtusių rankų ne
veiktą darbą. — Nemanome, kad tokios rū
šies „teisybė” būtų taip jau labai reika
linga, o net ir naudinga — jei oponentas 
užsispyręs manyti, jog reikią galvoti prag- 
matiškumo kategorijomis — šiuo metu, ka
da visa tauta yra tikrai kuo kitu susirū
pinusi. Leisdami peštis iki valios gyvie
siems, leisdami jiems kovoti dėl ateities, 
gal turėtume tris kartus pagalvoti, pries 
pajudindami mirusiuosius, kad ir tokius 
mirusiuosius, kaip Tumą Vaižgantą — visai' 
J. Griniui nežinomo kataliko liberalo tipą 
— kuris neiškentęs gali prisikelti ir ateiti 
kurią naktį priminti J. Griniui kitą, miru
siųjų, o ne gyvųjų „tiesą”.

Tačiau J. Orinius neturėtų manyti, kad 
„liberaliniai pozityvistai” iš tiesų bijotų 
praeities šešėlių ir vien tik saviginos ins
tinktu vengtų kad ir provokuojamų disku
sijų. Lietuvos atgimimo kovos turi ir daug 
skaudžių momentų, ir pradėjus jas vertinti 
ir tyrinėti, kaip tai siūlo daryti J. Grinius, 
„Laisvosios Minties” ir A. Jakšto nei vie
nai nei antrai pusei didelės garbės neda
rančio dialogo plotmėje, lengvai galima bū
tų surasti dar ir kitokių „tiesų”. Lazda turi 
du galus, to nereikėtų pamiršti, ir, kad ir 
nejaučiant tos plačios kompetencijos kalbė
ti apie visą paskutiniųjų šešiasdešimties 
metų laikotarpį, kaip tai daro geriau infor
muoti asmenys, galima būtų pabandyti įro
dinėti, kad, pavyzdžiui, v’sas lietuvių tau
tinis atgimimas yra, tiek savo esencijoje, 
tiek kovojusios ekipos sąstate, tokia pat 
gryna „liberalizmo išpera”, kaip ir bolše
vizmas, — Katalikų Bažnyčiai paliekant kad 
ir labai garbingą — jos pačios akimis žiū
rint — bet visai bergždžią rolę: tikėjimo 
tiesų skelbimas in lingua rustic a, 
kiek naudingas jis galėjo būti pačiam at
gimimui, nuopelno dar nesudaro, nes ten, 
kur nėra intencijos, moko, jei neklystu, Baž
nyčia, nėra ir gero darbo.

J. Grinius drąsiai operuoja Šimkaus ar 
Paleckio pavardėmis, jrodinėdamas libera
liškai pozityvistinio fronto „išdavyste”. Ta
čiau ką gi šie žmonės išdavė, apie kokias 
išdavystes galima kalbėti, ir kas turi teisę 
apie jas kalbėti? Man atrodo, kas kas, o 
tik ne autoriai ir ne advokatai tokių veika
lų, kuriuose, vaizduojant ištisą tautinės ko
vos dėl laisvės periodą, nematyti ne tik 
nė vieno tautinėms aspiracijoms atstovau
jančio personažo, bet nei mažiausios užuo
minos, kad tokia kova kur nors, kad ir de
šimtoje parapijoje, vyktų. Nebūkime juok
dariai. Patys neturėdami tautinių aspira
cijų, nesėskime prie lietuviško jury stalo ir 
neteiskime kitų, tautinei idėjai išdavystės 
vardu. Nebūdami paklusnūs Bažnyčios vai
kai, nei Paleckis, nei Šimkus negalėjo „iš
duoti” katalikybės, ir, atstovaudamas ne tik 
internationalią krikščionybės idėją, bet ir 
marksistiško pobūdžio nuoseklumą, J. Gri

Lietuvoje — kaip gali būti gera ir krikš
čioniškoji išganymo idėja: jos bloga dar 
nepadaro vienas iš gausingų nepavykusių 
bandymų ją (gyvendyti totalitarinėmis 
priemonėmis, taip kaip krikščionybės nenu
vertina ir J. Griniaus filosofija ar V. Ra
mono romanas. Užtat jau tik su šypsena 
galima priimti norą uzurpuoti visą žmo
giškąją tnoralę po „krikščioniškosios ■doro
vės” etikete, pagonims paliekant juodžiau
sių veiksmų laisvą ir žemiausių instinktų 
putojimą. Jau vienas tokio Mahatmos 
Gandhio pavyzdys galėtų kuklesni krikščio
nį sulaikyti # nuo moralės monopolizavimo 
tendencijų reiškimo. Ir mums, jau nebe pir
mos kartos „liberalams, pozityvistams, 
materialistams ir ateistams”, bet vis dėlto 
dar nei žmonių savo malonumui nežudan
tiems nei kačiukams ant uodegų nemindžio- 
jantiems, labai įdomu psichologiškai ste
bėti, koki šėtoną krikščionybė laiko su
kausčiusi vieno ar kito kataliko sieloje ir 
kokių licenzijų kelias jiems atsivertų, ne
tekus tikėjimo.

