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Baltijos Motery Tarybos 
atsišaukimas

I Pasaulio Moteris
Neilgai mums buvo lemta laisvai 

ir nepriklausomai gyventi savame 
krašte, tep, kur pilkoji Baltija ir se
nieji miškai mums nuolat kartojo: 
„Čia Jūsų žemė, čia jūsų namai“. 
Gyvenome taikiai ir kūrėme verty
bes, kurios prisidėjo ne vien prie 
mūsų kraštų, bet viso pasaulio ge
rovės.

1939 m. rugpiūčio 23 d. sudaromas 
bolševikų ir vokiečių paktas, kuriuo 
mūsų kraštai pasidalinami tarpusa
vy. Dviem mėnesiams praslinkus šis 
susitarimas pakeičiamas; Baltijos 
kraštai atitenka vien bolševikams. 
Mūsų ministerial iškviečiami į Mas
kvą ir reikalaujama leisti įsteigti ka
ro bazes. Pagaliau SSSR prisidengia 
saugumo sumetimais ir 1940 m. bir
želio 15 d. užima Lietuvą (Latvija 
— 17, o Estiją — 19 d.). Ginklu ne
galėjome priešintis, nes krašte turė
jome 'stiprius bolševikų šarvuočių 
bei tankų dalinius, o pasienyje jau 
laukė šimteriopai gausingesnl už 
mv /Į pulkai.

Bolševikai neva ramindami žadė
jo nekeisti mūsų vidaus santvarkos. 
Greit patyrėme, kaip galima tikėti 
bolševikų pažadais. Visi pažadai pa
sireiškė brutaliu savinaudiškumu; 
susilaukėme akiplėšiškos klastos ir 
ciniškos pajuokos visų tų vertybių, 
kurios sudaro mūsų pasaulį, o kiek
vienas susipratęs tautietis būdavo 
vadinamas priešu ir šalinamas .š 
bendruomenės. Kilusios audros ver
petai ir mus pagavo, įstūmė į įvy
kius, kurių neieškojome ir nenorė
jome. Jie mus palietė taip skaudžiai, 
kaip niekad mūsų istorijos raidoje. 
Sistemingai ir planingai, žiauriau
siais metodais naikinamos mūsų tau
tos; masiškai suimami nieku nenusi
kaltę mūsų žmonės, gabenami Rusi
jos gilumon, o jų vieton atvežami 
sovietiški kolonistai. Sunkiai aidi 
mūsų brolių ir seserų žingsniai toli
mame Sibire, o rytys vėjas atneša 
mūsų vaikų, negailestingai atskirtų 
nuo savo motinų, griaudu skundą: 
nMama, kur tu?“

O mes, pabėgę nuo raudonojo te
roro, likome benamius ir beteisiais.

Mes, moterys, itin jautriai išgyve
nome tą mūsų tautų naikinimą. Jei
gu pasaulio vyrų kietų politikų šir
dys toleruoja visa tai, nežiūrint iš
kilmingų pažadų, leidžia ir toliau 
viešpatauti tokiam nežmoniškumui, 
taikos konferencijos užmiršta mūsų 
tragediją, tai Baltijos Moterų Tary
ba apeliuoja į Jus, pasaulio moteris, 
turinčias jautresnes širdis, prašyda
ma kartu su mumis paminėti nieku 
nepateisinamo pagrobimo birže
lio 15 dieną, skelbdamos 
ją Baltijos kraštų rimties 
ir susikaupimo diena.

Pasaulio moterys!
Melskite tą dięną, kad Aukščiau

sias suteiktų mūsų kraštams laisvę 
Ir nepriklausomybę, kad grąžintų 
mūsų išvežtus vaikus iš šaltojo Si
biro, kad atitolintų mirtį nuo tų mū
sų tautiečių, kurie kankinami vergų 
darbais.

Skelbkite apie mums padarytą ir 
daromą skriaudą savo spaudoje. Pri
minkite apie mus per savo atstovus 
parlamentuose. ,

Veikite savo vyrus-politikus, kad 
jie padėtų mums sugrąžinti tai, kas 
kiekvienam žmogui priklauso, bū
tent: gimtasis kraštas ir pagrindinės 
žmogaus teisės.

Vėl sulaukus to laiko, kada patys 
galėsime tikrosios demokratijos prin
cipais tvarkytis, grįšime niekeno ne
raginami į savuosius kraštus ir vėl 
tęsime laisvųjų žmonių gyvenimą.

Baltijos Moterų Tarybos Prezidiumas:
(pas.) Mali. Jūrma (Estija)

(pas.) Tekia Erdmanis (Latvija) 
(pas.) Marija Žilinskienė (Lietuva)

Antžmogiškos kantrybės 
ir nepalaužiamos ištvermės!

Mūsų bendradarbio pasikalbėjimas su Minisieriu B. K. Balučiu
Gyvename nepaprastai sunkų 

metą. Mūsų tautai baisi audra te
beina, gi ateinančios giedros belauk
dami, pradedam net pavargti. Grū
dinantis kelyje į ateitį, laikiau tiks
linga, kad tremtiniai išgirstų mūsų 
tautos ir valstybės reprezentantus. 
Džiaugiuos, kad tai šiandien Mūsų 
Kelyje galim pradėti pasikalbėjimu 
su Lietuvos Ministeriu B. K. Balu
čiu, Anglijoje. B. K. Balutis rašo: 
— Mūsų Kelio pavedamas, Tamsta 
norėtumėt turėti su manim, bent 
raštu, interview aktualiais tremtinių 
klausimais. Tas suprantama, žiū

Gražiosiose Jėsės atšlaitėse prie Kauno pavasarį

Liepos 27-ji — Lietuvos diena
Tos dienos reikalu rezoliucijos JAV Kongrese ir Senate

Šių metų 27 d. sueina lygiai 25 
metai, kaip JAV yra de jure pripa
žinusi Nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką. Tai sukakčiai paminėti, 
adv. A. Olis, ALM ir Lietuvių 
Respublikonų pirmininkas, pasitaręs 
su senatoriais ir kongresmanais, nu
tarė atitinkamomis rezolucijomis 
kreiptis į JAV Kongresą ir Senatą, 
kad liepos 27 diena būtų visoje 
Amerikoje paskelbta, kaip Lietuvos 
diena. Tokia rezoliuciją į JAV Se
natą sutiko įnešti mums jau gerai 
gerai žinomas senatorius C. Wayland 
Brooks, vasario 16 d. šventės pro
ga pasakęs JAV Senate labai reikš
mingą kalbą. Kongrese tokią rezo
liuciją sutiko įnešti Kongreso atsto
vas Richard B. Vail iš Illinois. 
Senatui ir Kongresui pasiūlytoji 
rezoliucija taip skamba: „Kadangi 
šiais laikais demokratijos ir laisvės 
principai paminami totalitarinio vy
ravimo ir agresijos jėgų, kurios dau
gelyje pasaulio kraštų padarė nepa
lyginamo vargo ir sunaikinimų žmo
gaus gyvenimui; kadangi Lietuvos 
Respublika dėl tokių jėgų nelaimin
gu būdu tapo kančių ir nepriteklių 
auka; kadangi galutinis siekimas, ap
saugoti reprezentatyvinį valdymąsi 
ir laisvę, kaip viso civiluoto pasaulio 
laisvės pagrindą, reikalauja paminti 
tironijos ir priespaudos galias ir at
statyti laisvą valdymąsi tose valsty
bėse, kurioms nepriklausomybė buvo 
atimta; kadangi Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė 1922 metų lie
pos 27 d. patvirtino savo tikėjimą 
aukščiau nusakytais principais ir 
idealais, pripažindama Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybę; ka
dangi 1947 metų liepos 27 d. yra to
kio reikšmingo įvykio dvidešimt 
penktosios metinės ir kadangi demo

rint tiek laikraščio, tiek tremtinių 
akimis. Iš kitos pusės, gal bus su
prantama ir tai, kad mano vietoje 
esant, geriau yra daugiau dirbti ir 
mažiau kalbėti. Mūsų tarnyba yra 
„Tyli Tarnyba“ ir pilnai atitinka 
patarlę „Kalba — sidabras, tyla — 
auksas“. Todėl, kiek galėdamas, aš 
vengiu laikraštinių interview. Dau
giausiai, aš galėčiau tik visai trum
pai atsakyti į Tamstos padarytus 
paklausimus. Taigi:

— Ką Tamsta dabartinėse apysto- 
vose galėtumėt tremtiniams patarti?

kratijos gynimas ir jos išlaikymas, 
kam mūsų tauta yra įsipareigojusi, 
reikalauja pareikšti visų amerikiečių 
bekompromisinį lojalumą ir paramą, 
todėl JAV Senato ir Atstovų Rūmų, 
Kongreso apjungtų, nutariama: 
Jungtinių Valstybių Prezidentas įga- 
liuojamas proklamuoti, kad 1947 
m. liepos 27 diena yra Lietuvos die
na ir kviesti visus Jungtinių Val
stybių gyventojus paminėti tą dieną 
atitinkamomis iškilmėmis aukščiau 
pažymėtiems idealams ir siekimams 
išreikšti.“

Susitarus su senato ir kongreso 
atstovais tokią rezoliuciją įnešti,

Lippmann vertina Vengrijos įvykius
Sąlyga amerikiečių prestižui atgauti

Šitokia tema Walter Lippmann 
rašo New York Herald Tribune. Jo 
išvedžiojimai yra įdomūs ir būdingi, 
todėl supažindinsime su jais savo 
skaitytojus.

Kremlius ruošiąs planus ir pir
mieji jų jau esą dabar panaudojami. 
Tai viešas aktas, pasireiškęs tuo, kad 
Vengrijoje valdžią pagrobė komu
nistai. Šitai buvę aišku iš p. Molo
tovo užsispyrimo Marskvos konfe
rencijoje dėl Austrijai statomų sąly
gų, dėl kurių nebuvę galima sutikti.

Jei esą būtų pasisekę susitarti dėl 
Austrijos, Raud. Armija būtų ne
betekusi leidimo pasilikti Vengrijoje, 
ratifikavus jos taikos sutartį.

Vengrijoje valdžios pagriebimas 
siejamas su toli siekiančiais strate
giniais tikslais. Tas reiškiąs, kad 
Rumunija esanti jau apsupta; Ceko-

— Antžmogiškos kantrybės, ne
palaužiamos ištvermės ir pasiryžimo 
nugalėti visas sunkenybes, o už vis 
labiausiai — nenustoti vilties, ne
pasiduoti desperacijai; nesiskiaidyti 
partijomis, grupėmis ir pažiūromis, 
bet, tampriau suglaudus eiles, kovoti 
dėl savo likimo vienu obalsiu „Visi 
už vieną, vienas už visus!“

— Anglijoje yra įsikūrusių kelio
lika tūkstančių lietuvių. Dažnai 
gaunu progos pavartyti Anglijos lie
tuvių laikraštį „Išeivių Draugas“, 
bet iš jo sunku susidaryti Anglijos 
lietuvių veiklos vaizdą. Norėtume 

tuoj buvo išleisti paraginimai, kad 
Amerikos lietuviai išnaudotų tą die
ną būtiniausiems mūsų tautos sieki
mams iškelti. Ta pačia proga rei
kia priminti ir lietuviams tremti
niams, kad ši nepaprastai svarbi 
diena būtų atitinkamai išnaudota ir 
tremtyje. Tai geriausia proga ati
tinkamais raštais kreiptis į JAV Pre
zidentą Trumaną, senatorius ir Kon
greso atstovus. Ypač nereikėtų už
miršti parašyti padėkos raštus tiems, 
kurie tai sugeba padaryti, ypač mūsų 
reikalus gerai suprantantiems JAV 
Senato ir Kongreso nariams.

B.G.

slovakijos sienos ilgu ruožu susisie
kiančios su visiškai sovietų domi
nuojama valstybe; Tito Jugoslavija, 
taip pat sovietų dominuojama val
stybė, stovinti už jos, o į šiaurinę 
Graikijos sieną galįs būti suintensy
vintas spaudimas, kadangi dabar ne
besą sovietų susisiekimui plyšių per 
visus Balkanus.

Bet kas svarbiausia, sovietų susi
siekimo tinklas pietvakarių kryptimi 
užbaigtas kaip tik tuo metu, kada 
Italijoje padėtis kopianti į krizę. 
Vengrijos smūgis įgalinąs sovietų 
vyriausybę puikiai, pasiekti Italiją 
per Jugoslaviją ir Albaniją ir iš
naudoti geriausias progas.

Iki šiol vis dar nesą aišku, ar ko
munistai apgalvotai išprovokavę mi- 
nisterį pirmininką de Gasperi, kad 
jis komunistų ir, svarbiausia, socia- 

apie tą veiklą plačiau iš Tamstos 
išgirsti?

— Deja, tai jau platesnis klausi
mas, kurio vienu kitu sakiniu neat
sakysi, o platesniam vaizdui nupiešti 
aš, ir prie geriausių norų, neturiu 
laiko. Trumpai tariant, bus taip, 
kaip ir visur: žmonės dirba ir veikla 
tiek, kiek jie gali ir kiek esamos 
aplinkybės jiems leidžia.

— Anglija viena iš pirmųjų pra
dėjo rūpintis tremtinių pastovesniu 
įkurdinimu savo krašte. Įdomu, ko
kia Tamstos tuo reikalu nuomonė?

— Asmeniškiai aš galiu tam tik 
pritarti. Geriau dirbti bet ką ramy
bėje, negu rūdyti neveikioje ir ry
tojaus nežinioje.

— Visų tremtinių didžiausias no
ras, kad perkeltieji į Angliją galėtų 
sudaryti tautinę lietuvių bendruo
menę, kaip iki šiol, kad ir nepalan
kiose sąlygose, veikė ir tebeveikia 
Vokietijoje. Ar Anglijos sąlygose tai 
bus įmanoma?

— Pabaltijiečių perkėlimo iš Bri
tų zonos Anglijon operacija prasidėjo 
tik balandžio 23 d., kada atvyko ir 
pirmas transportas. Ir nors nuo to 
laiko perkėlimas eina pagreitintu 
tempu, ligi šiol jų įkurdinimo pla
nas nėra galutinai išsiliejęs į aiškiai 
formas, šis didesnių masių perkėlimas 
yra naujas reiškinys tiek anglams, 
tiek ir tremtiniams. Pastovesnės ir 
aiškesnės formos galės pasireikšti 
tiek vieniems, tiek ir kitiems tik 
daugiau praktiškojo prityrimo įgijus. 
Tamstos pastatytas klausimas neiš
rado, kad būtų už galimybės ribų. 
Jis jau ir anglų spaudoje buvo pa
liestas. Bet apie konkrečias formas, 
šiuo bent laiku, būtų gal per anksti 
kalbėti. 1 .

— Baigdamas norėčiau, kad 
Tamsta sutiktumėt pasakyti savo 
nuomonę dėl Lietuvos ateities.

— Nesutikčiau. Nesu pranašas, o 
burtininku nenoriu būti. Mano nuo
monė tiek gera, kiek ir kiekvieno 
kito: niekas ateities negali žinoti. 
Vienas Viešpats Dievas tai žino, o 
Jis pasakyti nenori. Bet aš sutikčiau 
pasakyti štai ką:

Teatlieka kiekvienas lietuvis 
savo pareigą, kaip geram lietu
viui dera, tad nereiks mums dėl 
Lietuvos ateities galvas laužyti 
Kas kovos metu abejoja, tas jau 
kovą yra pralaimėjęs. Tas ją tik 
laimi, kas net nežino kad kada 
nors ją būtų pralaimėjęs...

B. Galdžiūnas

listų partiją išstumtų iš vyriausybės, 
ar iniciatyva išėjusi iš jo paties par
tijos ir iš tų, kurie maną, kad jau 
atėjęs laikas atsisakyti nuo komu
nistų. Bet kuriuo atveju faktas esąs 
tas, kad naujoji Italijos vyriausybė 
neatstovaujanti daugumos leidžiant 
įstatymus. Komunistai ir daugelis 
socialistų esą tik nuošalėje, bet ir at
viroje opozicijoje ar net ant sukilimo 
slenksčio. Tai esąs blogas, bet tikras 
reiškinys, kad Italijoje prasidėjęs or
ganizuotis partizanų judėjimas prieš 
vyriausybę. Svarbiausios banditų ar 
partizanų jėgos būsiančios šiauri
nėje, pramoningoje Italijoje — Po 
slėnyje ir Lombardijos lygumoje, ku
rios atsiremiančios į Jugoslaviją. 
Tokiu būdu Italijos banditų veikla 
in komunistų — socialistų sukilimas 

(Pabaiga 4 pusi.,
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Tarp savanorių darbininkų į Angliją
VAIZDAI IR NUOTAIKOS REGISTRACIJOS DIENOMIS

Gražioji Nemuno šalis
(34) NIDA

' t
Paskelbus savanorišką registraci

ją darbams į Angliją, stovyklose pra
sidėjo didžiausias sujudimas. Ne sa
vaitėmis, o dienomis, net valandomis 
pradėjo skaičiuoti daugelis tremtinių 
laiką, laukdami komisijos. Badas ir 
netikta ateitis stovyklinį gyvenimą 
tremtiniams daro nebepakenčiamą, 
todėl nebebijo niekas nė sunkių są
lygų bei neaiškių perspektyvų, ku
rios laukia ir naujajame gyvenime... 
Be abejo, Anglijoje duoną ne vienai 
tremtinio šeimai, ypač gausingesnei, 
■dėl ypatingai žemo atlyginimo bus 
sunku užsidirbti, tačiau kiekvienas 
vis dėlto ten tikisi sočiau pavalgyti 
ir tuo pačiu baigti badmirio dienas.

Štai, pagaliau, tokia komisija at
vyko ir mūsų stovyklą, — pačią 
šiauriausią Vokietijoje, kurioje dau
guma gyventoją yra gausios šeimos. 
Iš puspenkto šimto • gyventojų tik 
apie du šimtai tėra darbingi, o kiti. 
— nepilnamečiai, seni arba ligoti 
(palyginti, daug serga tuberkuloze). 
Darbams Anglijoje, su mažyte išim
timi, užsirašė visi galintieji dirbti 
stovyklos gyventojai; net ir moky
tojai bei stovyklos administracija. 
Beveik visi šeimų galvos, atitinkan
tieji savanorių verbavimo sąlygas, 
skiriasi su savo šeimomis, tikėdamie
si, kad jos1 greitai bus atgabentos į 
Angliją.