Šitoks J. Griniaus ir V. Ramono pasau
lis, padalytas^ dvi priešų stovyklas, ku
rių vienoje ilsisi krikščioniškoji dorovė, 
Dievo meilė ir visoks idealizmas, o kitoje 
— kunkuliuoja moralinis brudas, „libera
lizmo išpera bolševizmas ir niekšingas po
zityvizmas (cf. J. Grinius: „Petras, kad ir 
pozityvistiškai tėvo išauklėtas, bet iš pri
gimties yra idealistas”), būtų, jau minėjo
me, tiktai prastas ir naivus, mąstomas filo
sofinėje plotmėje. Tačiau, patekęs į meni- 
nib vertinimo pageidaujanti romaną, jis 
virsta eiline propagandine formule, tarnau
jančia jau labai žemiškiems tikslams. Pas
tatyti eilini, nuo bolševizmo pabėgusį pi
lietį prieš dilemą, pirštu parodant, — ir dar 
taip parodant, kad net nuospaudos lieka — 
jog kito kelio, be to, kuriuo eina J. Grinius 
su V. Ramonu, nėra ir negali būti', — yra 
propagandinis trikas, gal net ir aukštos 
vertės trikas, šiuo specialiu masteliu ma
tuojant, tačiau smerktinas tiek V. Ramono 
kūryboj, tiek, pagaliau, ir J. Griniaus „tei
sybės ieškojimuose”.

Tautinis 'palikimas — bendras turtas
Kad V. Ramonas šią specifinės rūšies di

lemą pritaiko savo romane sukurtam gyve
nimui, kraštutinės tolerancijos žmogus, jei 
su ja ir nesutinka, vis dėlto galvoja, kad 
tai, pagaliau, yra asmeninis reikalas auto
riaus, kuris turi juk teisę suprastinti ne tik 
save, bet ir savo kūrybą. Tačiau kai J. 
Grinius savo straipsnyje ima ją taikyti vi
sam Lietuvos gyvenimui nuo Atgimimo lai
kų saikoti, darosi nebesuprantama. Bent jau 
šias eilutes rašantysis, iki šiol galvojęs, 
kad tiek mūsų tautinis atgimimas, tiek ir 
Nepriklausomybės kovos, tiek ir toliau 
vykstanti dvasinė kova dėl lietuviškos ori
ginalios kultūros sukūrimo, yra vienas ir 
neskaidomas mūsų visos tautos lobis ir rei
kalas, turėjo didelio vargo suprasti, kad Iš 
tiesų J. Grinius ėmėsi skirstyti ne tik mū
sų kenčiančios tėviškės vaikus l sūnus Ir 

nius, lengviau negu kuris kitas, galėtų su
prasti kitoniško, tegu ir ne tos pat spalvos, 
internacionalo atstovų aktus ir tų aktų 
motyvus.

Negalima visur ieškoti nuoseklumo, ir esu 
įsitikinęs, kad nei J.< Grinius, nei V. Ra
monas nėra tokie nuoseklūs nelietuviai, kaip 
jie save pristato. Tačiau šis nenuoseklumas 
kaip tiktai turėtų padaryti juos atlaidesnius 
žmogiškoms silpnybėms ar nusidėjimams. 
Rezistencijos prieš okupantą yra visokių 
rūšių, ir mes laikytume sau nusikaltimu pri
minti J. Griniui, kad buvo anais tragiškais 
tautai momentais ir „likvidacinės rezisten
cijos” ir „memoranduminės rezistencijos’" 
faktų, kurie; kad ir nebūdami taip skaudūs, 
kaip „ųuislinginė rezistencija”, vis dėlto yra 
nemažiau pamoką.

TAUTINĖ SĄMONE
Vien fiktai iš būtinumo nuosekliai sekt! 

J. Griniaus minčių giją esu priverstas pa
čiai pabaigai palikti ir tautiškumą ir tau
tiškuosius liberalus, kuriuos, lyg kokius aš
tuntos dienos adventistus, mano oponentas 
apdovanoja tokia panieka, kad net atsisako 
juos įjungti į bendrą „liberalinių reakcio
nierių” šeimą.

Nepaslaptis, kad idėjos ir šūkiai, dažnai 
nešiojami, susidėvi kaip pirštinės, ir kad 
tautiškumas, keliolika metų smetonėle plau
kiojęs lietuviškos sriubos paviršiuje, pajuto 
laiko dantį. Tai net, pasakyčiau, iki tokio 
laipsnio nepaslaptis, jog Mozė rado rei
kalo įtraukti draudimą naudoti be reikalo 
Viešpaties vardą į išrinktosios tautos kons
tituciją. Ir dabar, po tiekas skaudžių išgy
venimų, kai paaiškėjo, jog visų partijų ifl 
visų konfesijų žmonės tautiškumą lygiai lai
ko savo suprema lex, naivūs atrodo vi
si praeities patriotiniai šūkiai, iki „nė vie
nos pėdos savo žemės” (skaitytinai. Tačiau, 
minėjome, tas dar neišvaduoja mus nuo 
keistumo įspūdžio, kuris susidaro, perskai
čius. Kryžius ir neradus visoje kruvino
je kovoje su bolševizmu nė menkiausios 
tautinio tos kovos aspekto užuominos. Keis
ta, kad V. Ramonas nematė tikros, nešūki- 
nės tautinės sąmonės pabudimo pirmosios 
okupacijos metu, keista, kad jis jos nepaju
to savo širdyje. Keista, kad J. Grinius tai 
randa natūraliu dalyku. Bet tik keista. Tai, 
žinoma, gal ir leidžia susidaryti šiokią to
kią nuomonę apie V. Ramoną ar J. Orinių, 
bet, kartoju, tiktai asmenišką skaitytojo 
nuomonę, nieko bendro neturinčią nei sn 
literatūrine kritika, nei su aukštąja filoso
fija. Su respektu pripažĮstant tiek autoriui, 
tiek ir kritikui teisę matyti tokĮ pasauli, ko
kį jie nori, ir vaizduoti tokį, kokį mato. B. d.

Japonų rašytojų priėmimą į tarptautini 
Penklubą’ svarstė Londone posėdžiavęs tos 
organizacijos vykdomasis komitetas. Pasi
tarimuose dalyvauti buvo pakviestas ir ja
ponų atstovas.

„20 amžiaus galerija” bus Įrengta Ber
lyno pilies valstybės tarybos salėje. Nau
jasis rinkinys turės atstoti ankstyvesne mo
derniųjų paveikslų miesto galeriją kron- 
princo rūmuose.
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Kai nuplėšiamos kaukės . . . AKIMIRKSNIU KRONIKA
Prieš akis guli „Laisvoji Lietuva” — mė

nesinis Urugvajaus lietuvių kultūros, moks
lo ir meno bei visuomenės kovos žurnalas. 
Jis išeina Montevideo mieste ir šiemet 
gražiai atšventė savo gyvavimo 3 metų su
kaktį. Žurnalas yra malonios išvaizdos, de- 
dąs lengvo stiliaus ir populiaraus turinio 

'straipsnius ir, tur būt, daugiausia skiriąs 
■ vietos kovai dėl Lietuvos laisvės ir demas

kavimui mūsų tėviškės pavergėjų bei jų 
samdytų agentų juodųjų darbų.

Štai viename straipsnyje skelbiama Bra- 
'zilijos policijos išaiškinta, sensacingoji ži-

■ nia apie caristinės Rusijos grafą E. Ben- 
ninghen, apdovanotą įvairiais caro ordi
nais, vaizdavusį save baltųjų rusų vadu 
Brazilijoje ir siūliusį savo bendradarbiavi
mą vietos policijai prieš komunistus. Da
bar paaiškėjo, kad jis buvo bolševikų Raud. 
Pagelbos vadas ir Kominformo agentas 
Pietų Amerikoje. Tačiau mums būdingiau
sia yra tai, kad šis „grafas” perdavė Sao 
Paulo lietuvių komunistų štabui rusų am
basadoriaus Brazilijoje Jakov Surič čekį ir 
laišką tokio turinio:

„Gavau iš Maskvos 110.000 kruzeirų če
kį, kurį j>er rusų pasiuntinybę Montevideo 
turi būti tuojau įteiktas Urugvajaus Lietu
vių centrui”. Policijai visai netikėtai už
klupus, šis laiškas rastas pas Brazilijos lie
tuvių komunistų vadą A. Zoką, kuris su 
visu „štabu” suimtas. Ryšy su tuo areštuo
ta per 100 lietuvių, jų tarpe daug provoka
torių prigautų * jaunuolių ir net moterų. 
Jiems gresia turto konfiskavimas ir dėl iš
trėmimo netekimas sveikatos.

Toliau aprašoma Urugvajaus lietuvių ko
munistų Vaivucko ir Janulionio „veikla”. 
Jie nuolat organizuoja ekskursijas į užsienį 
ir ten- lėbauja. Paties Vaivucko ir jo arti
mųjų sėbrų rūbai yra visuomet nauji ir 
aukštos kokybės. Jų kambariuose — liuk
susiniai baldai. Ne vienas jų, esą priva-

Vienas JAV lietuvis „Keleivyje” iškėlė 
gana originalią mintį, kaip JAV lietuviai 
galėtų paremti aukomis AL Tarybą, kuri, 
kaip žinome, rūpinasi Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais. Be abejo, nuolatiniai įvairūs va
jai JAV lietuvių tarpe yra nusibodę ir kas 
kart aukų skaičius įplaukia įvairiems fon
dams mažesnis. Yra ir tokių lietuvių, kurie 
pagal savo gaunamas pajamas galėtų skir
ti daugiau aukų Lietuvos išlaisvinimui ai 
tremtinių šelpimui. Pasitaiko, kad kelių na
mų savininkai1, kurie į mėnesį gauna kelis 
šimtus dolerių nuomos ir, be to, turėdami 
nuolatinį užsiėmimą į metus paaukoja po 
kelis dolerius ir iš jų daugiau neįmanoma 
išgauti.

Todėl minimas JAV lietuvis „Keleivyje” 
siūlo fondams atkreipti dėmesį į įvairias 
JAV lietuvių turimas įstaigas, bendroves, 
parapijas, restoranų ir valgyklų savininkus, 
laisvųjų profesijų lietuvius ir kt.