Darbininkų registraciją čia vykdo 
Didž. Britanijos darbo ministerijos 
atstovė — pagyvenusi škote. Sava
noris trumpai apklausinėjamas, ką 
jis dirbo Lietuvoje, kada atvyko į 
Vokietiją, ką čia dirbo, ką veikė po 
kapituliacijos stovykloje, kokio išsi
mokslinimo. Visus atsakymus atsto
vė pasižymi specialioje darbo korte
lėje. Tai nėra joks „skryningas“, o 
tik šio apklausinėjimo daviniais ban
doma nustatyti, kokiam darbui trem
tinys tinka: pramonei, žemės ūkiui, 
administracijai ir 1.1. Daugiausia 
galimybių, atrodo, yra patekti į že
mės ūkį. Jer tik kas bent šiek tiek 
yra dirbęs ūkyje, registruojamas kaip 
žemės ūkio darbininkas. Be to, va
dovaudamasi apklausinėjimo metu 
gautomis žiniomis, bendra besiregi
struojančiojo fizine išvaizda, regi
stratorė darbo kortelėje atžymi ir fi
zinį savanorio pajėgumą. Vyrai dau
giausia pažymimi tinką sunkiam 
darbui. Tiesa, šių ir dar kai kurių 
pastabų atstovė besiregistruojančiam 
nepasako ir neparodo, tačiau kaire 
akim daugelis stengiasi jas pamaty
ti... Įdomu! Atstovė, atrodo, yra ir

DANIJOS R.K. TIKRINA TREMTI
NIŲ ATSPARUMĄ PRIEŠ 

TUBERKDLOZĘ
Prieš kiek laiko Flensburge esan

čias DP stovyklas aplankė Danijos 
Raudonojo Kryžiaus atstovai. Ben
dradarbiaudamas su UNRRA, Dani
jos Raudonasis Kryžiui! pradėjo ti
krinti visų tremtinių stovyklų gy
ventojų atsparumą prieš tuberkulo- 
zę. Tyrinėjimo daviniai dar nepaaiš
kėjo. Girdėti, kad šis tyrinėjimai 
bus pravestas ne tik visose Šlezvige- 
Holšteine esančiose DP stovyklose, 
bet ir vokiečių tarpe, (a).

Jurininkų Mokykla 
pradėjo antruosius mokslo melus

ĮSTEIGTA LIETUVIŲ JURININKŲ SĄJUNGA UŽSIENYJE

Pabaltijo tautybių DP jūrininkų 
mokykla baigė pirmuosius mokslo 
metus. Per tuos metus mokyklos lie
tuviškasis skyrius parengė: 10 toli
mojo plaukiojimo antrųjų šturmanų, 
5 tol. plaukiojimo trečiuosius me
chanikus, 5 šiporius ir 4 mechanikų 
asistentus. ■

Gegužės mėn. pradžioje lietuviš
kasis mokyklos skyrius naujus 
mokslo metus buvo pradėjęs su 50 
mokinių. Tačiau pradėjus verbuoti 
savanorius darbams į Angliją, pa
čioje pradžioje užsirašė 24 mokiniai, 
kurie jau išvyko. Liko 26 lietuviai 
mokiniai, kurie yra pasiryžę mokytis 
bet kokiose sąlygose. Veikia trys 
klasės: I ir II navigacijos bei I me
chanikų. Skubotas savanorių vyki
mas į Angliją darbus nutęsė iki ge
gužės 13 d. Tiesa, į lietuviškąjį sky
rių visi mokiniai dar nėra suvažiavę, 
tad, galimas dalykas, mokinių skai
čius gali šiek tiek padidėti. Šiuos 
mokslo metus mokykla numato baig
ti rugsėjo mėn. viduryje.

Šiemet mokymo ir mokymosi są
lygos yra lengvesnės, nes jau spėto 

gera psichologė: iš savanorio laiky
senos bei išorinės išvaizdos Spren
džia ir apie jo drausmingumą, tvar
kingumą ir 1.1. Tuo reikalu ji taip 
pat dažnai pažymi savo pastabas.

Štai pora būdingesnių registraci
jos vaizdelių.

Atstovei prisistato smulkaus su
dėjimo vyrukas. Lankęs Kauno Kon
servatoriją, smuikininkas, grojęs ra- 
dijofono muzikinėje kapeloje. Prie 
visų šių davinių stovyklos gydyto
jas pastebi, kad savanoris neseniai 
turėjo sunkią operaciją, sunkiam 
darbui netinkamas. Atstovė, truputi 
pagalvojus ir pasižiūrėjus i savanorį, 
užklausia, ar jis nori vykti į Angli
ją, o išgirdus teigiamą atsakymą, pa
siūlo darbą virtuvėje tos bendrovės, 
kuri rūpinsis j Didž. Britaniją atvy
kusiais užsieniečiais darbininkais 
(taip ten nuvykusieji DP vadinsis), 
jų apgyvendinimu, maitinimu ir 1.1. 
Savanoris pasiūlymu patenkintas, at
stovė rašo savo rekomendaciją darbo 
kortelėje. Vadinasi, muzikontas — 
smuikininkas Didž. Britanijoje bus 
virėjas ar virtuvės darbininkas... 
Minėtai bendrovei darbo ministeri
jos atstovė rekomenduoja ir daugu
mą besiregistruojančių moterų. Ži
noma, nėra visiškai tikra, kad būti
nai šitas darbas savanoriui Anglijoje 
ir bus suteiktas, tačiau reikia manyti, 
kad j tokią rekomendaciją bus at
sižvelgta, jei ir pats savanoris norės 
jam pasiūlytą darbą dirbti.

Prie registracijos staliuko prisiar
tina pagyvenęs vyras — kelių as
menų šeimos galva. Atstovė paima 
asmens liudijimą, pažiūri ir per ver
tėją praneša, kad jo negalinti regi
struoti, nes jau turįs per 50 metų 
amžiaus. Dar bandoma aiškintis, bet 
bergždžiai: jei savanorių įsileidimo 
įstatymas būsiąs pakeistas, tai vė
liau galėsiąs ir jis sudaryti darbo su
tartį, o dabar tokia galimybė yra tik 
asmenims nuo 16 iki 50 metų. Žmo
gelis net su ašaromis akyse eina nuo

Tremtinių inžinierių veikla
I. Vieneri metai kūrybinio darbo
Praėjusių metų vasario 23-24 d. 

Wuerzburgo Inžinierių ir Technikų 
Draugijos iniciatyva sukviestas pir
masis inžinierių tremtinių suvažia
vimas Wuerzburge subūrė inžinie
rius į Inžinierių Tremtinių Draugiją 
su vykdomaisiais organais.

Centro Valdybos pirmininku buvo 
išrinktas doc. dipl. inž. A. Jurskis. 
Per metus Inžinierių Draugija išlei
do savo periodinio žurnalo „Inžinie
riaus Kelias“ 7 numerius, iš kurių 
pirmas numeris Wuerzburge,' kiti 
Augsburge. Be to, Wuerzburgo Sky
rius išleido neperiodinio žurnalo 
„Technikos Pasaulis“ vieną numerį.

Inžinierių Draugijos nariai parašė 
ir išleido šiuos technikinius leidinius: 
Inž. V. Miniukas „Automobilio“ dvi 
laidas; dipl. inž. E. Martinavičius 
„Elektrotechniko Vadovo“ pirmąją 
dalį; dr. inž. J. Jankauskas „Važinė
jimo menas“; dipl. inž. A. Semėnas 
„Radiotechnikos pagrindai“; dipl. 
inž. A. Ramanauskas „Elektrotech- 

įsigyti būtiniausias mokslo priemo
nes.

UNRRA-os iniciatyva, nuo šių 
naujųjų mokslo metų pradžios jūri
ninkų mokykloje atidarytas ir ukrai
niečių bei lenkų skyrius. Jei šiems 
mokiniams nesusiras specialių mo
kytojų, tai čia mokslas vyks dau
giausia vokiečių kalba. Šiam skyriui 
padėti sutiko kai kurie baltų tauty
bių mokytojai.

Gegužės mėn. viduryje prie 
Flensburge veikiančios Pabaltijiečių 
DP jūrininkų mokyklos įsteigta Lie
tuvių Jūrininkų Sąjunga užsienyje. 
Šios sąjungos nariais yra lietuviai 
jūrininkai, esantieji Vokietijoje, jū
rininkų mokyklos klausytojai, gali 
būti ir nariai-rėmėjai, ne iš jūrinin
kų tarpo. Sąjunga numato įsteigti 
biurą prie Lietuvos Pasiuntinybės 
Londone. Sąjung'os valdybą sudaro: 
pirm. dr. P. Mažeika, pirm. pav. St. 
Kuzminskas, iždininkas ir sekreto
rius gen. T. Daukantas, nariai: kpt. 
Krištopaitis ir inž. L. Balsys. Laiki
nas sąjungos adresas: (24) Flensburg, 
Munketoft 1, Navigatio scooL (a).

registracijos stalo. Jam dar teks pa
badauti Vokietijoje...

Kai kurte savanoriai stengiasi už
registruoti kuo daugiau profesijų. 
Pvz., 30 m. amžiaus vyras sakosi 2 
metus dirbęs plytinėje, 3 m. malūne, 
1,5 m. žemės ūky, 2 m. lentpiūvėje, 
vėl kelis metus kooperatyve ir 1.1. 
Atrodo, kad toks „daugiaprofesinis“ 
savanoris atstovės vertinamas kaip 
be jokios profesijos... Per dažnų 
darbovietės kaitaliotojų paprastai 
joks darbdavys nemėgsta. Apskritai, 
savo profesijoje darbą gauti, atrodo, 
yra lengviau staliams, kurie toje pro
fesijoje yra dirbę ir baigę atitinkamą 
amatų mokyklą. Jie Anglijoje gali 
būti skiriami į laivų statyklas. Že
mės ūkio darbininkams, atrodo, yra 
garantuotas darbas Anglijos žemės 
ūkyje. Kiek tenka nugirsti, nuvykus 
į Angliją stengiamasi suteikti darbą 
pagal specialybę arba bent toje sri
tyje, kurioje pats savanoris pagei
dauja. Tik tokiu atveju, jei ten nu
vykęs savanoris per ilgesnį laiką ne
pasirenka iš keletos jam pasiūlytų 
darbų sau tinkamo, jis darbo mini
sterijos įpareigojamas dirbti tą ar ki
tą darbą.

Administracijoje darbą gali gauti 
tik visą laiką toje srityje dirbusieji, 
moką anglų kalbą ir negalį dirbti 
sunkaus fizinio darbo. Šiaip daugiau
sia visi, net ir savanoriai su aukštuo
ju mokslu: ekonomistai, prekybinin
kai, spaudos žmonės, — sako, ir di
plomatai, — atstovės rekomenduoja
mi į žemės ūkį, galį dirbti sunkų fi
zinį darbą. Ar nuvykus į Didž. Bri
taniją bus galima daugiau pasirinkti 
darbą, parodys ateitis.

Baigus apklausinėjimą, savanoris 
turi savo parašu patvirtinti, kad nė
ra buvęs beprotnamy ir nesirgęs jo
kia nervų liga. Toliau šitame pačia
me lape, vad. „Išvežtojo asmens svei
katos padėtis ryšium su įsipareigoji
mu dirbti Didž. Britanijoje“, stovy- 

(Nukelta į ( pusi.) 

nika"; prof. dr. inž. S. Kolupaila 
„Hidraulika" kapitalinį 288 psl. vei
kalą; dipl. inž. K. Krulikas „Akmens 
anglys — Belgijos auksas“.

Be to, visą eilę vertingų veikalų 
yra parašę rankraščiuose, kaip pvz.: 
dipl. inž. J. Gimbutas „Das Dach dės 
litauischen Bauemhauses“ studija iš 
lietuvių etnografinės 18-19 amž. sta
tybos; dipl. inž.Pr. Drąsutis „Elektro- 
instaliatoriaus vadovėlis“; dipl. inž. 
B. Galinis „Bendrosios statybos kon
spektas“; inž. archit. V. Švipas „Lie
tuvių liaudies architektūra“; dipl. 
inž. K. Krulikas „Technikinis vado
vas“ I-ji dalis: Matai ir matų siste
mos; dipl. inž. V. Tamošiūnas „Teks
tilės apžvalga“; dipl. inž. J. Okunis 
„Die Wohnhauser von heute“.

Inžinierių Centras praeitų metų 
pabaigoje paskelbė gyvenamųjų na
mų projektų konkursą lietuviškos 
architektūros stiliumi. Gauta iš 30 
inžinierių 45 projektai, iš kurių 6 
premijuoti ir dar 5 iš autorių nu
pirkti. Šis konkursas susilaukė verto 
dėmesio ir iššaukė gana gyvas disku
sijas lietuviškos architektūros sti
liaus klausimais spaudoje. '

Inžinierių Draugijos Skyriai ir 
paskiri nariai bei inžinierių grupės 
suorganizavo dvi technikos mokyklas 
(Augsburge ir Nuertingene — Kirch- 
heime); Suaugusių Švietimo Institu
tą (Wuerzburge) ir daugybę įvairių 
techrKkinių specialybių kursų bei 
amatų dirbtuvių.

Ne maža technikos srities profe
sūros dėsto Baltic University (Pinne- 
berge) ir Liet. Aukštuosiuose Staty
bos kursuose (Kemptene) ar dėstė 
UNRRA Universitete (Muenchene).

Šiuo metu Inžinierių Draugiją su
daro 15 skyrių, 5 seniūnijos bei šiaip 
mažesnės inžinierių grupės, o visose 
trijose Vokietijos zonose Inž. D-ja 
jungia apie 400 inžinierių, iš kurių 
apie 65°/o diplomuotų inžinierių.

Ateityje ruošiamasi skelbti ir ki
tus konkursus, kurie duos progos 
tautinio stiliaus pasireiškimui butų 
vidaus įrengimuose, o taip pat pasta
tų atskirose kontsrukcinėse detalėse.

II. Antrasis metinis Lietuvos 
inžinierių suvažiavimas

Š. m. gegužės 18-19 d. Augsburge 
įvyko antrasis Inž. D-jos suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 36 įgalioti 
astovai ir apie 40 vietos inžinierių, 
be to, daug svečių iš vadovaujančių 
lietuvių bendruomenės centrų bei 
profesiniu organizacijų. Suvažiavi-

Nidos vasarvietė buvo viena iš 
labiausiai mūsų mėgstamų vietovių, 
kur vykdavome ieškoti ramaus poil
sio ir pasigrožėti nuostabiomis gam
tos grožybėmis. Jei keliaudami per 
Kuršių Neringą žavėjomės kiekvienu 
žvejų kaimu bei miesteliu, tai atvykę 
į šį pasakiškai gražų kampą mes ti
krai savo sieloje pajautėme stebu
klingą paveikslą. Kai gerai susipa
žįsti su savo krašto visomis vietomis 
ir galiausiai patenki į Nidą, kur gy
vendamas ir gamtos burtų paveiktas 
Nobelio literatūros premijos laurea
tas Thomas Mann sukūrė nemirštan
čią literatūrą, pamatai, kad nors ir 
mažas' mūsų kraštas, bet koks jis 
gražus, savas ir mielas. Kad taip 
milžino ranką turėtum, o kaip gera 
būtų jį visą priglausti prie savo šir
dies ir myluoti, myluoti...

Atvykę į Nidą pirmiausiai užsu
kame į muziejų. Teprakalba į mus 
seni istorijos lapai ir tie turtai, kurie 
šneka apie vietovės praeitį. Čia su
žinome, kad tuo vardu Nida minima 
net 1437 metų raštuose, o senesniuose 
ordino dokumentuose (Wegebericht) 
minima Noyken ir Noyden. Bet spė
jama, kad tuo vardu buvo vadinama 
senoji Nida, buvusi netoli nuo da
bartinės vietovės. Tai patvirtina už- 
silikusios senovės kapelių liekanos, 
kur atrandama įvairių senienų. Tuos 
kapelius vietos gyventojai marka- 
piais vadina. Yra dar ir kitos kapi
nės prie bažnyčios (Nidos mūrinė 
bažnyčia statyta 1888 metais), kurių 
antkapiai primena prieškrikščioniš
kųjų laikų stabmeldžių antkapius. 
Apžiūrinėdamas tuos originalius ka
pelius, ant jų paminklėlių randi dau
giausia lietuviškų pavardžių, tatai 
aiškiai byloja apie' vietovės lietuviš
kumą.

Keliaudamas per Nidos vasarvie
tę (ji susideda iš trijų kaimų: Nidos, 
Skruzdinės ir Purvinės; kodėl taip 
pavadinti du paskutinieji kaimai, 
aišku iš žodžių reikšmės), pastebi, ir 

mą sveikino visa eilė organizacinių 
sambūrių.

Vadovaujančių centrų ir profesi
nių organizacijų pirmininkai buvo 
pakviesti į suvažiavimo garbės prezi
diumą. Suvažiavimą vedė prof. dr. 
inž. S. Kolupailos pirmininkaujamas 
darbo prezidiumas, talkinamas ko
misijų.

Dalyviai išklausė Centro organų 
pranešimus, gausiai dalyvavo disku
sijose ir D-jos centro vykdomuosius 
organus vienu balsu perrinkto tuos 
pačius.

Be kitų, buvo aptarti ir disku
tuoti šie klausimai: 1) mūsų pasi
ruošimas Lietuvos atstatymo dar
bams; 2) profesinis švietimas; 3) 
technikinė spauda; 4) įsijungimas į 
profesinį darbą.
* Baigdamas savo dviejų dienų 

įtemptą ir sėkmingą darbą, suvažia
vimas priėmė atitinkamas svarsty
tais klausimais rezoliucijas, eilę svei
kinimų ir pasiuntė į viso pasaulio, 
Amerikos ir Anglijos inžinierius Lie
tuvos nžinlerių tremtinių vardu atsi
šaukimą.

Sekmadienį (V. 18) suvažiavimo 
dalyviai dalyvavo pamaldose, ap
lankė surengtą gyvenamųjų namų 
konkurse premijuotų Įsroj ek tų paro
dą ir ten pat išklausė dipl. inž.-ar- 
chit. V. Žemkalnio paskaitą „Lletu-

Čiurlioniečių priešsekmininė išvyka 
amerikiečių zonoje

„Ciurlionio“ ansamblis š. m. ge
gužės mėnesį buvo išvykęs i ameri
kiečių zoną ir davė visą eilę kon
certų Frankfurto apygardoje.

Pirmasis šios išvykos koncertas 
buvo duotas Darmstadte vietos aukš
tesniosios Technikos Mokyklos aka
demikams.

Po to, buvo nuvykta į didžiausią 
amerikiečių zonoje lietuvių stovyklą 
Hanau. Čia dėl didelio pasisiekimo 
buvo duoti net penki koncertai. Iš 
Hanau pasiekta Fulda. Fuldiečiams 
buvo duotas vienas koncertas. Čia į 
koncertą buvo atsilankęs amerikiečių 
armijos karo kapelionas kun. Jan
kus, kuris buvo nepaprastai sujau
dintas čiurlioniečių pasirodymo.

Išvyka buvo baigta Kasselio lie
tuvių stovykloje trimis koncertais. 

tas labai ryškiai į akis krinta, kad 
veik visi žvejų namai’yra išlaikę se
ną lietuvišką pajūriečių stilių. Sto
gų galai papuošti stilizuotais žirge
liais, o gražiais puošniais ornamen
tais išdabintos pastogės, prieangių ir 
langų rėmai, durys, kurios nudažy
tos ryškiomis spalvomis (vyraujanti 
spalva yra mėlyna ir balta).