Savo straipsnį tas JAV lietuvis remia ir 
skaičiais.

Pavyzdžiui, Chicagoje yra Sv. Kazimie
ro kapinių įstaiga, kuri savo ižde turi virš

' čiai, turi puikius limuzinus. Savp „Darbą” 
jie renka linotipu, užlaiko radijo valandėlę, 
leidžia knygas, perka namus, kelia bran
giausius rautus ir visaip švaisto pinigais. 
Iš kur visa tai? Aišku — siųstasis čekis bu
vo nebe pirmas ir, reikia manyti, ne pasku
tinis. Tačiau „veikėjai” skelbia, kad jie su
renku aukas pinigais ir daiktais. Žinoma, 
kolonijos lietuviai tuo netiki. Net vienas jų 
„rimtas”, bet sunkiai „druką” įkertantis sėb
ras pasakęs: „Ką mes surenkam iš koloni
jos į mėnesį, tai mūsų klubui ir dėl žerbos 
neužtenka”.

Kai dabar -policija ėmė komunistus čiu
pinėti, Vaivuckas ir Janulionis .surinko lie
tuvių parašus, pridėjo prie jų adresus ir 
patys įdavė policijai. Kas jiems darbo, kad 
prisirašę greitai verks. Jiems svarbu savęs 
užmaskavimas. Jie žino: „Juo žmonėms blo
giau, tuo stalinizmui geriau.”

„Laisvosios Lietuvos” faktinis redaktorius 
yra Petras Ciučelis, buv. "mokytojas. Jis 
prašo profesijos ir plunksnos colegas atsi
liepti ir rašyti jo vardu šiuo adresu: Litua- 
nia Libre, Rio de Janeiro 4001 Cerro Mon
tevideo Rep. O. del Uruguay. Ledas

Turtingos lietuviškos bendruomenės JAV

Tremtiniai JAV laimėjo dainos 
ir giesmės konkursą

— Pereitais metais Amerikos'Liet. R. Ka
talikų Vargonininkų Sąjunga buvo paskel
busi giesmių ir dainų konkursą. Siame kon
kurse galėjo dalyvauti lietuviai iš viso pa
saulio. Paaiškėjo, kad konkurse dalyvavo 
25 kompozitoriai, kurie pateikė 94 muzika- 
linius kūrinius. Kūriniai buvo atsiųsti iš 
Vokietijos, Austrijos, Brąziljos, Kanados ir 
iš įvairių dalių JAV. Pirmąją premiją lai
mėjo 125 dolerių sumoje Vokietijoje gyve
nantis kompozitorius Juozas Strolia, antrą
ją 50 dolerių sumoje Bronius Budriūnas n 
trečiąją Leonardas J. Šimutis Jr., Chicago
je, 25 dolerių sumoje.

— Prieš kurį laiką Urugvajaus, Montevi
deo miesto lietuvių kolonijos patriotinių or
ganizacijų delegacija buvo atsilankiusi pas 
Urugvajaus prezidentą Dr. Juan J^>se Amez- 
ga, Lietuvos laisvės užtarimo ir Sovietų 
Sąjungos smurto nepripažinimo reikalu.

— Į Detroitą atvykusi poetė Alė Nakaitė- 
Arbačiauskienė ne tik įsijungė į vietos lie
tuvių kultūrinę veiklą, bet ir jos pastango
mis renkamos aukos šv. Antano bažnyčio
je tremtinių šelpimui. Tenka pripažinti, kad 
aukų jai pavyksta nemažai suorganizuoti ii 
tokiu būdu susidaro galimybė išsiųsti trem
tiniams maisto siuntinių.

— Per Baltimorės 64 BALFO skyriaus 
metinį ■ susirinkimą paaiškėjo, kad šis sky
rius ne tik išpildė BALFO Centro paskir
tą 9000 dolerių kvotą, bet dar kasoje liko 
200 dolerių. Taip sėkmingai aukas rinkti 
ne visiems BALFO skyriams pavyksta.

—Pittsburgh© vyskupas Boyle paskelbė, 
kad visose jo žinioje esančiose bažnyčiose 
veiklesni katalikų veikėjai įsijungtų į aukų 
rinkimą Europoje vargstančių žmonių šel
pimui. Anksčiau aukos buvo renkamos baž
nyčiose, o dabar vyskupas ragina lankytis 
į butus. Šios gaunamos aukos daugiausia 
skiriamos Europos išvietintų žmonių šelpi
mui.

— Amerikos Legijono, Dariaus — Girė
no 271 postas iškėlė sumanymą, kad Chica- 
gos lietuvių kapinėse būtų pastatyti pa
minklai per abu Pasaulinius karus žuvu- 
siems lietuviams kariams. Jau prasidėjo pa
minklų užsakymas ir apie gegužės mėn. pa
baigą tikimasi paminklus įrengti kapinėse.

— Kovo mėn. 3 d. laivu „Marine Fla
sher” į JAV atvyko su šeima operos solistė 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė. Ji 
apsistojo Chicagoje.