Nidos vasarvietę puošia ir jai ypa
tingą grožį teikia aukšti kalnai, ko
pos. Pirmiausia, žinoma, aplankome 
Lietuvos Aero Klubo Nidos skalan- 
dyrno mokyklą, prie kurios yra gra
žiausios Neringos kopofe, Baltieji ar
ba Pamidps kalnai su 63 m aukščio 
aštriomis, lūžtančiomis viršūnėmis. 
Čia pat, netoliese, pamario šlaite yra 
istoriškoji ir garsioji Tylos pakalnė, 
kur buvo įrengta prancūzų belaisvių 
stovykla. Toj vietoj auga tik dyglios 
dykumų avižos. Prisiminus apie Ni
dos augalus verta pastebėti, kad miš
kų pievose galima .rasti labai retą 
šiaurės gėlę linnea borealis, o smėlio 
sulaikymui labai puikiai tarpsta ke
liaujančios kopų pušelės.

Ant Nidos Urbo kalno (58 m 
aukščio) stovi 1874 metais pastatytas 
švyturys, kuris blyksčioja kas 10 se
kundžių ir jo šviesa matoma 35 km 
tolume.

Mes aplankome ir garsiąją Ra* 
s y t ę, kur buvo įrengta paukščių 
stotis ir čia jie būdavo žieduojami. 
Neringa eina didysis paukščių kelias, 
kuriuo jie keliauja, palikdami gim
tąjį kraštą ir į jį vėl sugrįždami. IŠ 
to turi daug naudos ir vietos gyven
tojai. Netoli Rasytės yra taip vadi* 
narna Žuvėdrų kūdra, kurioje paukš
čiai sudeda tiek daug kiaušinių, jog 
pakanka maitintis vietos gyvento
jams ir daug jų net išvežam-.

Iš Nidos toliau vykome į Rusnę. 
Mes su savimi vežėmės vieno žvejo 
padovanotą brangią dovaną — lazdą, 
kurios viršūnė išdrožinėta taip, kaip 
išdrožinėtos valsčių ribų stulpų vir
šūnės. -vk- 

vos monumentalinė statyba mūsų so
stinėje Vilniuje“.

Suvažiavimas buvo gerai suorga
nizuotas, praėjo ypatingai darbingai 
ir sėkmingai, baigtas Tautos Himnu. 
Suvažiavimo dalyviai vietos inžinie
rių ir vietos gyventojų ■ buvo svetin
gai priimti ir pavaišinti.

III. Suvažiavimo rezoliucijos
Svarbesniosios priimtų rezoliucijų 

mintys tokios:
1) Draugijos nariai inžinieriai 

kviečiami vis daugiau aktyviai įsi
traukti ir įsipareigoti būsimos Lie
tuvos vieningo tautos ūkio atstaty
mo darbui visose technikai artimose 
srityse.

2) Tremtyje D-jos nariai, kur tik 
galima, privalo stengtis organizuoti 
technikos mokyklas, steigti amatų 
mokyklas. Kur sąlygos sunkesnės, 
steigtina suaugusių amatų švietimo 
įstaigos arba kiek galint platesnės 
apimties ir ilgesnio laiko specialybių 
kursai.

3) Akivaizdoje jau vykstančios ir 
galimos emigracijos, D-jos nariai vi
sados pasilieka Liet. Inž. D-jos bei 
LTB nariai ir palaiko ryšius su L. 
Inž. Tr. D-jos bei LTB centriniais 
organais ir paskirais nariais.

4) Daugumas D-jos narių pakan
kamai daug dirba mokslinį kūrybinį, 
kultūrinį bei organizacinį darbą, bet 
yra dar ir tokių narių, kurie iki šiol 
per mažai įsitraukė į darbą. Suva
žiavimas kviečia ir tuos D-jos narius 
darbą tuojau pradėti. K.K.

Artimoje ateityje čiurlioniečial 
numato vykti į anglų zoną ir ten 
duoti eilę koncertų. Tai būtų atsi
sveikinimo koncertai lietuviams, iš
vykstantiems šiais metais į Didžiąją 
Britaniją. (b)

DAIL. V. K. JONYNAS 
SUPROJEKTAVO PAŠTO ŽENKLUS

Prancūzų zonos pašto administra
cija išleido dail. V. K. Jonyno su
projektuotą Badeno provincijos 24 
Rpf. pašto ženklą. Minėtas pašto- 
ženklas yra labai meniškai padary
tas.

Be to, pagal to paties dailininko 
projektą išleista visa serija Saaro 
krašto pašto ženklų. Reikia konsta
tuoti, kad ir šiuo būdu teigiamai pa
sitarnaujama lietuviškai propagan
dai. (b)

■■
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JAV ir SSSR - pavojai ir viltis
Čia pateikiama Sovietų JAV santykiavimo analizė ir sam

protavimas apie ateitį žinomo publicisto, buv. „The Times“ 
korespondento Maskvoje, Brooks Atkinson, laimėjusio Pulit
zer premiją už korespondcr "as apie Rusiją.

teturėtų tik mechaniškai numesti ke
letą atominių bombų.

Karas tarp JAV ir Sovietų Rusijos 
būtų paskutinė katastrofa. Nė viena 
pusė nelaimėtų. Žmonių gyvybių nai
kinimas būtų baisus. Pasaulis nega
lėtų atsistatyti per kelias kartas. Tad 
nekalbėkime taip atsitiktinai apie 
karą.

I. Tikėjimas į taiką
Per artimuosius penkeris metus 

ir, gal būt, ilgiau karas tiesiogiai ne
gresia. Siejant visa nuolat su Jungti
nėmis Tautomis, jis gali būti nustum
tas neribotam laikui. Jeigu Sovietai 
nepasitrauks iš tos vienintelės pa
saulinės organizacijos, abu mes turė
sime gerą progą išbandyti kiekvieno 
pajėgas ir nuoširdumą, mes taip pat 
galėsime įsitikinti, jų ar mūsų poli
tinė bei ekonominė sistema paten
kina pasaulio reikalavimus ir ar įvai
rios sistemos — kaip Amerikos, Ru
sijos, Anglijos, Švedijos ar kitos — 
gali iš viso egzistuoti.

Toliau autorius nupasakoja, kaip 
Sovietai sabotuoja Jungtinių Tautų 
darbą, vetuodami paraližuoja Jung
tinių Tautų veiklą, siekiančią pro
greso ir saugumo pasaulyje. Jis pa
stebi, jog Sovietų delegatai nedaly
vauja Pasauliniame banke, Tarptau
tiniame valiutos fonde, UNESCO, 
Tarptautinėje darbininkų organiza
cijoje, Maisto ir žemės ūkio organi
zacijoje, Civilinės aeronautikos or- 
-joje ir Tarptautinėje prekybos or-je. 
Taigi, niekas negali taip efektyviai 
veikti dviejų priešingų pasaulių, kaip 
negatyvus Sovietų Sąjungos laiky
masis Jungtinių Tautų atžvilgiu.

Rusų reakcija
Jei Sovietų Sąjunga dabar nu

spręstų pasitraukti iš Jungtinių Tau
tų, tai visą Sovietų Sąjungą greitai 
perbėgtų nusivylimas. Esamomis ap
linkybėmis tai būtų nepopuliarus 
sprendimas ir jis grėstų vyriausybės 
saugumui. Bet Sovietų vyriausybė 
galėtų labai lengvai pakeisti tokį lai
kymąsi, panaudodama savo galingą 
ir apgalvotą propagandos mašiną.

Kol Sovietų Sąjungos delegacija 
pasilieka Jungtinėse Tautose, tol eg
zistuoja pasaulinės taikos viltis ir tai 
yra laiko riba didžiausiai pasaulio 
krizei išspręsti. Yra priežasčių gal
voti, nes Sovietų vyriausybė niekada 
tikrai nesidalijo su Jungtinėmis Tau- 
■tomis giedraus entuziazmo, kaip kad 
buvo nužymėta Dumbarton, Oaksen, 
San Franciske. Jungtinės Tautos su
daro gerą kalbėtojui platformą, nuo 
kurios Sovietų vyriausybė gali kal
bėti į pasaulį, betgi Sovietų vyriau
sybė negali pasiekti svarios opozici
jos, nes nei jos idėjos nei jos laiky
masis nėra populiarus. Nors Sovie
tai' mėgsta turėti svetur draugų, ta
čiau jie juos prarado dėl artistiškos,

Politiniai JAV ir Sovietų Rusijos 
santykiai, aišku, yra rimti ir, gali
mas daiktas, daugiau negu rimti. Bet 
jie dar nėra pavojingi, nors netrūksta 
aiškaus kartumo kiekvienu atveju. 
Kad ir vedė juos grynoji logika ma
žiausiai dvejis metus prie karo, ta
čiau dabar karas nėra galimas ir jo
kiu būdu nėra eventualiai neišven
giamas.

Mes gyvename ginkluotų paliaubų 
perijodą. Griežti marksistai mano, 
kad komunizmas ir kapitalizmas ka
rą pradės, eventualiai ir tūkstančiai 
nedoktrinierių amerikiečių jau prieš 
metus buvo išreiškę tokią nuomonę. 
Tačiau Sovietų ir Amerikos politiniai 
Interesai dar nesudužo ir niekad ne- 
suduš, jei Sovietai pasiliks toje or
bitoje, kurią mes formaliai prieš 18 
mėnesių pripažinome jų teisėta įta
kos sfera, tai yra, savo nuosavose ri
bose.

Taikos faktoriai
Ar mūsų santykiai kris nuo rim

tos būklės ikf pavojaus ar ne, pareis 
nuo abiejų pastangų išlaikyti taiką 
per artimiausius penkeris metus, sta-« 
bilizuojant Prancūziją, kontroliuo
jant visiems sąjungininkams Vokie
tijos atstatymą bei stiprinant demo
kratinį gyvenimą pačiose JAValsty- 
bėse.

Šiuo metu nei Sovietų Sąjunga 
nei JAValstybės nėra pasiruošusios 
dideliam karui vesti su galingu prie
šu specialiai viena prieš antrą. At
sižvelgiant į dabartines Sovietų Są
jungos sąlygas,, Rusija neremiama 
negalėtų vesti agresyvaus karo, prieš 
modernią kariuomenę.

Dabartiniu momentu Sovietų vy
riausybė, tapusi nervinga ir nepasi
tikinti, imasi visų trūkstamų karui 
priemonių, kad apsisaugotų nuo agre
sijos ir padidintų savo įtaką. Ji pa
galiau tikisi būti įkvėpėja ir jėgos 
šaltinis pasauliui. Ji tiki kapitalizmo 
Sugniužimu, Vakarų Europos ekono
minio ir politinio gyvenimo parali- 
žiu; rusams atrodo, kad pasitvirtins 
marksizmo doktrina, jog Anglija nu
skurs. Nors.Sovietų vyriausybei ne
trūksta žiaurumo ir apgaulingumo, 
pati rusų tauta nėra agresyvi ir ji 
kito karo nenori, nes jis atneštų jai 
naujo skurdo ir naujų kančių, kurių 
ji ir dabar pakankamai pergyvena.

'taikingoji Amerika
JAValstybių laikysena nėra ka

ringa. Atsižvelgiant į maistą ir į ga
mybą, mes esame stipriausias kraš
tas pasaulyje. Bet amerikiečiai ne
nori karo ir niekad jo nenorės. Grei
tas mūsų karinio pajėgumo išardy
mas įrodo taikingas mūsų intencijas. 
Kiekvienas, kuris žino ką nors apie 
karą, negali su pasiteikinimu ir šal
tu krauju kalbėti apie žygį į karą, 
nors visi, kuriems tai reiktų daryti, 

lėtos ir nenuolaidžios procedūros. Po
litiškai privalėdama Sovietų vyriau
sybė užtat ir toliau dalyvauja Jung
tinėse Tautose.

Konspiracinė vyriausybė
Dalis sunkumų Jungtinėse Tauto

se iškyla iš Sovietų vyriausybės cha
rakterio. Ne jos charakteriui bendra
darbiauti konferencijose ir tarptau
tiniuose susirinkimuose bendradar
biavimo ir susitarimų priemonėmis. 
Ji savo charakteriu yra diktatūrinė. 
Jos darbo technikoje figūruoja kon
spiracija, nes ji niekad nėra atsisa
kiusi nūo konspiracijos metodų, ku
riuos ji naudoja revoliucijai laimėti.

Pagal jų doktriną — tikslas patei
sina priemones — konspiracinė tech
nika turi tam tikrą moralinę vertę 
Sovietų vadams ir jų šalininkams, 
nes ji apskritai yra sėkminga. Ji bol
ševikus privedė prie valdžios, ji pa
laiko Šovietų Sąjungos kontrolę ir 
pagaliau ji, vadovaudamasi marksis
tine logika, tikisi ir politine veikla 
dominuoti pasauly.

Nepritaikyta bendradarbiavimui
Kokie bebūtų konspiracinės tech

nikos šaltiniai, diktatūrinė Sovietų 
organizacija savo esme nėra pritai
kyta bendradarbiauti su likusiu pa
sauliu. Kiek tai liečia kitų kraštų 
kontrolę ir jėgos išugdymą, ji negali 
patogiai dalyvauti Jungtinėse Tau
tose, kadangi šios remiasi pačių žmo
nių apsisprendimu ir skatina žmo
gaus teises bei pagrindines laisvas. 
Esamomis aplinkybėmis galimas da
lykas, kad mūsų santykiai dar ilgą 
laiką pasiliks tokie pat — nemalo
nūs, įtempti, kerštingi, kartūs, pikti 
ir niūrus. Tai nėra Kendras sprendi
mas, kurį mes įstengiame padaryti, 
nes mes negalime atsisakyti laisvės 
ir žmogaus teisių. Mes negalime at
mesti mūsų tautinių įsitikinimų.

H. Amerikos aktyvai
Kadangi mūsų skirtumai negali 

būti suderinti apskaičiuotoje ateity
je, mes turime žiūrėti savo saugumo. 
Jei Politbiurio nariai yra teisūs sa
kydami, kad Rusijos pajėga yra jos 
vienintėlis saugumas, tai tas pats 
tinka ir mums, nes mūsų padėtis jų 
atžvilgiu yra rokia pati, kaip kad jų 
padėtis mūsų atžvilgiu. Per šias gin
kluotas paliaubas, kurios gali vesti 
arba į karą ar į pasaulinę taiką, mes 
turime būti tikri, jog mes namie 
nesuklysime, nes pasaulio taika ma
žiau pareina nuo Sovietų vyriausy
bės žiaurumų ir jėgos, negu nuo mū
sų sugebėjimo išpildyti demokratijai 
pasižadėjimus, kurie reiškiasi indivi
dų laisvės individualia proga ir auk
što gyvenimo standarto progresy
vumu.

Būdami doktrinos žmonės ir laisvi 
marksistai, Sovietų vadai mano tai, 
ką jie sako apie mus. Dogmatiškai 
uždarydami akis Amerikos gyvenimo 
atžvilgiu, jie gausiai randa įrodymų 
mūsų dabartiniuose reikaluose, iš 
kurių jie moksliškai pranašauja 

Amerikos kapitalizmo katastrofą. Tai 
gali būti viena priežasčių, kodėl jie 
nesiskubina sudaryti taikos su Au
strija, Vokietija ir Korėja. Jie mano, 
kad mūsų prekybinė įtaka sumenkęs, 
o ir mūsų ekonomika susiskaldys, tur 
būt, jau per kelis ateinančius mėne
sius. Jei mes pateksime į antrą eko
nominio paraližo perijodą su svyruo
jančiu nedarbu, mes nukentėsime ne 
tiktai namie, bet ir užsieny, kur mili
jonai žmonių laukia iš mūsų ne tik 
maisto ir gėrybių,, bet ir tam tikrų 
moralinių laisvės koncepcijų. *

‘ Pasaulio reiškiniai
Kas atsitiks dabar čia, tas atsi

lieps ir pasauliui. Trūkstant mūsų 
bendruomenėje stabilumo, stiprina
mos partijų ir grupių rankos, kurios 
tikisi pasinaudoti mūsų nesekme. 
Infliacija, kuri gresia Amerikos gy
venimo standartui ir naikina sutau
pąs, antagonizmas tarp darbo ir ka
pitalo, parapijiškumas vadovavime ir 
nuosavybėje, trūkumas darbo, auklė
jimo krizė, stoka butų augančiai kar
tai, — yra vis tie dalykai, kurie tie
siogiai atsiliepia į pasaulį ir silpnina 
mūsų veiklą su tomis tautomis, ku
rios nepasitiki mūsų sistema ir nau
dojasi mūsų nesekme.

Kadangi kapitalizmas davė Ame
rikai gėrybių gausumą, tai nė viena 
amerikiečių grupė nenori matyti si
stemos keitimo. Bet mes daugiau ar 
mažiau įžengiame į socialistinį pa
saulį. Nors mes esame didžiausias

Tarptautinė brigada Graikijai?
Atėnai, birželio 5 d. (Reuteris/NZ).
Graikijos vyriausybė įteikė Pran

cūzijos vidaus ir užsienio reikalų 
ministeriams protesto notas, kadangi 
pietinėje Prancūzijoje esanti sudari
nėjama „Tarptautinė brigada“, — pa
našiai kaip 1937 m. Ispanijos pilieti
nio karo metu, — tenai pat ji apmo
koma ir paruošiama kovai prieš vy
riausybės kariuomenę šiaurinėje 
Graikijoje. Tokie pat skundai įteikti 
Jugoslavijos ir Albanijos vyriausy
bėms. Mat, Graikijos karinės įstai
gos paskutinėmis dienomis yra pa
stebėjusios stiprų kariuomenės dali
nių judėjimą Jugoslavijoje, netoli 
Graikijos Sienos. Šios karinės pajė
gos susirinkusios Monastir ir Skolpje 
srityje ir nuolat gavusios pastiprini
mų iš Albanijos, Bulgarijos, Italijos, 
Belgijos, Ispanijos, Portugalijos ir 
Prancūzijos, kur komunistai, kaip 
praneša korespondentai iš Atėnų, 
šiaurinės Graikijos sukilėliams ver
buoją savanorius talkininkus.

Tuo, atrodo, pasitvirtina praneši
mas „Daily Telegraph“ atėniškio ko
respondento, kuris pats pirmasis 
painformavo apie „Tarptautinės bri
gados“ telkimąsi Jugoslavijoje. Jos 
vadas, pagal UP, esąs jau atvykęs 
į Graikiją ir tenai su sukilėliais ap
tariąs jo brigados įsijungimą į suki
lėlių kovas. 

maisto ir gėrybių šaltinis pasauly, 
mes turime vesti prekybą su tais 
kraštais, kurie prekiauja tautiniu pa
grindu.

Dabartinė krizė
Dabartinėje krizėje rungtynės 

vyksta ne tarp kapitalizmo ir socia
lizmo ar komunizmo. Ekonomika 
taip pat čia neįeina. Tai, ko mes ne- 
gžlime toleruoti, yra pasaulio domi
navimo tironija, kuri naikina kitaip 
tikinčius, kuri su žmonėmis elgiasi 
ne individualiai, bet masiškai, kūri 
be ęaliovos kilnoja dideles žmonių 
mases iš vienos vietos į kitą, meta 
juos į koncentracijos stovyklas ir pa
silieka neperžengiamą žmogaus ne
laime.