— „Dirvoje” per kelis numerius talpin
tame' straipsnyje „Rockefellerio anūkas — 
lietuvių žentas” labai plačiai sustota ties I. 
Pauliekutės ir Rockefellerio vedybomis, o 
vienoje vietoje iškeltas klausimas ar iš tų 
vedybų Lietuvai bus kokios nors naudos. 
Straipsnio autorius tuo klausimu rašo: „Da
bartinėse sąlygose, kai Lietuva svetimų pa
vergta, kada tarptautinė diplomatija taip 
suktai sudaryta, Rockefelleriai yra bejėgiai 
kuo nors. Lietuvai pagelbėti. Ieškant Lietu

vai pagelbos L Rockefellerienei reikėtų būti 
žymiai susipratusiai ir diplomatei, turinčiai 
tam tikrą misiją savo tautai atlikti, o ji 
vargu ar yra tiek susipratusi, kad norėtų 
paveikti savo šeimą ir vyrą ką nors gero 
padaryti lietuvių tautai. Jeigu Lietuva būtų 
kaip buvo nepriklausoma prieš 1940 metus, 
neabejojame, kad ji su savo vyru nuvažiuo
tų į Palangą ir kartu į Lietuvą.

— A. Augustinavičienės į Clevelendą at
vykimo proga to miesto tremtinių draugija 
suruošė susirinkimą, į kurį atsilankė apie 
šimtas vietinių lietuvių. Kalbėjo pirm. Dr. 
A. Damušis, A. Augustinavičienė, J. Smeto
na, o J. Vaicekauskienė deklamavo Braz
džionio eilėraštį „Tėviškės dūmai”. Tą pro
ga tremtinių šelpimui surinkta 109 doleriai, 
kurie skirti individualių maisto siuntinių 
siuntimui.

— Susivienijmas Lietuvių Amerikoje — 
tai sena ir turtinga JAV lietuvių organiza
cija iki balandžio mėn. pabaigos rinks cent
ro valdybos organus. Taip pat šiais metais 
įvyks SLA seimas. Rinkimai Amerikos lie
tuvių tarpe kelia susidomėjimo, nes nori
ma į valdybą išrinkti tos organizacijos veik
loje nedalyvavusių žmonių. Iki šiol beveik 
visuomet būdavo perrenkama toji pat val
dyba. (vj).

Dėl tremtiniu vertybių deponavimo
Vykdant karinės valdžios programą, kuri 

leidžia tremtiniams JAV zonoje įnešti savo 
turimą užsienio valiutą centriniame banke 
karinės valdžios priežiūroje, rastas būdas, 
kuriuo Vokietijos stovyklose gyvenantieji 
asmenys yra įgalinti perduoti savo valiutą 
nustatytu laiku atitinkamai komisijai, sudė
tai iš armijos, karinės valdžios bei vokiečių 
banko atstovų. Tomis pačiomis privilegijo
mis naudojasi ir asmenys, gyveną už sto
vyklos ribų, tik jie įnašų operacijas tur) 
atlikti patys artimiausiame centriniame ban
ke.

Šis planas teisiškai sutvarko tremtinių va
liutą ir ją apsaugo nuo konfiskavimo; Jį 
visiškai remia PCIRO, Voluntary Agencies, 
bendradarbiaujant tremtiniams, lygiai kaip 
savo asmeniniu nusistatymu Mr. Haberis, 
gen. Clayo tarėjas žydų reikalais.

Iš visų šį projektą liečiančių paklausimų, 
kurie buvo tremtinių iškelti, čia pateikia
mi būdingieji klausimai ir oficialūs atsaky
mai, kad dalykas būtų tinkamai suprastas.

— Ką laimi tremtinys deponuodamas?
Deponuojant amnestijos metu, t. y. ba

landžio 1—15 d., pats asmuo bei jo įnašai 
bus apsaugoti visą Vokietijoje buvimo lai
ką, o išvykstant iš Vokietijos įnašai grąži
nami. Kita vertus, neįnešus iki balandžio 
15. d., asmuo pasidaro baustinas ir gali bū
ti suimamas, o pas jį rasta valiuta konfis
kuojama. Po balandžio 15. d. jokiomis ap
linkybėmis neleidžiama tremtiniams įneš
ti dar sykį, jei jau vieną sykį yra įnešta, 
kadangi tokių vertybių laikymas ir jomis 
operavimas po šios datos yra nelegalus.

— Kas atsitiktų su įnašais, jei bankaą 
sudegtų arba vertybės popieriai butų iš
vogti?

Atsakome: įnašai bus išmokėti, įteikus 
bendra tvarka prašymą karinei valdžiai; Vo

75 tūkstančių dolerių. To lietuvio galvoji
mu, tokia įstaiga galėtų lengvai paaukoti 
Lietuvos išlaisvinimo ir tremtinių pagalbai 
keliolika tūkstančų dolerių ir visai nepa
justų, o po kurio laiko ižde paaukota suma 
įplauktų. Taip pat jis nurodo ir Chicagos 
lietuvių tautines kapines, kurios galėtų pa
aukoti, nors kiek ir mažesnę sumą.

Chicagoje taip pat veikia apie 10 lietu
viškų Skolinimo ir Taupymo bendrovių, ku
rios visos turi turto apie 1 milijoną ver
tės. Jos ir galėtų nemažai skirti bendrie
siems reikalams.

JAV veikia apie 200 lietuviškų katalikiš
kų parapijų. Vien Chicagoje jų yra apie 12. 
Šv. Antano parapija Chicagoje-Cicero, Ilk, 
apmokėjusi visas 1947 m. išlaidas turi virš 
94.000 dolerių pajamų, šv. Jurgio parapi
ja Bridgeporte, Chicagoje turi taip pat šiems 
metams virš 28.000 dolerių. Tokių parapijų 
yra daugiau. Kad šios parapijos visus pini
gus paskirtų bendriems reikalams negalima 
reikalauti, bet po kelis tūkstančius galėtų 
lengvai paskirti.

Įvairūs lietuvių išlaikomi restoranai; val
gyklos ir kavinės paskutiniuoju laiku pada
rė gražaus pelno, tai minimo lietuvio ma
nymu, turėtų daugiau aukoti AL Tarybai, 
BALFui ir kt.

Įvairių laisvų profesijų žmonės galėtų 
taip pat daugiau aukoti, todėl aukų našta 
nekristų ant tų lietuvių, kurie yra aktyviau 
įsijungę į visuomeninę veiklą, (vj).

Pasikeitimai
Pabaltijo Universitete

Šiomis dienomis, Pabaltijo Universitete, 
Pinneberge, įvyko kai kurių pasikeitimų 
vadovybės tarpe. . Išvykstančio Lietuvių 
Rektoriaus prof. Mainelio vieton išrinktąa 
rektoriumi prof. J. Puzinas, kuris kartu ei
na ir Universiteto rektoriaus studentų rei
kalams pareigas. Taipogi yra pasikeitę ir 
latvių bei estų rektoriai. Šiuo metu latvių 
rektoriumi yra prof. Eglitis, o estų — prol. 
Rauti. ‘

Dideliam pabaltiečių akademikų pasiten
kinimui yra atšauktas iš savo užimamos 
vietos 17 DPACCSO šefas Būreli, kuris yra 
daug prisidėjęs prie įvairių trukdymų uni
versiteto darbui. Naujuoju 17 DPACCSo 
šefu yra paskirtas Mr. Corbell, kuris yra 
palankus pabaltiečiams ir pritariąs Pabal
tijo universiteto darbui. Ryšium su tuo, o 
taip pat dėl pasikeitusių politinių bei kitų 
tam tikrų sąlygų, jaučiamas didesnis su
pratimas Pabaltijo universiteto darbo.

Šiuo metu, pasibaigus Velykų atostogoms, 
sparčiai dirbama ir ruošiamasi žiemos se
mestro pabaigai, kuris numatytas baigti 
gegužės mėn. 24 d. A — is.

kiečių valdžia negalės naudotis šiais įna
šais, kadangi kiekvienas banknotas įtrau
kiamas pagal numerį, ir pavieniai įnešusie- 
ji asmenys atgauna tą patį banknotą arba 
kitokias vertybes iš asmeninio Įnašų voko 
tą pat dieną, kurią jam leidžiama atsiimti 
tos rūšies dalykus.

— Ar įmanoma įnešti po balandžio 15. d.?
Ne, be reto atvejo naujai atvykusiems, 

kuriems bus suteikta tremtinių globa. To
kie asmenys per 72 vai. po savo atvykimo 
turi patys įnešti į artimiausią centrinį kraš
to banką. Pabrėžiama, kad tremtiniui vieną 
sykį deponavusiam, neleidžiama deponuoti 
atkartotinai; net jeigu valiuta būtų paštu 
gauta iš kitos zonos arba užsienio, kadangi 
tai laikoma neteisėta. •
•s— Ar gali kitas kuris asmuo be įnešėjo 
atgauti visą ar dalį įnašo?

Ne, niekam nėra leidžiama reikalauti sve
timo įnašo, kaip tiktai įnešėjo mirties atve
ju. Šiuo atveju velionies įteisintas paveldė
tojas turi tas pačias privilegijas, kaip ir 
įnešėjas.

— Ar įnašai žūva, jei asmuo bet kokio
mis aplinkybėmis išvyksta iš JAV zonos, 
nepranešęs atitinkamoms įstaigoms?

Yra pareikšta, kad pavieniams asmenims 
įnašai pasiunčiami karinės valdžios, asme
niui dar prieš atvykstant į naują kraštą.

— Ar glima dalį atsiimti, o likutį palikti 
banke? *

Atsiimti galima leistu metu, t. y. 30 dienų 
prieš išvykimą; taip pat galima norimą su
mą palikti banke, nurodant, kur pasiusti pa
reikalavus.

Normalus šiuo metu įnešimas tremtinius 
apsaugos nuo nemalonumų arba valiutos 
konfiskavimo muitinėse, vykstant iš Vokie
tijos. Gavimo kvitas, reikalingas įnašui iš

Pulgio feljetonas ir partizanas Brooklyne

Iki šiol turėjome ir turime tik nepaprastus pasiuntinius ir įgaliotus ministe- 
rius. Dabar padarėm atominę pažangą — kiekvieną iš tremties išvykstantį prami- 
nėra ambasadorium. Skirtumas tas, kad naujieji ambasadoriai negauna algos iš 
valstybės iždo, bet tai nereiškia, kad jų paskirtis ir uždaviniai nebūtų svarbūs vi
sai tautai./

Ambasadorius — skambus vardas. Viliojantis ir pritrenkiantis vardas. O kaip 
toks jis pavojingas. Ant tos pavojingos meškerės ir užkibo kai kurie paviršium 
plaukią entuziastai. Tokie, kurie noromis prisiima ambasadoriaus titulą ir nepa
galvoja, kad tas titulas nėra maskaradinė išdaiga. Nepagalvojama, kad ambasado
riaus vardas uždeda įsipareigojimo pančius.