Bet mes negalime atsispirti pik
tais žodžiais ir neapykanta. Prieš 
mus stovi politinių pasirinkimų eibė: 
čia mes turime mintyje žmogų, kuris 
stovi viso ko viduryje, nesąmoningą 
politinės jėgos auką, esančią abiejose 
pusėse — tiek JAValstybėse, tiek 
Graikijoje, Turkijoje, Kinijoje ir ki
tose šalyse. Drąsiu mūsų credo pa
reiškimu Atlanto Chartoje, naštos 
bandymas guli ant mūsų. Mūsų ak
tyvai yra šie — maisto ir pramonės 
gaminių didinimas, tautos stabilumo 
laimėjimas, gyvenimo standarto pa
kėlimas ir žmogaus dvasios pratur
tinimas pagrindinėmis laisvėmis. Jei
gu mes juos protingai pavartosime, 
mes galėsime išvengti antrojo pa
saulinio karo. (NYTOW)

AP nurodo, kad du jugoslavai de- 
zertirai, buvę išstatyti sargybiniais . 
ties Bulgarijos, Jugoslavijos ir Grai
kijos siena, esą pranešę Jungtinių 
Tautų pakomisijai, jog tenai jugo
slavų kariuomenė globojanti per 500 
sukilėlių ir rūpinantis jų sužeistai
siais. Jugoslavų komisaras esąs nuo
latos su sukilėliais, tuo tarpu jugo
slavai kąrininkai tedalyvaują tiktai 
perteikdami ginklus. Atskilėliai esą 
ginkluoti visų rūšių ginklais.

Pagal Atėnų, spaudos nuomonę, 
banditų antplūdžiui iš užsienio su
laikyti tesanti vienintelė priemonė, 
būtent, britų ir amerikiečių karinių 
pajėgų išdėstymas ties.šiaurine Grai
kijos siena.

AMERIKA RATIFIKAVO TAIKOS 
SUTARTIS

VVashinsrlonas, Birželio 5 d. (De- 
na-Reuteris) — USA senatas ratifi
kavo taikos sutartis su buv. Vokie- » 
tijos satelitinėmis valstybėmis. Se
natorius William Fulbright buvo įne
šęs pasiūlymą Italijos sutarties rati
fikavimą atidėti, tačiau jo pasiūly
mas 67 prieš 20 balsų atmestas, pats 
ratifikavimas priimtas 78 prieš 10 
balsų duguma. Čia pat buvo nutarta 
ratifikuoti sutartis su Rumunija, 
Bulgarija ir Vengrija.

Tamsi
Dabar aš jau žinau, kad Tu skaitysi šitą 

laišką; Motina mano. Suskambės aukso var
pelis — tai paštininkas bus praėjęs, ir aš juntu 
kaip Tu išeini pažįstamais lengvais žingsniais 
ir iš gintaro dėžutės išsiims! laišką. Jis yra 
toks sunkus ir juodas TaVo šviesioje rankoje, 
štai kodėl paklaus mielasis Dievas:

— Ką rašo tau, kas suranda tave ir dan
guje, kas neduoda ramybės?

Ir Tu atsakysi, Motina mano:
— Mano vaikas, mano vargšas kūdikis pa

galiau parašė man. Šitie žodžiai jau nepa
kenks niekam ir niekas negalėjo sulaikyti jų 
pakelyje. Šito laiško aš laukiau kelius metus, 
aš laukiau jo iki savo mirties.

O mano Motina, o mano mama! Su dideliu 
vingiu, per jūras, pro daugelį svetimų žmonių 
atėjo žinia, kurios aš negaliu suprasti. Ar 
stoviu tylomis, ar šaukiu, ar klupau asloje, 
ar apkabinu Tavo siuvinėtą priegalvę — aš 
negaliu suprasti to, ką žinau. Tavęs jau nėra 
mažame pamiškės name Žemaitijoje? Ir Tu 
negrįžai į mūsų butą Kaune? Ir neišvykai 
ieškoti mūsų ištremtyje? Tavęs iš viso nėra, 
ir visur, kur ėjo Tavo žingsniai, kur buvo 
Tavo balsas ir žiūrėjimas — dabar tik tuščia, 
tuščia? Ir kai skubėsiu grįžti, bus be reikalo? 
Ir pravėrus man duris Tu nepasitiksi, ir kai 
sakysiu: esu alkana, Tavo ranka neišties man 
valgio, ir kai šauksiu: mama — Tu neatsiliep
si? Ne, aš negaliu tikėti. Argi Tu nežinai, 
kad mano gyvenimas yra kaip slidaus stiklo 
lenta pakabinta aukštame bokšte, ir aš pirštų 
galais laikausi už jos, mano rankos silpsta ir

Nelė Mazalaitė-Kruminienė

dėmė
kiekvieną sekundę galiu paleisti jas, ar Tu 
nežinai? Ar nežinai, kad per visus pabėgimo 
metus nešu maldavimą: atleisk, kad palikau 
Tave, ar nežinai? Užsirūstina brolis, išduoda 
draugas, apgauna mylimasis, bet Motina vi
sada priima ir laukia. Tačiau, o Viešpatie, 
kam gi aš pasakysiu tai dabar? Tu nepalau
kei manęs, mama! Kodėl? Kodėl mirei Tu — 
šaukiu seną mūsų protėvių raudą — kam nu
mirei Tu! Ar neturėjai pastogės? Tu, kuri 
nepaleidai nieko iš savo namų nesuteikus poil
sio. Ar mirei Tu badu? Tu, kuri niekada 
neištiesei tuščio delno elgetai. Ar nužudė Ta
ve šaltis? Tave, kuri pridengdavai pavargėlį 
ir sustyrusį paukštelį ir žiūrėdama į žiemos 
langą kalbėjai: kaip dreba nuo speigo žvaigž
dės — joms reiktų pasiūti kailinukus? Ach, 
Tu nepasakysi, tačiau, aš žinau, žinau: Tave 
užmušė ilgesys, aš, Tavo vienintėlis vaikas, 
padariau taip. Kaip brangenybę nešiau aš sve
tur, slėpti savo gyvybę ir juntu ją dabar kaip 
akmenį,' kuris nukrito ant Tavo širdies. Bet 
kaip aš dabar gyvensiu? Kaip aš žegnosiu 
vakarais Tavo ramią miegančią baltą galvą, 
jeigu regiu ją ne pataluose? Kaip pratarsiu 
prieš nakties sapną nebe labanakt, o amžiną 
atilsį? Kaip vadinsiu Tave, mama, — vėle? 
Kaip gyvensiu dabar viena! Aš žinau, aš ži
nau: Tavo dienomis gyvensiu, Tavo nykiais 
atskyrimo metais, Tavo apleista buitimi ir 
karčiais galvojimais — visą gyvenimą tęsiu 
taip, kaip Tu vienišus mirties metus. Todėl, 
kad palikau Tave dėl svetimų ir menkų da
lykų. Tačiau retkarčiais Tu peržegnok mane 

ir sapne paglostyk mano neraminamą galvą, 
Motina mano.

Tu nuleidi ranką —• mano laiškas yra sun
ki ir juoda dėmė Tavo šviesioje buveinėje, ir 
Tavo širdis pasidaro liūdna dangaus džiaugsme.

Labdarybė
Ponia Regina Bruožienė ’ atsidėjusi dirbo 

labdarybės darbą. Jos pažįstami tvirtino jai 
daugiau nieko kito ir nebelikus: ji jau pasie
kusi tokio amžiaus, kad šio pasaulio nieky
bėmis nebegalinti naudotis, kaip kad mėg
stančios naudotis jaunos moterys. Žodžiu, pik
tų liežiuvių plepalai stengėsi sudaryti įspūdį, 
kad ponia Bruožienė tik todėl rūpinasi lab
darybės.“darbu, kad niekam kitam ji daugiau 
nebetinkanti.

Ar taip iš tikrųjų buvo ar nebuvo, mes čia 
nekalbėsime; mes gi iš patyrumo žinome, kad 
žmonės labai dažnai negali atsisakyti nuo pik
to malonumo apkalbinėti kitus tik dėl to, kad 
jie patys negali būti tokie, kaip jų apkalba
mieji. Jei ponios Bruožienės pažįstami žiūrėjo 
į jos veiklą labdarybės dirvoje su nepasitikė
jimu ir šypsenėle, tai platesnėje visuomenėje 
vis dėlto ji buvo susidariusi pagarbų labdarės 
vardą, kuris labai tiko jos solidžiai povyzai ir 
jos padėčiai visuomenėje. Jos vyras buvo 
daktaras, vaikai suaugę, o ji priklausė prie tų 
žmonių, kurie negalėjo sėdėti rankų sudėję.

Su ponia Bruožienė aš susipažinau atsitik
tinai. Ilgą laiką aš ją pažinojau tik iš vardo 
ir matymo. Redakcijoje jos vardas buvo mini-

— Mano vargšas vaikas, — sakai Tu. — 
Ten žemėje aš nors nežinojau, kad mano kū
dikis yra toks vienišas ir per dažnai verkia. 
— Ir aš pajuntu, kaip į mano širdį krenta 
Tavo palaiminančios ašaros, o Motina mano.

Vyt. Alantas _

mas gan dažnai, nes ponia Bruožienė ėjo Sa- 
maritiečių Labdarybės Draugijos pirmininkės, 
pareigas ir mūsų laikraštis gan dažnai apie ją 
rašė. Žiūrint iš šalies, atrodė, ponia Bruožienė 
dirbo energingai ir jai greičiau buvo galima 
reikšti pagarbą, nekaip pašaipą; o tačiau ir 
mano redakcijos kolegų akyse gero vardo ji 
neturėjo. Bet, aš galvojau, kur rasi laikrašti
ninkui autoritetą, iš kurio jis nesišaipytų? Be
sikapstant po kasdienybę ir belandžiojant po 
gyvenimo užkulisius, laikraštininkui greit nu
blanksta buities aureolė... Labai retas atve
jis, kad jis dar kuo stebėtųsi ir mėtytų iš en
tuziazmo skrybėlę į orą ...

Su ponia Bruožienė aš norėjau susipažinti 
pats ir susidaryti apie ją savo nuomonę. Ir 
būtent, man rūpėjo patirti, kokie motyvai ją 
skatina dirbti labdarybės darbą. Tai buvo 
grynai žurnalistinis smalsumas, be jokių pik
tų užpakalinių minčių. z

Kartą užėjo pas mane vienas redakcijos 
kolega, ir mes išėjome pasivaikščioti. Buvo 
vienas tų Vilniaus birželio pavakarių, kada 
vilniečiai po dienos darbo užplūsta gatves ir 
ypač aikštes, ieškodami atsigaivinimo. Mes 
ėjome Gedimino gatve Katedros link, nors-
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Korėjos problema
Šiuo rašiniu noriu skaitytojus in

formuoti, kad geležinė uždanga su vi
sais jos padariniais ne tik Europoje 
egzistuoja, bet ir tolimoje Azijoje. 
Štai Korėjoje ji taip pat nusileido, o 
JAValstybės nori būtinai ją pakelti. 
Ar pavyks susitarti nežinia, o iki 
šiol buvę pasitarimai tik labiau iš
ryškino ir sugriežtino abiejų pusių 
nusistatymus. Dabar manoma pasi
tarimus iš naujo pradėti.

Buvusi Korėjos karalystė japonų 
užkariauta 1910 m. Japonijai kapitu
liavus ji buvo okupuota iš pietų 
JAValstybių kariuomenės, iš šiaurės- 
sovietų pajėgų. Tarp tų dviėjų ka
riuomenių pamažu nusileido geležinė 
uždanga ir perdalino Korėją į dvi 
dali. Šiandien per tą sieną jokio ju
dėjimo: ji hermetiškai uždaryta. Pa
gal Kairo, Potsdamo ir kitus susita
rimus, prie kurių yra prisijungusi ir 
Sovietų Sąjunga, Korėja numatyta 
atkurti nepriklausoma demokratine
valstybe. Tačiau pradėjus praktiš
kai tuos nutarimus vykdyti, susi
durta su labai sunkiai nugalimomis 
kliūtimis. Čia istorija turi daug pa
našumų į Lenkijos istoriją. 35 me
tus vergavusią tautą nelengva sava
rankišką atstatyti. Pirmiausia, teko 
sukurti tarnautojų kadrus, kurie pa
keistų japonų administraciją. Bet 
čia amerikiečiai susidūrė su sunku
mais, kylančiais iš prislėgtos ir da- 
dar išlaisvintos tautos. Kūrėsi įvai
rūs komitetai ir partijos, kurie netu
rėjo jokių tradicijų ir veikė gaiva
liškai bei radikaliai. Pasinaudodami 
spaudos laisve, į viešumą išėjo ir 
komunistai su reikalavimu ati
traukti JAValstybių kariuomenę ir

Marshalls informuojamas apie tremtinio skaudulius
Tremtinių Gynimo Komitetas 

(RDC), kuriam pirmininkauja žymi 
veikėja Dorothy Thomson, suorgani
zavo dvi reikšmingas manifestacijas.

Washingtone gegužės 13 d. suor
ganizavo spaudos atstovų konferen
ciją. Gegužės 14 d. RDC vadovauja
ma delegacija nuvyko pas Valst. Se
kretorių gen. Marshall!. Delegaciją 
sudarė didžiųjų humanitarinių orga
nizacijų — National Catholic Welfare 
Conference, the American Friends 
Service Committee, the Hebrew Im
migrant Aid Society, the American 
Federation of Labor, the Congress of 
industrial Organisations, The Refu
gees Defense Committee ir Interna
tional Rescue and Relief Committee 
— atstovai. Gen. Marshalliui ji iš
aiškino neleistiną UNRRA-os ir kitų 
veiksnių politiką DP atžvilgiu.

Delegacijos vardu kalbėdamas 
RDC gen. sekretorius D. Martin nu
rodė visą eilę faktų, kaip prosovieti
nė UNRRA-os administracija įvai
riausiais grasinimais daro nuolatinį 

zonas sujungti sovietų globoje. Tat 
privertė Washingtoną pareikšti, kad 
Korėja tol bus okupuota, „kol bus 
patikrinta laisva, demokratiška ir 
nepriklausoma Korėjos ateitis“.

Tuo pat metu Sovietų Sąjunga 
davė suprasti, kad ji galės pakęsti 
tik sau „draugišką“ vyriausybę Ko
rėjoje, kadangi ji nusistačiusi nebe
leisti, jog Korėja dar kartą taptų 
baze prieš Sovietų Sąjungą. Savo 
zonoje sovietai be atodairos pravedė 
savo metodais krašto sudemokrati- 
nimo akciją. Visus žemės savinin
kus, kurie sudarė 10% gyventojų ir 
daugiausia palankūs japonams, iš
kėlė, o jų žemę perdavė komunistų 
partijos įkurtajam „Liaudies Komi
tetui“. Panašus likimas ištiko ir 
pramonę, kuri šiaurėje buvo gerai 
išvystyta ir beveik išimtinai pri
klausė japonams. Ji atiteko „Darbi
ninkų Komitetams“. Politinis valy

Turkija nepriklausomybės sargyboje
Trijų kontinentų kryžkelėje, gy

vybinių sąsiaurių ir savo laisvės ir 
nepriklausomybės sargyboje stovi 
turkų tauta, nepaleisdama ginklų iš 
rankos. Šių laikų pasaulio politi
kos ir imperialistinių užmačių sūku
ryje Turkijos geopolitinė padėtis 
traukia į save pasaulio galiūnų dė
mesį, kurių politinių tendencijų prie
šingumai taip sukomplikuoja jos po
litinę situaciją, kad ji neretai priar
tėja casus belli padėčiai. Ne veltui 
tat gyvenamojo laikotarpio didžiau
sias istorinis aktas, kaip Trumano 

spaudimą į DP, kad jie grįžtų į ver
giją ir vyktų mirti „anapus geležinės 
uždangos". D. Martin ypač aštriai 
kritikavo La Guardia už tai, kad jis 
būdamas UNRRA vyr. direktorium 
praktikoje aklai vykdė sovietinę pri
verstinės repatriacijos tezę. Jis pa
brėžė, kad La Guardia kaltas už ju
goslavų pabėgėlių išdavimą teroristi
nei Tito valdžiai.

D. Martin toliau įrodinėjo, kad 
UNRRA administracijoj esą pilna 
Maskvos simpatikų ir aiškių komu
nistų ir pareiškė, kad perdavimas 
jiem tvarkyti IRO, nuo liepos 1 d. 
perimant DP globą, prilygtų sąmo
ningam dar likusio vieno milijono 
tremtinių išdavimui į bolševizmo 
vergiją.

Baigiantis pasikalbėjimui, gen. 
Marshalliui delegacija įteikė tremti
nių atstovų, dalyvavusių spaudos 
konferencijoj, pareiškimus dėl UNR
RA vedamos kampanijos prieš atsi
sakančius repatrijuoti lenkus, jugo
slavus, lietuvius, estus, latvius, ukrai
niečius ir rusus. -E.-

Mošų Kelias

mas taip pat griežtai pravestas. Po
litinė santvarka irgi baigiama su
kurti. Stipriausia yra komunistų 
partija, tuo tarpu liberalinės ir kon- 
servatyvinės grupės eina prie išny
kimo. Jei šiaurės Korėjoje galėtų 
būti sukurta vyriausybė, ji tegalėtų 
būti grynai komunistinė. Abiejų zo
nų politinė orientacija yra visiškai' 
nesuderinama. Atitraukus okupaci
nes pajėgas, Korėjoje kiltų pilieti
nis karas ir revoliucija, kaip kad yra 
Kinijoje. Bet svarbiausia problema 
yra ūkinė. Siaurinė zona yra pro- 
duktinga, joje yra derlingos žemės, 
galinčios išmaitinti net okupacinę 
kariuomenę, yra žemės turtų ir iš
vystyta pramonė. Kadangi zonų sie
na hermetiškai uždaryta, tai rusų 
zonos produktai, kaip: trąšos, ak
mens anglis, geležis, varis, graphi- 
tas ir kitos eina į rusų rinką, tuo 

doktrina ir jos skubotas vykdymas 
pirmoje eilėje ir palietė islamiškąją 
lopšinę.

Ismet Inonū, po Kemal Ataturko 
mirties 1938 metais perėmęs krašto 
vadovavimą, perėmė ir visas dar 
neišlygintas pirmojo pasaulinio karo 
sąskaitas, tačiau to paveldėjimo 
našta nesukliudė Turkiją išvesti per 
antrojo pasaulinio karo sūkurius taip, 
kad tautos ir valstybės gyvybiniai 
interesai ir suverenitetas liktų nesu
žaloti.

Sugriuvus osmaniškajai imperijai, 
dingo turkų ’galvojime imperialisti
nės svajonės, tačiau, iš kitos pusės, 
turkų tauta pasiryžosi neužleisti nė 
pėdos-tos savo žemės, kurioje res
publikos dvasioje sparčiai vykdomas 
ekonominio, kultūrinio ir tautinio 
brendimo procesas.

Sis turkų nusistatymas visiškai 
išr; 'ėjo Sov. Sąjungai precizavus 
savu jau nuo amžių reiškiamas pre
tenzijas į Dardanelus ir, kad ir neo
ficialiai, bet neslepiamai rodant 
pirštu į Karšo, Ardahano ir Artvino 
sritis Rytų Anatolijoje, nustotas Lie- 
tuvos-Brastos sutarįįmis.

Rusų ekspansijos į pasaulio jūras 
norai siekia Jono Žiauriojo laikus ir 
iš primityvių religinių samprotavimų 
panortodoksiniu titulu ilgainiui vir
to Petro Didžiojo imperialistinėmis 
užmačiomis, paįvairintomis Romano
vų panslavistinėmis spalvomis. Ir 
„modernioji“ sovietų politikų takti
ka rodo, kad vien tik kurio nors „ta
kelio“ į jūrą išsikovojimas nepatei
sintų dedamų pastangų, nes jog, pvz., 
per Dardanelus išplaukus į Vidurže
mio jūrą, toliau kelias vistiek lieka 
užkirstas solidnių jėgų Gibraltare ir 
Sueco kanale. Neabejojama, kad so
vietų politika siekia daug toliau ir, 

tarpu pietinė amerikiečių zona at
siduria labai sunkioje padėtyje, pie
tuose esą Korėjos uostai stovi tušti. 
Pažymėtina, kad abiejų zonų santy
kiai iki šiol ėjo priešingomis kryp
timis. Dabar ten susidariusi tokia 
padėtis, kad turės viena pusė abso
liučiai kapituliuoti.

Bendroji sovietų — amerikiečių 
komisija, pradėjusi darbą 1946 m. 
kovo mėnesyje, darbą nutraukė be 
jokių rezultatų. Po pertraukos, 1947 
m. balandžio 8 d. JAValstybės įtei
kė sovietams ilgą notą, kurioje iš
dėstė visą eigą derybų dėl Korėjos 
ir siūlė derybas atnaujinti. Sovie
tai balandžio 19 d. nota atsakė, su
tikdami tuos pasikalbėjimus tęsti. Ir 
vieni ir antri suvertė kaltę priešin
gai pusei ir abu partneriai pastatė 
eilę sąlygų. Ar tie pasitarimai duos 
vaisių, pamatysime vėliau. Tuo tar
pu galime konstatuoti, kad abu sie
kia tą kraštą sutvarkyti pagal savo 
metodus. Kadangi tie metodai yra 
be galo skirtingi, tai juos suderinti 
bus labai sunku.

būtent, — milijonus islamo išpaži
nėjų Sov. Sąjungoje sujungti su liku
siuoju už jos ribų islamiškuoju pa
sauliu. Paimti savo rankosna isla
miškojo pasaulio vadovavimą siekia 
Sov. Sąjunga jau ne nuo šiandien, ir 
ne paslaptis, kad to paties siekia ir 
kitos pasaulio galybės, tik kad alie
jaus ir kitokių, politinių, koncesijų 
metodais vedąs kelias į tikslą pasi
rodo daug sėkmingesnis už pom- 
pastinius ir triukšmingus ultimatyvi- 
nius reikalavimus.

Taigi, kokios bebūtų tos sovietų 
pretenzijos, turkų atsakymas buvo 
trumpas ir aiškus — nors už jų pečių 
dar nestovėjo joks „angelas sargas“ 
—: pirma bus kova, o tik tada skun
das JT Organizacijai. Realiai galvo- 
jantieji turkų valstybės vyrai ne be 
pagrindo parodė, kad pirmoje eilėje 
reikia pasitikėti savo ginklu ir savo 
jėgomis, o ne problematiškoms diplo
matinėms intervencijoms.

Nors krašto ūkinio atstatymo ga
limybės ir reikalavimai šaukte šau
kiasi darbo rankų, iš Turkijos 19 
milijonų gyventojų 1 milijonas stovi 
su šautuvu prie kojos, tam reikalui 
panaudojant 60% viso krašto biud
žeto. Krašto ūkinė situacija nėra ka
tastrofinė, tačiau konflikto atveju jai 
vienai statomi reikalavimai neabejo
tinai būtų nepakeliami.

Turkijos, o kartu ir vartų į islamo 
pasui} geopolitinė situacija, pagim
džiusi Trumano doktriną ir pasukusi 
JAV politiką keliu, kurio galo dar 
nematyti, vaizdingiausia nupiešiama 
šiuo turkų oficiozo „Ulus“ pasisa
kymu: „Turkija išvidiniai yra tvirta, 
tačiau jau dveji metai, kaip ji pa
likta augantiems pašaliniams politi
niams spaudimams ir po bendra są
siaurių apsaugos skraiste reikalau
jama iš jos karinių bazių atidavimo.
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Lippmann vertina 
Vengrijos įvykius 

(Atkelta iš 1 pusi.)
prieš vyriausybę Romoje galįs da
bar būti remiamas tiesiog iš Ven
grijos per Jugoslaviją.

Esą čia turime rusų strateginą 
kontrofensyvą, nukreiptą prieš Tru
mano doktriną arba, 'dar geriau, pir
mąją kontrofensyvos fazę. Į Grai
kiją spaudimas tęsiąsis, o dabar So
vietai atidarę naują įtakos ir jėgos 
ištaką — į šiaurinę Italiją ir į centr. 
Viduržemį.

Graikijai ir Turkijai pagalbos tie
kimas pastatęs amerikiečius į tokią 
poziciją, kad rusai galį eksploatuoti 
Vengriją, Italiją vėliau, gal būt, ir 
Prancūziją.

Atstatyti amerikiečių diplomatijos 
prestižą, kuris dabar esąs nukentė
jęs, esą sunku. Bet tai nesą baigta 
ir net ne fatališka. Amerikiečiai 
turį įsisąmoninti, kad šias rungtynes 
jie galį laimėti tik labai didelėmis 
politinės konstrukcijos ir ekonomi
nės pagalbos priemonėmis; kad pla
navimui ir veikimui laikas esąs 
trumpesnis; negu buvę manyta; kad 
jie negalį diplomatiškai pataikauti 
doktrinomis, šūkiais ir dėmesiu, jeigu 
norį sėkmingai atgauti prarastą 
svarbų pagrindą.

Ne be to, kad į mūsų rytines sritis 
nebūtų reiškiamos nepagrįstos pre
tenzijos. Lengva suprasti, ką reiškia 
turkų tautai nuo pirmosios pasta
rojo karo dienos milijoninę armiją 
po ginklu laikyti... Tačiau pasaulio 
ateitis priklauso nuo to, ar abu 
kraštai (Turkija ir Graikija) sugebės 
galimam užpuolimui atsispirti...“

Turkijos ilgamečio užsienių rei
kalu ministerio ir valstybės vyro Rū
stu Aras nuo 1925 iki 1938 metų nu
veiktasis darbo baras, siekiant jauną 
respubliką išvilkti didžiosios pasau
lio politikos orbiton ir pakelti jos 
balsą, nenuėjo niekais. Šiandien f u 
Turkija ne tik tinkamai skaitoma"’, 
bet jos integralumo sargyboje at
sistojo ir JAV, nuo pat pirmojo pa
saulinio karo konsekventiškai einanti 
Artimųjų Rytų sferos politinės sta
bilizacijos rėmimo ir išlaikymo keliu. 
Šis kelias išvedė JAV net į Art. Rytų 
prielaukę, kurioje jei ne turkų at
sparumas ir pasiryžifhas, šiandien 
gal būtų jau „balkaniška“ situacija.

Tvirtas ir nepalaužiamas turkų 
patriotiškumas, savo misijos, išplau
kiančios iš komplikuotos geopoliti
nės situacijos, įvertinimas, privedė 
prie to, kad budėdami Dardanelų 
sargyboje, turkai žymia dalimi virto 
ir Viduržemio jūros status quo sar
gybiniais. Saugi ir patvari Turkija 
užtikrina saugumą ne tik Art. Rytų, 
bet žymia dalimi prisideda prie tų 
siekių įgyvendinimo, kurių taip lau
kia tikros taikos ir laisvės ištrošku- 
sios Europos tautos. Mšk.

darni pasivaikščioti po 'Bernardinų sodą. Prie 
Katedros aikštės mes staiga susidūrėme su 
ponia Bruožienė, kuri ryšuliu nešina kažin 
kur skubėjo, bet, mus pamačiusi, stabtelėjo. 
Kolega mane su ja supažindino. Sužinojusi, 
kad ir aš dirbu redakcijoje, ji atsidėjusi pa
žiūrėjo į mane ir atrodė buvo patenkinta nau
ja pažintimi.

— Kur ponia taip skubi? — paklausė ma
no kolega.

— Kur gi daugiau, jei nė pas vargšus? 
• Priemiestyje gyvena amatininko šeima: vyras 

, serga, guli ligoninėje, žmona su keturiais vai
kais. Pinigų nė skatiko. Gyvena kažin ko
kioje lūšnoje...

— Toks gražus oras, ponia, geriau pasi- 
vaikščioti; labdarybės darbą dirbti geriau ka
da lyja ar sninga, — pajuokavo mano kolega.

— Deja, žmogus taip sutvertas, kad jis 
nori valgyti ne tik tada, kai lyja ir sninga, bet 
ir tada, kai gražiai saulė šviečia, — atsakė ji 
pusiau rimtai pusiau juokais. — Labdarybės 
darbas nuo giedros ar darganos nepriklauso. 
Vargšų, nelaimingų ir paliegėlių, deja, ne
trūksta ir šiuo puikiu vasaros metu. Tik tiek 
gera, kad jiems netenka kęsti šalčio, kaip 
Hemą, bet valgyti ir apsirengti vistiek reikia. 
Savo organizacijos nariams aš visą laiką pri
menu palyginimą apie Samaritietį...

— Tiesa, ponia, šiandien mūsų laikraštyje 
fra šis tas ir apie tamstą, — pertraukė ją 
mano koelga, paduodamas jai laikraštį, į kurį; 
kaip man pasirodė, labdarybės veikėja kažin 
kaip pernelyg jau ■ godžiai ištiesė ranką.

Laikraštyje buvo paskelbta trumpa žinutė 
apie įvykusį Samaritiečių Labdarybės Drau
gijos valdybos posėdį, kuriame, Draugijos pir
mininkei, poniai Bruožienei pasiūlius, buvo 
nutarta paskelbti aukų rinkliavą.

— Tik tiek! — grąžino ji nusivylusi lai
kraštį. — Mūsų spauda, deja, labai mažai do
misi labdarybės reikalais, — pridūrė ji prie

kaištaujančiu tonu. — O atrodo, kad turėtų 
būti kaip tik priešingai. Juk labdarybė, mano 
nuomone, yra ne vienos organizacijos, bet vi
sos visuomenės reikalas, kiekvienas mūsų tu
rėtų būti samaritietis, ir visa tauta turėtų būti 
viena didelė labdarybės organizacija. Tas 
mintis turėtų spauda iškelti ir apskritai dau
giau skirti vietos labdarybės darbui... Žinote 
ką,,ponai, — staiga ji kreipėsi į mus, — eina
me aplankyti tos šeimos, apie kurią kalbėjau. 
Jūs sėdite ten savo redakcijoje ir iš savo aukš
tybių nebematote, kas dedasi apačioje. Jūs 
turite pamatyti pačias gyvenimo padugnes, 
kad galėtumėte geriau orijentuotis. Juk spau
da negali atitrūkti nuo gyvenimo ...

Man ponios. Bruožienės pasiūlymas patiko, 
ir aš tuojau sutikau. Mano kolega, tačiau, 
sutiko nelabai noromis.

Aš paėmiau iš jos ryšulį, ir mes nuėjome 
visi trys lankyti nelaimingos šeimos. Pakeliui 
aš paklausiau:

— Dovanok, ponia, aš norėjau paklausti, 
ar tamsta dirbi labdarybės darbą iš pašauki
mo ar pamėgimo? — paklausiau aš naiviai.

— Tamsta užmiršai dar vieną atvejį, — 
atsakė ji šaltai. — Galima dirbti ir iš pasiau
kojimo. Juk reikia gi kam pasiaukoti: nega
lima tik savo reikaluose paskęsti. Juk Sama
ritietis galėjo ramiausiai praeiti pro plėšikų 
sužeistą ir apiplėštą žmogų, kaip praėjo rabi
nas ir levitas, bet jis taip nepasielgė. Jis api
pylė vargšo žaizdas aliejumi, jas aprišo ir nu
gabeno į viešbutį. Ar jis tai padarė iš pašau
kimo ar pamėgimo? Man rodos, iš pasiau
kojimo ...

Mes ėjome Subačiaus gatve. Beveik visai 
iš miesto išėjus, kiek atokiau nuo gatvės, sto
vėjo sukrypusi, mažais išdaužytais ir skudu
rais užkamšytais langeliais lūšnelė, kuriai la
biau tiko stovėti kur nors kaimo pakraštyje, 
nekaip sostinės priemiestyje.

Kiemelyje ponia Bruožienė išsitraukė iš sa
vo rankinuko didelę odekolono banką ir ėmė 
plauti rankas ir šlakstytis galvą bei krūtinę.

— Eidama lankyti savo vargšus, aš dėl vi
sa ko visada pasidarau dizenfekciją. Tie žmo
nės gyvena tokiose sąlygose, kad iš tikrųjų 
reikia būti kiekvieną kartą pasiruošusiam ko
kią ligą namo parsinešti. Gal ir jūs? — atkišo 
ji mums bonką. — Nieko nepakenks...

Bet mes atsisakėme ir suėjome į vidų. 
Kambarys dėl užkamšytų langų buvo potam- 
sis. Lentinės grindys buvo taip sutręšusios, 
kad į jas įvaryti stovėjo basliukai, ant kurių 
buvo sukaltos lovos. Aslos viduryje stovinti 
didelė, sukrypusi spinta dalino kambarį į dvį 
dalis. Vienoje pusėje stovėjo lovos, kitoje — 
stalas ir trys aplaužytos kėdės. Kambarėlyje 
buvo nepaprastai trošku.

Mums įėjus, moterėlė su vaikais valgė va
karienę. Matyt, ji žinojo susilauksianti savo 
geradarės, nes vaikai buvo apšvarinti ir kam
barys aptvarkytas. Vaikai nustojo valgę ir 
spoksojo į mus, tartum į kito pasaulio padarus.

Ponia Bruožienė persimetė pora žodžių su 
moterėle apie vyro sveikatą, apkausinėjo, ar 
sveiki vaikai, bet visa tai ji darė tartum tarp 
kitko, grynai formaliai, be širdies ir užuo
jautos. Ir aiškiai buvo matyti, kad ji skuba 
atlikti reikalą ir bėgti iš kambario. Tačiau 
atidavusi savo globotinei ryšuliuką, ponia 
Bruožienė dar kažin ko lūkuriavo: ji, matyt, 
negalėjo išeiti nepasigerėjusi moterėlės nu
sistebėjimu ir dėkingumu už atneštas dovanas.

Moterėlė, lyg tatai suprasdama, paskubo
mis ryšulį išvyniojo ir truputį drebančia ranka 
daiktus Išdėstė ant stalo, kurį ji prieš tai nu- 
kraustė ir rūpestingai nušluostė. Ten buvo 
šiltų vaikams drabužėlių, baltinukų, batukų 
ir kojinaičių, motinai dar visai apynaujė suk
nelė, kuri, jau buvo išėjusi iš mados, bet dė
vėti dar visai tiko; labdarė taip pat nepamiršo 

ir maisto: cukraus, dešros, kiek taukų ir val
kams saldainių. Mes visi apstoję stalą žiūrė
jome į išdėstytus daiktus ir, be abejo, ponia 
Bruožienė jautėsi esanti momento didvyrė, ku
riai priklauso pagarba ir dėkingumas.

Moterėlė puolė būčiuoti poniai Bruožienei 
ranką, bet ši, tartum bijodama užsikrėsti ko
kia liga, paskubomis atitraukė, kartodama:

— Nereikia, nereikia... — ir beveik bėgte 
išbėgo iš kambario. Moterėlė išlydėjo mus iki 
gatvės.

— Tai matote, ponai, kaip tie vargšai gy
vena, — kalbėjo grįžtant ponia Bruožienė. — 
Jei aš ta šeima nepasirūpinčiau, ji tikrai tu
rėtų badauti. . -

Mes ją palydėjome iki namų, ir ji pakvietė 
būtinai pas ją užeiti nors valandėlei. Nors aš 
ir laiko neturėjau, bet taip prašomas atsisa
kyti nepajėgiau.

Ji turėjo didelį, gerai apstatytą butą. Ka
žin kaip savaime ant stalo atsirado šaltų už
kandžių ir gėrimų, paskum kavos ir likerių, 
taip, kad mes nė nepastėbėjome, kaip atėjo 
dvylikta valanda.

Išeinant šeimininkė mums įbruko po vieną 
savo nuotrauką. Nuotraukos, matyt, buvo pa
darytos prieš kelioliką metų, nes ponia Bruo
žienė jose atrodė žymiai jaunesnė ir gra
žesnė, kaip dabar. Įduodama nuotraukas, ji 
tarė:

— Jūsų laikraštyje mano nuotraukos dar 
nebuvo. Aš tikuos, kad jūs tą spragą užpildy- 
site ir mano nuotrauka pasinaudosite, aprašy
dami mūsų apsilankymą pas tą bobą...

Tie žodžiai tartum būtų mane įžeidę.
— Ką turi bendra labdarybė su reklama?

— klausiau pasipiktinęs savo kolegą, kai išė
jome į gatvę.