Patirtis rodo, kad daugis išvykusių supranta savo užduotį ir ją gražiai atlieka. 
Kasdieniam darbe, santykiaudami su svetimaisiais ar ten iš seniau gyvenančiais 
tautiečiais, organizuodami kultūrinę ar kitokią veiklą. Tokie dažnai darbuojasi be 
didesnės reklamos, tyliai, bet daug.

Pasitaiko ir kitokių eksponatų. Tokių, kurie dėl nesubrendimo (nebūtinai vien 
amžiumi!), pagauti slidaus entuziazmo, kurie savo kukliuose lagaminuose Į užjūr 
atsiveža skorbutinį skonį. Jų žygiai, dideli žygiai panašus kad ir į spalvotus, be 
vis tiek muilo burbulus. Tokia išvykusiųjų veikla panaši į nekultūringo skonio 
demonstraciją, Įmantriai apkaišytą asmenine super-reklama ir palieka karčių nuo
sėdų. Ambasadoriškas vekselis — o jį turi išpirkti kiekvienas išvykėlis, esti prike- 
verzojamas savo pavarde ir toj egoistinėj akrobatikoj nublunka, dingsta pats isto
rinis dokumentas.

Mažas pavyzdys. Šiemet Brooklyne buvo suroštas vieno choro koncertas. Be 
choro ir solistų pasirodymų, programoje buvo ir feljetonas. Pagal amerikiečių 
Įprotį, programos vedėjas feljetonistą pristatė klausytojams. Feljetonistas buvo už- 
rekomenduotas kaip daug kentėjęs ir kovojęs Lietuvos partizanas!

Reklama Amerikoj yra būtinybė. Be jos daug kur nė žingsnio. Tik šiuo at
veju ši reklama, reikia manyti, daugiau ar mažiau inspiruota pačio feljetonisto 
peržengė visas padorumo ribas. Partizano vardas, visais laikais ir ypatingai dabar 
mums visiems yra ypatingos reikšmės, pasakytum, šventas vardas ir jo nedera 
brukti į feljetoninę sceną. Apie tai ryškiai kalba paprasčiausias padorumas.

Jaunas vyrukas pradėjo skaityti feljetoną. Apie atomo skaldymą. Pavadinimas 
girdėtas, bet juk gali būti sutapimas. Bet kai vyrukas truputį drebančiu balsu ėmė 
pilti sakinį po sakinio, pasidarė aišku, kad tai Pulgio Andriušio feljetonas. Apie 
autorių nei programoj, nei pačio skaitytojo neužsiminta, nors choro išpildytos 
dainos turėjo savo kūrėjus ir šia prasme buvo tvarkoj. Dėl feljetono tai tyčiomis 
(greičiausiai) ar netyčiomis (vargu bau) susidarė Įspūdis, kad išraudęs, drebantis 
jaunuolis skaitė savo kūrinį.

Na, prisiminus įprastinius pokštus neskelbti autoriaus (taip pasitaiko ne fil 
Brooklyne ...), galima dėl to akį primerkti, bet nesusipratimai prilipo liepto ga
lą, kai feljetono vidury skaitytojas perkėlė veiksmą į Brooklyno saliūną. Perkėlė 
atrodo, be sąžinės graužimo ir nemirksėdamas, kad subiauroja tikrojo autoriaus 
teises ir niekingai sudarkė patį kūrinėlį. Kaip jums patinka, jei Brooklyno lietu
viškam saliūne diskutuoja tokia nešiaučiškj ir negroboniški atributai kaip finansų 
ministerijos valdininkai ir kitokie ministerijų pareigūnai, kalba apie partinius dien
raščius, seimo stenografijas ir apie kitus specifinius emocinius dalykus. Norėta 
suvietinti feljetoninį turinį ir jau nekalbant, ką apie tai pasakys autorius ir kiaušy, 
tojai, gavosi labai neskanus, karojant Pulgį, tikrai skorbutinis vaizdas.

Ak, buvo kai kuriuose kraštuose (ir dabar yra!) palaiminti laikai, kai už auto
riaus teisių pažeidimą ir neapdairų ar apdairų kūrinio išprievartavimą baudžiama 
teismu. Dabar, pasklidę po pasaulį, mes į tai dar mažiau dėmesio kreipiame ne 
kitados. Autorius — kažkur prancūzų zonoj, Europoj, klausytojai — ką jie supras 
o naujai atvykusieji iš Vokietijos ar atsimins? — dėkinga proga išeiti po parti
zano ženklu ir visomis priemonėmis darbuotis savo reklaminiam labui.