— Mat yra dar vienas labdarybės atvej
— nusijuokė jis: — garbė...
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Pirmuosiūose „Vainikuose“ Kazys 

Binkis pramatančiai parašė: „Pirmą 
kartą gimiau 1893 m., mirti, kiek pa
menu, nė karto visiškai nenumiriau“. 
Jau penktas pavasaris,, kai jis atgulė 
po Kauno kapinių velėna ir kas? — 
Ans tautoje bus gyvas, nors ir „Šim
tas pavasarių“ praeis. Vaižganto 

, žodžiais „kas gražu, atsilieps, kas tei
singa, nemirs, nors vandenim, kai-, 
nais apklotum.“ Mat „Dailės balsas 
nemarus — jį per amžius girdės, kas 
sąžinę jautrią tebturi“. Tas pats 
Vaižgantas viename savo straipsnių 
paduoda tokį kūrėjo škicą:

„Yra žmonių, kuriems laukutiniai 
reginiai neprašliaužia pro akis, kaip 
debesėlio mestas šešėlis ar progie
drulis; jų akyš ne šaltas veidrodžio 
stiklas, kurs tik atšviečia ir šalin at
meta saulės „kiškelius“, tik sietuva 
kur įspūdžiai gremzda pačian jų 
dugnan ir ten padaro reakciją. Aky
las žmogus ne tik pasergsti, dar ir 
atmena; įspūdžiai jam lieka, nes į 
juos atsako, savo ’jausmu juos ap
gaubia, pamėgsta ar nekenčia. Jis 
ne mokslininkas, giliosios paslapčių 
šaknies knisikas. Jam ne tai įdomų, 
kas tai yra, sakysim, saulė, kokiu 
greitumu į mus atbėga jos šviesos 
spinduliai ir t. t. Jam tik gražu, 
kaip ji blizga menkiausioje lietaus 

"pelkėje, mažiausiame vandans laše
lyje, kurs pasikaria šakelės galūnė
lės. Šitame viename lašelyje, šitoje 
vienoje galūnėlėje tiek daug graznos 
Ir nuostabumo, kad jautrioje širdyje 
ji pavirsta gyvybe, net asmeniu...“

Ir Binkiui pasaulis buvo daiktais 
paražydėjęs ir širdyje mirgėjo: 
Toks pasaulis puikus, toks žiaurus, 

įvairus: 
Jame pinas vainikan ir gėlės ir

kraujas. 
Tik pažvelk, tik pajusk jo būtybės

pradus!
Tiskas valandą kitas, kas valandą 

naujas.
Gali sau priešo meteorologijos 

stotys kartoti, kiek pajėgia, kad virš 
Lietuvos giedra. Mes tačiau nesame
daltonistai ir žinome, kad ten šiuo 
metu rūškanas lapkritis: su vėju iš
šiaurės byra lapai ir kraujo lašai. 
Ir kaip niekad prieš tai visu rim
tumu girdėti Kazio Binkio žodžiai:

Tulpės krauju nudažytos
Puošia mūsų klaikų kelią.
Ūžkit, liepos! Gauskit, eglės! 
Nors pakirstos, nors išvirtę, — 
Mes kovoti nepasenom!
Manding, šie žodžiai savo pro- 

gramingumu primena Kudirkos įsa
kymą „Maniesiems“:
Lietuva mano! Priešui ant tavęs 

įnirtus,

Studijėlę apie šv. Kazimierą
Apie savo tautos didžiuosius vy

rus mes norime ko daugiausia ži
noti. Mums įdomu ne tik tai, ką jie 
nuveikė, bet ir jų asmens gyveni
mas. Geriau pažindami jų gyvenimą 
Ir darbus, mes giliau juos įsisąmoni
name, jie pasidaro mums artimesni 
ir tuo pačiu brangesni. Mums leng
viau tada jų veikloje rasti įkvėpimo 
savo darbams ir sekti jų pavydžiu.

Apie šv. Kazimierą literatūros nei 
laisvoje Lietuvoje nei juo labiau 
tremtyje mes kaip ir neturėjome. 
Daug apie jį buvo rašoma periodi
nėje, tačiau stambesnių monografijų 
nepasirodė. Sv. Kazimieru, gal būt, 
daugiau domėjosi mūsų dailininkai, 
nekaip rašytojai ir mūsų praeities 
tyrinėtojai. Stoką išsamesnės lite- 

. ratūros lietuvių kalba apie mūsų 
šventąjį mes visada jutome ir tebe
juntame šiandien.

Tą spragą bent iš dalies mėgina 
užkimšti Simas Sužiedėlis, parašęs 
studijėlę „Šventas Kazimieras“ (Sv. 
Sosto Delegatūros Lietuviams lei
dinys, dail. P. Osmolskio viršelis, 30 
psl. 3.000 egz. tiražas, kaina 2 mar
kės).

Reikia pasidžiaugti, kad bandy
mas visai pavykęs. Knygelė parašy
ta su meile ir su kruopščiomis pa
stangomis įsigilinti į šventojo cha
rakterį. Skaitytojas gal tik galėtų 
apgailestauti, kad ji per trumpa ir 
kad autorius daugiau dėmesio kreipė 
J šv. Kazimiero charakterį, nekaip 
į gausingesni jo gyvenimo faktų su
rinkimą. Bet, galimas dalykas, kad 
tremties sąlygose kitaip ir nebuvo

Rašo J. CICĖNAS

Privalai hydra tapti ta, kuriai 
nukirtus

Galvą, tuoj kelios galvos vieton 
tos išdygsta.

Išliksi tik hydra gyvenimo pavirtus, 
Nors priešas nestigsta. . _ -

Kur poetas gimė, mokėsi, ką ir 
kaip parašė — šičia literatūros isto
rikų darbo sritis, tad ir neketinu 
jiems kelia užbėgti. Man norisi pri
siminti K. Binkį, kaip visuomenin- 
ką. O buvo tai vyras jutrus, įžval
gus ir su perspektyva. K. Binkis — 
gili asmenybė, smarkiai mušanti 
versmė, iš kurios gali naudos pasi
semti kiekvienas žinių , troškulį 
širdyje nešiojantis.

Šias pastabas rašančiojo „pažin
tis“ su K. Binkių sena, bet ilgą metą 
ji buvo netiesioginė. Jį „susitikau“ 
Vilniuje, rodos, prieš 24 metus. Tai 
buvo Šv. Jono gatvėj, kur, M. Voro- 
bjevo žodžiais, tarpsnelyje tarp 
dviejų bažnyčių yra sutelkta nepa
prastai daug senojo Vilniaus isto
rijos. Namuose, esančiuose priešais 
universitetą, buvo tada „Švyturio“ 
knygynas. Vitrinoje pastebėjau „Vai
nikus“. Ilgai slankiojau palei lan
gą, pagaliau įėjau ir Mamytės įdėtas 
atsargas („Gal tau bendrabutyje val
gyt bus maža ar negaluosi, pasiimk 
šitas markes... — ir iš margo au- 
deklekėlio išrišus, davė „sondefzu- 
teilungo“) „įpyniau“ į „Vanikus“. Tai 
buvo mano pirmoji „nekilnojamoji" 
nuosavybė. Laikui einant, ta „pa
žintis" plėtėsi. Literatūros mokytojas 
kun. V. Zajančkauskas sykį atsinešė 
į klasę „Keturis Vėjus“, o 1928 m. 
atsitiktinai pro Vilnių pravažiuojan
tis J. Tysliava suruošė literatūros 
popietę, kur, šalia vakarinių varpų 
ir sidabrinio ryte’-us, iškilo ir „Šim
tas Pavasarių“.

Etnografijos ir meno konfliktas •
(PROF. J. BALIO ATSAKYMAS DAIL. P. AUGIUI)

Kaip galima buvo iš anksto nu
matyti, dailininkų atstovas p. P. 
Augius pasišovė ginti A. Dargio lie
tuviškų vestuvių papročių karikatū
ras, laikydamas jas menu ir dargi 
nepaprastu, o ta proga išdrožė „neiš
manėliams“ visą pamokslą apie mo
dernųjį meną (ž. ,Žiburiai1 š. m. 

19 Nr.: „Meno kūrybos temomis“). 
Man, kaip tautotyrininkui, pirmiau
sia rūpėjo etnografinė A. Dargio 
knygos pusė, būtent, panagrinėti,

Vyt. Atlantas

galima padaryti. Trūksta medžia
gos ir šaltinių.

Skaitydamas „Sv. Kazimierą", 
skaitytojas bus patenkintas ir todėl, 
kad autorius, dorodamas savo me
džiagą, vis dėlto neatsisako nuo sa
vo kritiško požiūrio. Nieko nėra ne
jaukesnio, kaip skaityti biografiją 
arba studiją apie kokį žymų vyrą ir 
jausti, kad autorius jaučiasi prieš 
jį kaip vabūliukas prieš dramblį. 
Tokiais atvejais skaitytojas vaišina
mas tik liaupsinimais bei panegiri
komis, sukeliančiomis nuobodumą ir 
kažin kokį atgrasumą. Mūsų spau
doje tokiu stiliumi biografijos, deja, 
labai mėgstamos rašyti.

S. Sužiedėlis analizuoja šventojo 
gyvenimo faktus bei charakterį rim
tai ir santūriai, nors mes ir jaučiame, 
kad visos jo simpatijos šv. Kazimie
ro pusėje. Galimas dalykas, kai ku
riuos šv. Kazimiero gyvenimo fak
tus galima ir kitaip interpretuoti, be 
abejo, galima ir kitokių išvadų pa
daryti, bet tai nė kiek nekenkia stu- 
dijėlės rimtumui: ji kelia skaitytojo 
pasitikėjimą.

Sužiedėlio „Šv. Kazimieras“ yra 
pluoštelis šviesos į šventojo gyveni
mą ir jo būdą. Greičiausiai mums 
dar teks ilgai laukti plačios ir išsa
mios monografijos apie mūsų šven
tąjį. Tremties sąlygose tenka ten
kintis kad ir kuklia studijėlę, kuri, 
tačiau, yra teigiamas įnašas į litera
tūrą lietuvių kalba apie šv. Kazi
mierą.

Sužiedėlio kalba žodinga. Tik 
vietomis jis stengiasi taip įmantriai 
išreikšti savo mintį kad ir suprasti 
nebelengva.

Akis akin su K. Binkių teteko su
sidurti 1939 m. pavasarį. Kaip ži
note, tada 1939-1945 m. tragedijos 
prologas jau buvo įpusėtas. Ant 
Klaipėdos krašto užgniužo rudojo 
bestijos pėda. Ore jutosi parako dvo
kimas, nors pro langus į Lietuvos 
Rašytojų Draugijos kambarį sklido 
dar kasdieninis Kauno gatvių rit
mas. K. Binkis kalbėjo: »

— Tikrovę imkim konkrėčiai kaip 
daiktą. Ateina .viešnia, dar ji ne
pakrikštyta, dar jos vardas bendrinis 
— nežinomoji. Neturiu pretenzijų į 
mūsų karalius, bet jau mūsų tautai 
rinko ir parinko gūžtą prie viešojo 
istorijos kelio. Atrodo, teks išleisti 
nauja „Baudžiavos“, „Knygnešio“ ir 
„Savanorių Žygių“ laida. Dažų ren
ka Hitleris, bus kitų vadų vaiduklių, 
tačiau medžiaga būsime mes. Prisi
menate, M. K. Čiurlionio paveikslą, 
kuriame vaikutis rankutę tiesia į 
žiedą, o’ į jį tuo pat metu smenga 
juoda paukštė. Mano rodos, kad vai
kutis juodos paukštės šešėlyje ran
kutę į gėlę tiesiantis yra stipresnis 
už likimą. Ateinančioji Nežinomoji, 
kaip matos, iš mūsų, kultūrininkų, 
pareikalaus kontribucijos. Mes pri- 
valėšime būti vaikučiai, juodai 
paukštei įkandin, rankas ir širdis 
tiesią į žiedą. Gal ir M. K. Čiurlionis 
norėjo pasakyti: paukštė gali par
blokšti vaikutį, bet žiedas, nekalta 
vaiko saujele pridengiamas, bus iš
saugotas.

Mūsų valstybės neliečiamumas 
jau pažeistas, iškyla grėsmė ir pačiai 
mūsų kultūrai.’ Reikia jau imti rū
pintis intelektualinių vertybių nuo 
barbarijos antplūdžio gynimu. Ant 
tilto per Numuną Ilgai kabojo že- 
maičia iškamša — grasusis „memen- 

kiek jo paveikslai atitinka mūsų et
nografijos duorriShis, — tai ir buvo 
svarbiausias mano straipsnio užda
vinys (ž. .Mūsų- Kelias1 š. m. 17 
Nr-į). Ne mano kaltė, jei šiuo at
žvilgiu radau daug ir labai stambių 
nusižengimų. Aš iš viso nebūčiau 
radęs reikalo ginčytis su dailinin
kais, jeigu jie nebūtų užkliudę mū
sų etnografijos ir tautosakos, ir dar
gi tokiame leidiny, kuris skirtas ne 
tik mums, bet ir užsieniečiams, nes 
tekstai atspausdinti net keliomis sve- 
tinomis kaliomis. Aš visai nekreipiu 
dėmesio i P. Augiaus polemišką 
„gražbylystę“ ir įvairias aliuzijas 
mano adresu, žinodamas, kad „kaip 
kas moka, taip ir šoka“, — taip sako 
mūsų liaudies išmintis. Man svarbu 
tik dalyko esmė.

Mano etnografinius argumentus 
P. Augius bando nuneigti bendra 
fraze: „Mūsų lietuviškų vestuvių pa
pročių etnografinė medžiaga nėra 
sutvarkyta ir suvienodinta, joje su
tinkame prieštaravimų pas atskirus 
mūsų tautosakininkus.“ Pirmiausia 
tautosakinės medžiagos negalima 
suvienodinti, nes tai būtų 
falsifikacija, o sutvarkymo atžvilgiu 
tai jokia kita mūsų papročių sritis 
neturi tiek daug ir tokių tvarkingų 
aprašymų, kaip vestuvės. Valančius 
savo „Palangos Juzėj“ jau apie 1869 
m. aprašė žemaičių ir aukštaičių 
vestuves (knygelė susilaukė daug 
leidimų), A. Juškevičius dar 1880 m. 
išleido visą knygą „Svodbinė rėdą 
veliuonyčių lietuvių“. Yra ir dar vi
sa eilė gerų vestuvių papročių apra
šymų iš naujesnių laikų: P. Būtėno, 
J. Mickevičiaus, B. Buračo, M. Cil- 
vinaitės ir kitų. Kodėl gi A. Dargis

Osmolskio viršelis skoningas ir 
visiškai atitinka knygos turinį.

Paskutiniuoju laiku knygų rin
koje pasirodė keletas naujų knygu
čių, kurios, deja, skaitytojų pritarimo 
nesusilaukė. Sužiedėlio „Šventas 
Kazimieras“, nors tai ir nėra groži
nės literatūros dalykas, bus teigia
ma atsvara blogos knygos „inflia
cijai“. Švento Sosto Delegatūra, tą 
knygutę išleisdama, pasitarnavo ne 
tik mūsų šventojo populiarinimui, 
bet ir apskritai lietuviškai knygai 
tremtyje. Kaina, priešingai dabar 
įsigalėjusioms mūsų knygos aukštoms 
kainoms, taip pat visai žmoniška.

jis pridūrė:
— Kai praeinu pro mūsų knygy- 

nus, galvon smelkiasi sunki mintis: 
kas likimas laukia mūsų knygą ir jo
sios skaitytoją? Mums knyga tai 
šviežio kraujo tėkmė, o barbarui — 
lyg gatvės srutos ant liežuvio nusė
dusios. Klaipėdoje jau dega laužai. 
Kas nutiks, jei visa tėvynė bus liep
snų apimta?! "

Antrą kartą teko pasibičiuliuoti 
vėlų 1939 m. rudenį. Tai buvo po 
pirmojo 1939-1945 m. tragedijos 
veiksmo. K. Binkis atvažiavo Vil
niaus aplankyti. Klystų, jei kas sa
kytų, kad K. Binkis Vilnių tepažino 
iš kasmetinių Vilniui Vaduoti Sąjun
gos rinkliavų. Jis, redagavęs Vil
niaus albumą, buvo lyg brukavote’ir 
ašarėlėm numazgoto miesto vaikas. 
Jis juk „Geležinio Vilko maršo“ au
torius.

Atsimenu, dangus buvo lyg pašu- 
kiniais ne’išsilašėjusiais skudurais 
nukarstytas. Drumstas vėjas siaubė 
nuo Mickūnų girių. Rasų kapinėse 
buvo šiurpiai vieniša. Nuo savano
rių kapų pasukom Rasų „senamie- 
stin“, kur Dr. J. Basanavičiaus, M. 
K. Čiurlionio, P. Višinskio ir kt. ka
pai. Iš kapų begrįžtant K. Binkis 
kalbėjo:

— Interview su mirusiaisiais tai 
kaip gero vyno taurė po slogios ke
lionės. Tik į kapus teužsukęs su
pranti, kad gyvenime nėra ko vė
luoti, turi užduotą pamoką ir už
davinį atlik nuveiktinai; jei apsileisi 
— už bausmę atsidursi... kapų 
kampe ir žmonių pamirštas. Šimtą 
kartų geriau pasikarti, negu uždusti 
virvei pakaklėj užsinėrus. Pasaulis 
tegerbia tuos, kurie miršta iš darbo. 
Ar mes šlovintumėm Mikalojų, jei 
jis būt miręs pervargęs nuo nedarbo. 
O Kudirka? — mirtis jau siuntė pa- 
siuntinėlį pazvanu užsakyti ir, džio-

nepasinaudojo vienu kuriuo šių dar
bų? Tuo tarpu tokių etnografinių 
nesąmonių, kurių aibę savo knygoj 
A. Dargis neva iš kažkur cituoja, nė 
vienas mūsų tautotyrininkas, neiš
skiriant ir Baldausko, niekados ir 
niekur nerašė ir negalėjo rašyti, nes 
jų liaudis nežino, Čia nėra vietos 
ginčui. Nereikia būti mokslininku, 
kad galėtum suprasti, jog negalima 
imti rimtai ir viešai net keliomis 
svetimomis kalbomis skelbti to, ką 
kada nors ir kas nors plepėjo prie 
kavos puoduko ar snapso stiklelio. 
Aš viešai prašau p. A. Dargį nuro
dyti, iš kur jis, pvz., paėmė savo 
aiškinamąjį tekstą paveikslui „šven
tykloje“, iš kur ištraukė bokštuotą 
kaminą paveiksle „Nežinomas raite
lis". Jei iš Baldausko, tada prašau 
nurodyti, kur ir kada jis taip yra 
rašęs: veikalo ar straipsnio pavadi
nimas ir puslapis, išleidimo vieta ir 
metai. Jeigu p. Dargis šito nepada
rys, išvada aiški: profesoriški Bal
dausko komentarai yra, švelniai ta
riant, tik „dailininkiška fantazija“. 
Ir galima bus suprasti mano ir kiek
vieno rimto lietuvio pasipiktinimą, 
jeigu kada nors kuriame rimtame 
užsieniečio veikale rasime pakarto
tas šias mūsų etnografijos falsifika
cijas (gal jos ir gražios, bet tai ne
teisybė!), pasiremiant lietuvių 
profesorium.

Jeigu P. Augius mano, kad pa
staba apie hotentotes yra mano pa
vydėtinai lakios, bet apgailestautinai 
grubios fantazijos padarinys, tai 
prašau atsiversti bet kurį stambesnį 
etnologijos vadovėlį ir ten pasiskai
tyti apie hottentočių „sėdynę“. Ten 
pat ras ir foto nuotraukų. Netoliese 
ras aprašytą dar keistesnį dalyką: 
bušmenių „žiurstą“. Aš bijau tik, 
kad ir šį motyvą kuris modernistas 
nepanaudotų mūsų tautosakos temas 
iliustruodamas. Panašiai jau kartą 
atsitiko, kai vienas modernistas, 
iliustruodamas lietuvišką pasaką ir 
pamėgdžiodamas negrų statulėles, 
vyriškiui prikabino didžiulį „pha- 
lus’ą“. Tikrai, grubumu moderniško 
meno gerbėjų pralenkti niekas ne
gali.

Jeigu P. Augius nemato disonan
so, kai ant žiursto nutepama va
zone auganti gėlė, tai jau jo ypa-

(Nukelta į 6 pusi.)

Jonas Nevardauskas

Vaųdiutfi Hkdutal
Tu auginai, vargai, brangi motule, 
Ir sukdama ratelį vakarais budėjai. 
Naktis ar rytas, tavo čiūčia liūlia 
Lopšelio girgždančio dainoj skambėjo.
Gal nežinai šiandien į kokį kraštą 

žvelgti,
Kaip liepos keturi, ten augo tavo 

goda.
Kas iau ateis padėt jėgų sutelkti, 
Ar grįš bent vienas takeliu per sodą?
Motulė brangi, ką galiu padėti, 
Kad gyvas aš esu — tau pranešti? 
Tuoj klausi, kur kiti — man reiks 

tylėti,
Daugiau nenoriu skausmo tau at

nešti.
Kaip juodi debesys dienos slenka —■ 
Kenti senatvės ir vargų suspausta, 
Kąs tau atneš kąsnelį duonos menką 
Už laisvės raštą drobėje išaustą?

vos padedama, patalus ruošė vėdini
mui, o dr. Vincas, žiūrėk, skripkelę 
nuo sienos nusikabinęs čirpina valsą 
arba drebančiais pirštais rašo, kad 
žmogus į tinginius nepakliūtų. Di
delės asmenybės tetingl mirti. Arba 
tas Poviliukas? Talentus bemedžio
damas ir mirtį Suklaidino. Toji jf 
prisivijo, kai jau buvo suspėjęs 
paskutinę gyvą plaučių ląstelę iš- 
spiauti.
, Gyvenimas. — imtynės su darbu 

ir su mirtimi. Ne rangovai gyveni
mui skonį duoda. Strazdelis iki ausų 
varge skendo, bet paliko palikimą iš 
kurio procentų daugelis kartų peno 
semsis.

Aikštelėje prie Aušros Vartų 
„draugai nuo Amūro“ taisėsi sugedu
sius tankus ir buku žvilgsniu grą
žės! j praeivius. K. Binkis nutilo, o 
po ilgo tylėjimo tarė:

— Aviena nuo virbo yra skani, 
bet kultūra nuo durtuvo ašmenų —r 
atsiprašant, ir kurmis nudvėstų. 
Nėjo Mahometas prie Rytų, tai Ry
tai ateina pas Mahometą, dievaž, 
mūsų Lietuvėlėje darosi tvanku...

Paskutinį kartą teko, susitiktu la
bai trumpam. K. Binkis teiravosi, 
kas vyksta su Vilniaus bibliotekomis 
ir archyvais. Tai buvo 1940 m. pa
vasarį, kai „Glavlit“ (bolševikinė 
cenzūra) įgavo tempą ir dešimtys 
sunkvežimių amžių išmintį vežė lyg 
mėšlą į popieriaus fabrikus per
dirbti. Sunaikintųjų tarpe buvo ir 
K. Binkio „Vainikai“. Į atminimą 
įsmigo tokia K. Binkio frazė: „Svas
tikos šešėlyje tarp kūjo ir priekalo 
smaugiama žmogus, ir kada Vakarai 
praregės?!“

Gaila, nėra po ranka K. Binkio 
straipsnių, išsimėčiusių mūsų perio
dinėje spaudoje. Daug kas iš ten 
paimta, tiktų lyg šiandie rašyta. K. 
Binkis, mat dailujin žodin rėdė ne 
falšyvą jausmą, bet tikrų tikrąją 
teisybę. Pvz., šis eilėraščio posmas? 
„Nors mums priešas skelbia mirtį, — 
Gauskit, eglės, mes gyvenam!“ 
Bet
„Skaudu tai kad prieblandoje, 
Nepažindami viens kito
Priešui ranką — draugui kardą 
Tiesti kartais mes išdrįstam.“

Tai tinka ir šiapus ir anapus, 'at
seit, ir tremtiniam ir žaliukam, nes 
bendra yra Tėvynės kančia, bendras 
laisvei atgauti ir, deja, kartais ben
dras palinkimas į drausmės ir tauti
nio susipratimo stoką.

Prieš penkeris metus K. Binkio 
kūnas atgulė amžinojo poilsio, bet jo 
darbų ir gyvenimo šūkis nenustel
biamas nė laiko nė sąlygų:

Kol krūtinėj verda kraujas — 
Dienos mums nesuskaitytos.
Mūsų žaizdos kaskart naujos, 
Mūsų dainos kaskart kitos.
K. Binkis paliko tokią, lygu testa

mento pastraipą:
„Šių ‘dienų mūsų kelias tiesus ir 

aiškus. Ne salioninė gražbylystė rū
pi, ne poniutės eilinio romanso išgy
venimai, ne sielos begaliniai kentė
jimai dėl nenusisekusio bučkio, bet 
didžioji, per visus amžius švietusi 
lietuviui kultūrininkui idėja, aisčių 
tautos išlikimo idėja“.

23 SVETIMIEJI
Netrukus iš spaudos tokiu pava

dinimu išeis knyga, redaguota žur
nalisto Vytauto K. Prutenio. Šioje 
knygoje tilps 23 autorių, Nobelio 
premijos laureatų, akademikų ir ki
tų žymiųjų pasaulio rašytojų nove
lės, apysakos, romanų ištraukos.

Knyga leidžia „Venta“ — kr<rgų 
leidykla.
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Veidų kamera
Giuseppe Saragat

Pokarinis socializmas daugelyje 
Vakarų Europos valstybių susvyravo 
jau pirmuose savo žingsniuose. Vi
sados jautęs komunistinę alkūnę, nė 
nepasijuto, kaip jis staiga buvo ko
munistinių elementų apglėbtas ir pa
lengva tirpdomas. Daugelyje kraštų 
platesnės orientacijos socialistai prie
šinosi ir tebesipriešina komunistinei 
įtakai, griežtai atsisakydami bendra
darbiauti su komunistų partija ir dar 
griežčiau įspėdami kitus neprisidėti 
ir neparemti komunistinės politikos. 
Giuseppe Saragat yra vienas iš tų, 
kurie, norėdami pasilikti ištikimi so
cializmo doktrinai, pirmieji atsirube- 
žiavo nuo komunizmo. Praėjusių me
tų pradžioje italų socialistų partijos 
kongrese G. Saragat atsisveikino su 
„Socialistų proletarine unija“ ir tuo 
būdu išsprendė problemą, kuri sun
kina visas Europos socialistines par
tijas, negalinčias apsiginti nuo komu
nistų pasiūlymų sudaryti vieną ben
drą proletarų judėjimą... Išprovo
kavęs socialistų partijos skilimą, Sa
ragat su jam ištikimaisiais socialis
tais grįžo į savo senąją socializmo 
doktriną, kurią jis pats yra išdėstęs 
pseudonimu S p e r t i a paskelbtoje 
knygoje: „Marksistinis humanizmas“. 
Kritiškai vertinamas pokarinis so
cializmas pradeda užmiršti tas funk- 

■ cijas, kurias jam istorija yra skyrusi. 
Spaudžiamas jėgų, kurias jis ilgą lai
ką augino ir globojo savo įščiuje, jis 
skelbiasi esąs pionierius naujos san
tvarkos . ,. Klausimas šiandien yra 
toks, ar tas naujasis „socializmas“, 
kurdamas naują sistemą, duoda pa
kankamai garantijų žmogaus verty
bėms, socialiniam teisingumui ir 
tarptautinei taikai“. Atsakymas bu
vo Saragato pasitraukimas iš Nenni 

. socialistų partijos.
Saragato, šio „humanistinio socia

listo“, gyvenimas labai įvairus, Šim
kus, bet ir gražus. Nuo 21 amžiaus, 
metų italų socialistų partijos narys, 
o nuo 19 - 26 metų politinis emigran
tas Prancūzijoje. Egzilinės sunkios 
dienos, su silpna sveikata, su dviem 
vaikais ir žmona, be darbo ir lėšų — 
galėjai laukti, kad Saragat tremtyje 
palus. Ir jis būtų palūžęs, jei ne vil
tis, kad vieną dieną turės baigtis iš
trėmimo kelias; jei ne pasiryžimas ir 
toliau, kad ir sunkiose aplinkybėse, 
tęsti kovą dėl savo įsitikinimų. Įsi
jungęs greitai į italų socialistų orga
nizacinį darbą Prancūzijoje, Saragat 
surado jam reikalingos jėgos gyventi, 
ir laukti. Kai 1943 metais pradeda 
braškėti Italijoje musoliniškas reži
mas, Saragat slaptais keliais atvyk
sta į Romą. Bet čia gestapas jį su
čiumpa, ir tik laimė padeda jam pa
sprukti iš vokiečių nagų. Uoliai ieš
komas, jis pereina į sąjungininkų 
užimtą ruožą, kur 1944 metais bir
želio 10 dieną vėl pasirodo, kaip Bo- 
nomi pirmojo kabineto narys, sočia-

listų partijos atstovas. Po dešimt 
mėnesių jis grįžta atgal į Prancūziją, 
bet jau grįžta ne kaip emigrantas, o 
kaip pirmasis pokarinis Italijos am
basadorius Paryžiuje. Prancūzijos 
mylėtojas ir draugas, sąžiningas pro
to ir širdies demokratas, joks politi
nis spekuliantas — Saragat, kaip toks, 
greitai atstatė italų-prancūzų drau
gystę, taip giliai karo įvykių sukom
promituotą.

1946 metais kovo mėnesį Saragat 
laisvu noru palieka patogią ambasa
doriaus vietą, kad galėtų grįžti į Ita
liją ir ten dalyvauti socialistų parti
jos gyvenime, kurs jam buvo pradė
jęs nukrypti. Beveik vienerius me
tus stengėsi Saragat atlaikyti socia
listų slydimą į kairę; stengėsi pra
plėsti pavojingąją demarkacijos liniją 
tarp komunistų ir socialistų, bet ne
bepajėgė. Ir taip rezignavo, palik
damas didelę dalį socialistų partijos 
žmonių bendradarbiauti su komu
nistais, o pats pasiryžęs atkurti svei
ką socializmą.

Visų Italijos valstybės vyrų cha
rakteris yra beveik vienodas: išdi
dumas sudaro rodyklę jų veiklai. Gi 
Saragato kuklumas yra nuostabus, o 
jo nuosaikumas, sakytum, visiškai 
svetimas Apeninų pusiasaliui. Dide
lėm juodom akim, aukšta kakta, gy
vais judesiais, tamsaus veido — kul
tūringas kalboje ir inteligentiškas 
diskusijose — toks yra Saragat poli
tikoje, parlamente, vyriausybėje ir 
pas save namuose.

Ar Europoje atsiras dar daugiau 
tokių socialistų, kaip Saragat? O juk 
tikram socializmui gelbėti reikėtų 
dar nemažai tokių žmonių.

V. Audrūnas

Etnografijos ir meno konfliktas
(Pradžia 5 pusi, 

tingo skonio dalykas. Mūsų liaudis 
tokį „pritaikymą“ laiko negražiu, jo 
niekur nevartoja, ir aš čia pritariu 
mūsų liaudžiai, bet ne P. Augiaus 
moderniškam skoniui.

Visiškai be reikalo P. Augius už
simojo ta proga parašyti vadinamo 
modemiškojo meno apologiją ir la
bai skystai dėstyti meno „abėcėlę“. 
Aš aname savo straipsnyje apie mo
derniškąjį meną kaipo tokį nė vienu 
žodžiu neužsiminiau, o kalbėjau tik 
apie A. Dargio knygą. Žinoma, kiek
vienam menininkui valia ieškoti 
naujų kelių ir kurti pagal savo įkvė
pimą ir sugebėjimą, jei tai yra laisva 
kūryba, bet ne tam tikros epochos 
ar papročių vaizdavimas. Priemonės 
yra kūrėjo dalykas, tegu tik gaunasi 
meniškas kūrinys. Menas yra tik 
vienas, nesvarbu kuriuo vardu jį pa
vadinsi, — kas šiandie laikoma mo
derniška, ryt bus jau pasenę, ne- 
senstąs yra tik grožis. O jeigu nėra 
grožio, tai nėra ir meno, nors ir kaž
kaip skambius vardus sagstytume!. 
Reikia ponams kūrėjams nepamiršti, 
kad kiekviena kūryba yra skiriama ne 
tik sau menininkams, bet ir papra
stiems mirtingiems užtat spausdinama 
tūkstančiais egzempliorių eilėraščių, 
romanų ir paveikslų knygos. Tad ir 
vartotojai turi teisės tarti žodį apie 
jiems peršamą prekę. Negalima rei
kalauti, kad inteligentiška visuome
nė kiekvieną veikalą, jei tik jis bus 
pridengtas „moderniško meno“ 
skraiste, priimtų kaip stebuklą ir 
nedrįstų savo nuomonės pareikšti, 
nors tai būtų „nei velnias nei ge
gutė", kaip žmonės tokiais atvejais 
sako. Dažnai, deja, atsitinka taip, 
kad modernizmo skraiste yra pri

dengta tik paprasta talento stoka ir 
nemokėjimas piešti. Be to, tas „mo
derniškas menas“, kurį mėgdžioja 
kai kurie mūsų dailininkai (grižįmas 
į vaikiškumą ir primityvių tautų se
kimas) nėra joks naujas dalykas, ki
tur jis jau savo amžių atgyveno ir 
išėjo išmados (panašiai, kaip be pėd
sakų nuskambėję „keturi vėjai“litera
tūroje), na, o pas mus dar tūli džiau
giasi, it geležėlę radę. Diktatoriškai 
elgiasi P. Augius reikalaudamas, kad 
kiekvienas leidinys jeigu tik jam 
bus prikergta modernizmo etiketė, 
turi būti laikomas stebuklu ir nie
kam nevalia dėl jo savo nuomonę 
pareikšti. Nesklandumų dažnai me
no pasauly pasitaiko. Pavyzdžiui, ar 
galima vienodai vertinti Putino ro
maną „Krizę“ su ankstyvesniuoju vei
kalu „Altorių Šešėly“. Jokia rimta 
kritika taip nedarys. Keista, kad kai 
kurie dailininkai, norėdami pri
dengti savo ar savo kolegų nevyku
sius darbus ar talento stoką, verčia 
mus gėrėtis tais darbais, apšaukdami 
tuos, kuriems tokie kūriniai nepri
imtini, neišmanėliais. Jei daininin
kas blogai dainuoja, ar galima kal
tinti publiką, kuri jo koncertų ne
lanko ar nebisuoja? Kad A. Dargis 
galima būtų lyginti su Čiurlioniu, 
kaip sugestijonuoja P. Augius, tuo 
tarpu, deja, neturime jokių davinių.

Oponentui nepatiko mano atvirai 
tartas žodis, nors panašias mintis, 
tik švelnesne forma, yra pareiškę ir 
kiti recenzentai (pvz., V. Alantas 
.Mintyje', P. Jurkus .Aiduose'). Mat, 
aš esu giliai pasipiktinęs, nes tai 
jau nebe pirmas kartas, kai mūsų 
tautosakos kūriniai, tikri kūrybiniai 
šedevrai, kai kurių dailininkų yra 
piktai sukarikatūrinami, mūsų tautos

Vengrijos demokratijos lūžis
Tuo klausimu objektyvų straipsnį 

pateikia „Schw. Landeszeitung“. Po 
pirmojo pasaulinio karo Vakariečių 
pastangos krypo ta linkme, sako lai
kraštis, kad įkūrus eilę vakarietiš
kai nusiteikusių valstybių „cordon 
sanitaire“ tarp Sovietų Sąjungos ir 
likusios Europos dalies. Šiandien to 
paties sienia Rusija, tačiau su prie
šinga intencija, būtent, suorgani
zuoti sovietams draugiškai nusista
čiusių valsybių sistemą, kuri būtų 
tarsi pylimas jų nusistūmusiai va
karų sienai saugoti, šis užsimoji
mas remiamas antrojo pasaulinio ka
ro patyrimu, kadangi dalis šių val
stybių, Rumunija ir Vengrija, akty
viai dalyvavo kare prieš Rusiją. Be 
abejo,. visa Europos situacija šian
dien kitaip atrodytų, jeigu sąjungi
ninkų invazija, kaip Churchillis pra
džioje planavo, būtų prasidėjusi ne 
iš Prancūzijos, bet iš Balkanų. So
vietų pasistūmėjimas pirmyn nuvedė

LTB Švietimo Valdybos pareiškimas
Spaudoje yra paskelbta piktų pra

simanymų, kurie skaudžiai pažeidžia 
mūsų švietimo įstaigų gerą vardą ir 
provokuoja universitetų nepasitikė
jimą mūsų gimnazijų duodamais 
brandos atestatais.

Yra pavojus, kad tie pašaliniais 
sumetimais skelbiami nedori prasi
manymai gali pakenkti mūsų abitu
rientams ir studentams.

Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
Valdyba, kuriai yra pavesta pareiga 
rūpintis lietuvių tremtinių švietimo 
reikalais, protestuoja prieš tokį mū
sų gimnazijų vardo žeminimą ir 
brandos atestatams nepasitikėjimo 
provokavimą.

Švietimo Valdyba pareiškia —
1. Nė vienai lietuvių gimnazijai 

niekuomet nevadovavo ir šiuo metu 
nevadovauja joks direktorius, kuris 
nebūtų akademinio išsimokslinimo. 
Gimnazijų ir kitų švietimo įstaigų 
tremtyje mokomasis personalas pri
valo mokslo cenzo tokio pat, koks 
buvo privalomas valstybinių moky
klų mokytojams Lietuvoje.

2. Gimnazijų direktoriai, kaip 
LTB Švietimo Valdybos patikėtiniai, 
žin? savo atsakomybę už gimnazijos 
darbą ir tvarką. Tiek gimnazijų 
vadovybės, tiek mokytojai stengiasi 
.Išlaikyti gimnazijų mokslo lygį, kad 
paruoštų jaunimą aukštajam mokslui 
eiti. To pat siekia ir Švietimo Val
dybos inspektoriai, dalykų specia
listai — pedagogai, kurie gimnazijas 
aplanko ir joms savo patarimais pa
deda.

Mūsų gimnazijos išleidžia abitu-

visos
Ben- 
atsa-

ben-

rientus, kurie savo pasirengimu yra 
verti Jiems duodamų brandos ate
statų.

3. Lietuvių gimnazijos ir kitos* 
švietimo įstaigos tremtyje tvarkomos 
pagal Lietuvos Respublikos įstaty
mus ir taisykles. Mokslas einamas 
pagal Lietuvos Respublikos švieti
mo Ministerijos patvirtintas progra
mas, veikusias valstybinėse moky
klose Lietuvoje. Nuo šių mokslo me
tų pradžios mūsų gimnazijose yra 
įvesta ir specialinių dalykų mokslas.

4. Visas lietuvių bendruomenės 
švietimas yra centralizuotas, 
švietimo įstaigos yra Lietuvių 
druomenės Švietimo Valdybos 
kingoje žinioje.

Švietimo Valdyba glaudžiai
dradarbiauja su mokyklų darbuoto
jais ir su visuomene per LTB Vyr. 
Komitetą, Apygardų bei Aplinkių 
Komitetus ir kitas visuomenines or
ganizacijas.

Mūsų visuomenė ir mokytojai ži
no apie mūsų švietimo padėtį.

Švietimo Valdyba kviečia ir mūsų 
spaudą, kurios informacija naudo
jasi ir svetimieji, kad ji objektyviai 
ir nuoširdžiai informuotų apie mūsų 
švietimo padėtį, paremtų mūsų švie
timo darbuotojus, mokyklų vadovus 
ir mokytojus, keltų mokyklų gerą 
vardą ir stiprintų tremtinių studentų 
teises.