Ir tarp tų vietinių tautiečių, kurie Lietuvos kelius dešimtmečius nėra matę ir 
neskaitė Pulgio „Ir vis dėlto — juokimės!”, šis feljetoninis nesusipratimas neturėjo 
pasisekimo ir tik porą kartų vienas pirmoj eilėj sėdėjęs džentelmenas, lyg pabu
dęs, paleido juoko salvę. O naujai atvykusiems šis jaunuolio ant scenos žygdarbis 
paliko kartų prieskonį.

Skorbutinė liga, gerokai kamavusi tremtyje, šakojasi ir plinta po pasaulį. Ka
da mes ne tik rašysim spaudoje apie mūsų aukštą kultūrą, kitus stumdami į pa
šalį, bet tikrai patys kultūringai elgsimės?

Yra ir daugiau skorbutinių pasireiškimų. Neseniai daugelį lietuviškų kolonijų, 
nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno, aplankęs tautietis pasakojo, kad vienam did- 
miesty naujai atvykusieji pasireiškė vaidinimu. Viskas būtų buvę labai gražu, gir
tina, tik vėl neiškopta iš bevardės Vokietijos DP stovyklos meninio stiliaus, vei
kalas nebuvo paruoštas ir scenoje buvo demonstruojamas bejėgiškumas. Nesvar
bu. kad vienam kitam laikrašty- vaidinimas buvo limonadiškai išgirtas, svarbu,kad 
vaidinimo lygis buvo toks menkas, kad vietiniai senos kartos lietuviai, kritiškesnėm 
akim žiūrėję, pripažino, jog tai silpnai, labai silpnai ir su šypsena prisimindavo 
savo pastatymus ...

Kada mes Įsikalsim i galvą, kad svarbu ne tik ką, bet ir kaip suorganizuoti, 
kad literatūrinis ir meninis skorbutizmas telieka dūlėti Vokietijos kareivinėse (o 
ir ten jis nepateisinamas!), kad senieji Amerikos lietuviai toli gražu nėra indas, j 
ktjrį galima pilti bet kokį turinį.

Kai kurie (dėkui Dievui, ne visi) pavyzdžiai rodo, kad su mumis nutinka taip, 
kaip ir su tais genijais, kurie eina per sienas, bet užlūžta ore.

KĘSTUTIS CERKELIONAS
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banko atsiimti, atstos leidimą pakvituotai 
sumai pro vokiečių amerikiečių muitinę iš
vežti;

Tremtiniai patikinami, kad visos opera
cijos bus atliekamos tokiu pat slaptumu, ko
kio paprastai klientas pageidauja iš pri
vataus banko.

L R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSENE PRIE KASSEL’IO 

ieško sekančius asmenis:
KUTKAITIS Gustavas:
LENGVENIS Kostas, gim. 1919 iš Šiaulių; 
LEONAVIČIUS Stasys, 37 metų, iš Kauno; 
LEŠCIKAUSKAS Juozas, gim. 1917 iš 

Rytprūsių;
LEŠCIKAUSKAITYTE Aldona, gim., 1927, 

iš Rytprūsių;
LEŠCIKAUSKAITYTE Albina, gim. 1927, 

iš Rytprūsių;
LEVECKIS Vincas, gim. 1916, iš Aussigo;
AMBRAZIONIENĖ - ČERNIAUSKAITĖ

Anelė, gim. 28. 8. 1916, iš Vilka
viškio;

AUKŠTKALNYTĖ Antosė, 20 metų, iš 
Stralsundo;

KALTINIS Valteris, gim. 27. 9. 1927, iš 
Spreenhageno;

MAROEVICIUS Nikodimas, gim. 1919;
MATIS Ilias. iš Kauno;
MICHAILAVICIENĖ Halina, 40 metų, 

iš Hallės;
MICKŪNAS Česlovas, gim. 1924-

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame Bad-W6risho- 

feno kolonijos kapelionui kunigui Viktorui 
Skilandžiūnui už suruoštą ekskursiją į Kon- 
nersreuthą Teresėlės Neumanaitės aplanky
ti; asmeniškai pamatyti ją kenčiančią Didįjį 
Penktadienį.

Dideliu kapeliono rūpesčiu ekskursija tik
rai gerai pavyko, nes visur buvo parūpinta 
atskiri vagonai ir kitkas,' kas mums, kaip 
dalyviams liks neužmirštama, už ką mes 
nuoširdžiausiai liekame kapelionui, V. Šim
kui ir Vitkauskui dėkingi.

Ekskursijos dalyviai
PAIEŠKOJIMAS

Stepohkus Kostas iš Kulių valse., Kre
tingos apskr. ieško savo švogerį Šleinių 
Povilą, kuris 1944 m. gulėjo Stralzundo li
goninėje. Žinančius apie jo likimą ir kitus 
pažįstamus prašome atsiliepti šiuo adresu: 
Nygaton 27, Eskilstuna, Sverige-Schweden.

SKELBIMAS
Lietuviai; gyveną bet kur užsienyje gali 

užsisakyti Vak. Vokietijoje leidžiamų laik
raščių bei knygų. Tarpininkauja:

International Exchange Agency 
(24b) Neumuenster, Faeberstr. 35

Germany — British Zone

MINTIES Postschliessfach 
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