Piktos valios žmonėms, lygiai kaip 
ir nenusimanėliams, kurie savo 
straipsniais gali pakenkti viešajam 
reikalui, spaudoje vietos neturėtų 
būti. LTB Švietimo Valdyba

juos iki pat Europos širdies ir pa
darė Rusiją šiandien rytinės Euro
poj politiką lemiančia faktoriumi.

Todėl ir vyriausybės pasikeitimas 
Vengrijoje nėra staigmena. Pagal 
Vengrijos taikos sutarties nuostatus 
turėtų kariniai sovietų daliniai, iš
skyrus menkas ryšių dalis, per 90 
dienų po sutarties ratifikavimo iš 
Vengrijos pasitraukti. Iki to mo
mento — Rusija S^tgi sutarties dar 
nėra ratifikavusi—Vengrijoje turėtų 
įsigalėti sovietiniu požiūriu „saugi“ 
valdymo sistema. Per paskutiniuosius 
rinkimus 1945 m. lapkričio mėn, 
smulkioji žemdirbių partija (suside
danti iš dešiniųjų ir liberalų, ją ga
lėtume lyginti su daugelyje kraštų 
esančiais krikščioniais demokratais) 
surinko 57% visų balsų, gaudama 
246 vietas parlamente. Komunistai, 
priešingai, tegavo tik 17%, arbo 67 
vietas. Senajame ministerių kabi
nete devyni smulkiųjų žemdirbių 
partijos nariai stovėjo prieš keturis 
socialdemokratus ir komunistus. Ko
munistai Vengrijoje valdė policiją, 
gi socialdemokratai, surinkę 20% • 
balsų, turėjo lemiančią įtaką profe
sinėms sąjungoms. Pati dabartinių 
Vengrijos įvykių pradžia pasireiškė 
prieš kurį laiką tuo, kad slaptoji 
rusų policija areštavo smulkiųjų 
žemdirbių partijos gen. sekretorių 
Bela Kovacs. Jis kaltinamas neva 
dalyvavęs slaptoje antisovietinėje or
ganizacijoje. Anglų-amerikiečių pa
reikštus protestus dėl kišimosi į de
mokratinį Vengrijos gyvenimą So
vietų vyriausybė galvos nekvarši
nusi atmetė. Dabartinė vyriausybės 
krizė įvykdyta neva pasirėmus Ko
vacs parodymu, kuris apkaltinęs ne 
tik ministerį pirmininką Nagy, bet ir 
daugelį kitų smulk. žemdirbių par
tijos pareigūnų. Nagy išvyko Švei
carijon, aišku, jau iš anksto nujaus
damas busimuosius įvykius ir veng
damas galimo arešto. Kaip praneša
ma, greta Nagy iš Vengrijos pabėgo 
parlamento pirmininkas Bela Varga 
ir kiti parlamentarai, smulkiųjų 
žemdirbių partijos atstovai.

Pirmosios priemonės, kurių ėmėsi 
naujoji Vengrijos vyriausybė, buvo 
atšaukimas pasiuntinių iš Berno, 
Washingtono, Paryžiaus ir Londono. 
Vengrijos pasiuntinys USA betgi ne-_ 
pakluso naujosios vyriausybės, tuo 
pačiu kyla galimybės atsirasti egzi- 
llnei vyriausybei, kurią palaikytų 
užsienyje gyveną antisovietiškai nu
siteikę vengrai. Be šių diplomatinių 
priemonių, naujoji vyriausybė nu
mato Išplėsti valstybinę bankų kon
trolę, padidinti mokesčius karo me
to pelnui ir pakelti rinkimų dalyvių 
amžiaus oenzą M 20 į 22 m. Atst-

žvelgiant į tai, kad naujieji rinkimai 
turėtų įvykti dar šių metų rudenį, 
paskutinysis amžiaus cenzo pakeiti
mas darosi itin reikšmingas, kadangi 
numatoma neduoti balsavimo teisės 
ir visiems karo kaltininkų šeimų na
riams. Esant maždaug 4,5 mil. pil
namečių balsuotojų, ši priemonė 
atimtų balsavimo teisę pusmilijonui 
žmonių.

Smarkiausiai reagavo į Vengrijos 
įvykius Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Prez. Trumanas kalbėjo apie 
„žiaurų teisės sulaužymą“, senatorius 
Vandenbergas — apie „išdavikišką 
komunistų pučą“. US užsienių rei
kalų ministerija iš Sąjungininkų 
Vengrijos Kontrolės Tarybos sovietų 
pirmininko pareikalavo pateikti visų 
Nagy pasitraukimą liečiančių doku
mentų nuorašus ir ėmėsi nuodugniai 
tirti susidariusią situaciją. Kaip pir
moji konkreti priemonė yra sulaiky
mas dar nepanaudotos paskolos 30 
milijonų dolerių. Toliau, Eksporto- 
Importo Bankas sustabdė Vengrijai 
7 mik dolerių kreditą medvilnei 
pirkti. Tuo būdu Amerika panau
doja savo sunkiausią ginklą — ūki
nę galią. Negana to. Jungtinės Val
stybės yra paruošusios Vengrijai no
tą, kurią, manoma, parems ir D. Bri
tanija. Šia nota protestuojama prieš 
demokratinio gyvenimo Vengrijoje su
laužymą, reikalaujama skubiai pasius
ti jnišrią ekspertų kgjnisiją iš ame- 
rikiečių-anglų-sovietų atstovų, kurie 
ištirtų susidariusią situaciją ir pa
teiktų JT platų pranešimą, -nes 
Vengrijos klausimas šiaip ar taip ru
denį atsidurs JT visumos susirin
kime.

kūryba išprievartaujama, suteikiant 
jai visai svetimą ir išsigimusią iš
viršinę formą, nieku būdu neatitin
kančią mūsų liaudies kūrybos dva
sios. *

Dažnai menininkams betgi pa
vyksta puikiai įsijausti į liaudies kū
rinių dvasią ir ją savo paveiksluose 
perteikti. Žinoma, tatai gali sukurti 
tiktai tokie dailinink'i, kurie pir
miausia turi talentą ir moka piešti, 
bet nėra tik pretenzingi manierlstai, 
žūt būt besistengią viską daryti „kad 
ir ne žmoniškai, bet tik kitoniškai!“ 
Cituotą Goethes posakį aš. suprantu 
taip, kad meno kūrinys turi būti 
daugiau, negu prigimtis arba 
realybė. Prisižiūrėkime Gallen-Ka- 
lelos suomių tautos epo „Kalevalos“ 
iliustracijoms. Taip, ten talentingas 
dailininkas davė daugiau, negu pliką 
prigimtį arba fotografinį atvaizdavi
mą, tačiau ten nekrinta į akį ir ne
paisymas elementariausių gamtos ir 
grožio dėsnių. Aišku, gabus dailinin
kas mokės rasti ribą, kas leistina ir 
meniška ir kas jau „kitschig“. Sa
kysim, turėjau puikiai iliustruotą 
rusų liaudies dainų leidinį (alto
riaus neprisimenu). Ten žirgų lieme
nys gana stambūs, o kojos padarytos 
„baleriniškos“, t. y., per daug plo
nos. Tačiau iš jų trykšta savotiškas 
veržlumas, bendras įspūdis susidaro 
darnus ir gaunasi tikrai „eiklaus žir
gelio“ įspūdis.

Žinoma, dideli talentai visuose 
pašaliuose nesimėto. Mūsų reikala
vimai gali būti kuklesni. Aš nesi
piktinu, sakysim, mūsų P. Šimonio, 
Tarabildienės ar Tulienės tautosakos 
iliustracijomis, kai kurios jų labai 
vykusios. Tad tautosakos iliustravi
mas nėra jau toks neįkandamas rie
šutas ir tai galėtų būti mūsų dai
lininkams labai dėkinga kūrybos sri
tis. Tačiau jei vadinamas „moder
nistas dailininkas“ nesugeba nieko 
geresnio duoti, kaip tik grubų pri
mityvumą, mėgdžioti vaikus ir 
negrus, tad tegu bent dėl Dievo mei
lės palieka ramybėj mūsų tautosaką 
ir etnografiją. Tegu sau tepa did
miesčių naktines, visokius klounus 
ir apašus, ir nerašo apačioje keliomis 
svetimomis kalbomis: žiūrėkite, čia 
lietuviai!

Jeigu kai kurie modernistai ma
no, kad jie savo menu daro mums 
didelę kultūrinę propagandą, tai~ 
drūčiai apsirinka. Štai neseniai bu
vo Freiburge keturių mūsų dailinin
kų paroda, pavadinta „moderniški 
lietuvių medžio raižiniai“. Pąrodos 
atidarymo proga vietos vokiečių dai
lininkų organizacijos pirmininkas 
pasakė balbą. Toje kalboje didelio 
susižavėjimo šiais meno kūriniais 
nepareiškė, bet buvo ir pakankamai 
taktingas. Anot jo, Lietuva nuo Ba
deno yra labai toli, tad jiems pietie
čiams suprasti šiauriečių meną esą 
nelengva... Visiems naujovių mė
gėjams ir gerbėjams reikėtų nepa
miršti šios mūsų patarlės: „Geriau 
be mados, negu be galvos“.

Asso. Prof. J. Balys

-zb-

Redakcijos pastaba. Šiuo taip opiu 
klausimu duodame antrąjį Asso. Prof. 
J. Balio straipsni, atsakantį į kitur 
pasirodžiusius str. dėl jo pasisakymo 
Ąiie meno ir-etnografijos santykia
vimą. Pradėdami jį klausimą viešai 
nagrinėti, iš anksto numatėme, kad 
pro jį nebus praeita, neiškilus ir ki
tokioms nuomonėms. Tad kitame šio 
laikraščio Nr. duosime iš kitos pusės 
vimą. Pradėdami šį klausimą viešai 
pasisakyti p. L. Vilimui.

Skaitytojas turi žodį
Spaudos rinkimo ir naudojimo reikalu

Ir dideli spausdinto žodžio mėgė
jai esame arba nepajėgūs visą spau
dą įsigyti arba dėl aprėžto spaudos 
tiražo jos negauname. O tokių skai
tyklų — bibliotekų, kur būtų ran
dama visa mūsų tremties ir užjūrio 
spauda, gal ir yra pačiuose didžiau
siuose lietuvių tremtinių centruose 
Vokietijoje, k. t. Hamburge, Muen- 
chene, Hanovery. Tie centrai, kad ir 
ne iš didelio užkampio, ne taip leng
vai pasiekiami. O ir mes, negyveną 
dideliuose centruose, išprusę žmonės 
norime visą savo tautiečių spaudą 
sekti, o dalis ir bendradarbiauti.

Visų skaitytų laikraščių komplek
tus rinkti svetur ir nesėsliai gyvenan
tiems atskiriems asmenims yra di
delė sunkenybė. Todėl konkrečiai 
siūlau: Ir vidutinio didumo koloni-

joms, kur yra švietimo reikalų ve
dėjai (kai kur iškilmingai vadinami 
liaudies universiteto rektoriais), įpa
reigoti 
spaudos 
spaudos 
tintiems 
paėmimu įpareigojus gražinti

Taip būtų sudaromos mažos lie
tuviškos spaudos bibliotekos, t. y. 
maži lietuviško dvasios peno sande- 
lėliai, kurie kartu su persikeliančiais 
kolonijos nariais, pagal mūsų trem
tinių švietimo valdybos nurodymus, 
būtų perkeliami į kitus kraštus, o 
teisybei priartėjus, tie dvasinio peno 
sandelėliai, pervežti į atsikūriamą 
laisvą Lietuvą, sudarytų būsimų di
delių apimčių miestuose bibliotekų 
užuomazgas. Jonas Normantas

užprenumeruoti periodinės 
bent 2 egz. ir neperiodinės 
bent po 2 egz. pirkti. Ko
duoti pasiskaityti, parašo

I
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Tarp savanorių darbininkų į Angliju
(Atkelta iš 2 pusi.) 

klos gydytojas turi patvirtinti savo 
parašu, kad besiregistruojąs savano
ris neserga jokia užkrečiama ar kitu 
kuria liga, dėl kurios būtų netinka
mas fiziniam darbui ir bendruomeni
niam gyvenimui. Pagaliau, štai visa 
eilė ligų, kuriomis sergąs asmuo ne
gali pasirašyti darbo sutarties: psi
chinės ligos, chroniškas alkoholizmas, 
silpnaprotybė; užkrečiamosios ligos, 
k. a. aktyvi tuberkulozė, lytinės ligos 
užkrečiamojoje stadijoje; egiptietiš- 
ka liga (trachoma), stiprūs regėjimo 
trūkumai, silpna klausa, dėl kurios 
gali būti sunkiai sukalbamas; širdies, 
plaučių arba ligos, dėl kurių ilgesnį 
laiką savanoris gali būti nedarbin
gas, pvz., chroniškas bronchitas, pil
vo ir skrandžio žaizdos; invalidai, 
neturintieji rankų bei kojų ir šitokie, 
kurie negali laisvai judėti dėl kurių 
nors sąnarių ar stuburkaulio ligų; 
asmenys, kurie negali reguliuoti iš
situštinimo organų; nėščios moterys. 
Be to, stovyklos gydytojas dar turi 
atsakyti į 9 klausimus: ar savanoris 
yra tinkamas fiziniam darbui, ar gali 
laisvai vaikščioti, stovėti, regėjimo 
galimumai, ar nėra kokių nors odos 
ligų požymių, ar negresia kvėpavimo 
organų liga ir kt.

Paskutinis R. Hesso
skridimas

1941 metais dar būdami Lietuvoje 
atsimename apie Rudolfo Hesso skri
dimą pas hercogą Hamiltoną į Ang
liją su Vokietijos taikos pasiūlymais.

Žinomas vokiečių lėktuvų kon
struktorius Messerschmitas, dabar 
esąs Nuemberge, papasakojo kai ku
rias įdomias smulkmenas apie Ru
dolfo Hesso tuometini pasiruošimą 
žygiui į Angliją. Jis (Messerschmi
tas) pareiškė, kad 1940 metų vėlyvą 
rudenį Hessas atvyko į Augsburgą 
ir pareiškė norą pats išbandyti nau
jai sukonstruotus naikintuvus. Pra
džioje Messerschmitas su tokiu Hesso 
noru nesutikęs, bet jam primygtinai 
reikalaujant ir nurodant, kad jo uži
mamasis trečiame reiche postas jam 
tą teisę suteikia, Messerschmitas tu
rėjęs nusileisti ir duoti naikintuvu 
Me 110 skraidyti.

Toliau Messerschmitas papasako
jo, kad 1941 gegužės 10 dieną į Augs
burgą atvyko Hessas apsivilkęs kari
ninko uniforma ir gavęs lėktuvą 
startavo iš Augsburgo aerodromo į 
Stavangerį — Norvegijoje. Ten jis 
prisijungė prie vienos į Angliją skri- 
dusios vokiečių bombonešių forma
cijos.

Elenos Rūkštelienės 
koncertas

Elena Rūkštelienė — Valušytė 
rengia savo dainų ir arijų vakarą. 
Baigusi 1931 m. Kauno Muzikos Mo
kyklą, p. Grigaitienės klasę, ji tęsė 
liudijąs privačiai pas prof. Kača- 
nauską, daug rodėsi per Motinos Die
nos minėjimus, Saulių Sąjungos 
koncertuose, Radi j of one, Kačanausko 
chore kaip solistė ir panašiai, bet 
apkrauta sunkiais trijų vaikų šeimos 
rūpesčiais nesiryžo išbandyti savo 
jėgų savistoviame koncerte. Išeivi
joje, nors sąlygos dar labiau pasun
kėjo, bet pastudijavusi pas žymiąją 
Thueringijoje dainavimo profesorę 
Dr. Oberberger pasiryžta išeiti vie
šumon su plačia turininga programa. 
Programoje ryšku keturi momentai. 
Pradedama senovės klasikais — Han
del, Giovannini — Bach, Pergolese, 
A. Scarlatti ir Raistelio, pereinama 
prie lietuvių liaudies dainų. „Iš ma
žumėlės“, „Vai liūdnas“, „Ir atlėkė 
sakalėlis“ „Balnoj brolelis“ — eoli- 
nėje tonacijoj L. Windspergerio har-
monizuotos, visai pripuolamai rastos 
viename rinkinyje (Das Lied des 
Volker) H. Mollerio išleisto B. 
Schott’s leidykloje. Antroje dalyje 
atskiras skirsnelis pašvęstas kompo
nuotoms prof. K. V. Banaičio dal
boms tai „Atsiminimas“, „Savo 
skambinčia daina“ ir „Tulpės“. Už
baigai seka penkios arijos: Mozarto 
iš „Figaros Hochzeit“, Weberio iš 
„Freischūtz“, Pucaini iš „Bohema", 
Thomas iš „Mignon“ ir Gounod iš 
„Faust“.

Koncertas įvyks birželio mėn. 16 
dieną Kolping salėje, Dillingene, 21 
vai. vakare. Iz.V.

Be abejo, dažnai atsitinka, kad 
sveikatos būklė neleidžia sudaryti 
darbo sutarties. Ne vienas savanoris 
ašarotomis akimis paeina nuo regi
stracijos stalo, kai'dėka tuberkulo- 
zės, skrandžio ar kitokių ligų, ištiku
sių per ’eilę stovykloje badavimo 
mėnesių ar bevergaujant naciams 
prie apkasų ir kt., jis negali užsi
registruoti darbams į Angliją. Labai 
lengvai suprantamas tokio žmogaus 
sielvartas, nes ar neaišku, kas jo Lau
kia maitinantis ir toliau iš 1,5 kg 
kukurūzinės duonos savaitinės nor
mos, prie kurios dar priduriama 70 g 
druskos ir tyro vandens?... Taip pat 
suprantamas ir tas veržimasis i Ang
liją, nors, kaip galima spręsti ir iš 
pasirašomosios sutarties teksto, ten 
laukia labai maži uždarbiai, o pra
gyvenimas yra brangokas, todėl kiek
vienam išvykstančiam, ypačiai gau
sių šeimų nariams, bus labai sunku 
verstis. Tačiau kas daryti? Šiandie
ninis badas, kurį anglų zonoje gy
venantieji kenčia pilna to žodžio pra
sme, verčia ieškoti bet kokios išei
ties, nors ji ir neatrodytų džiugi. O 
koks likimas laukia paliegėlius, se
nius ir gausių šeimų motinas bei in
validus, — žodžiu, tuos, kurie netinka

Pirmąsias žinias apie Hesso Iš
skridimą Messerschmitas sužinojęs 
tą patį vakarą būdamas vienoje sve
tainėje Innsbrucke. Dviem valan
dom praslinkus jis buvo telefonu 
maršalo Goeringo iškviestas į Muen- 
cheną duoti paaiškinimų. Kitos die
nos rytą Messerschmitas nuvykęs J 
Muencheną, kur buvo Goeringo pri
imtas specialiame traukinyje Muen- 
cheno geležinkelio stotyje. Goerin- 
gas dėvėjęs savo fantastinę unifor
mą. Pamatęs Messerschmitą jis at
kišo savo, maršalo lazda jam į pilvą 
ir susijaudinęs sušuko: „Vadinasi, 
pagal Tamstos nuomonę, pone Mes- 
serschmitai, kiekvienas gali Me 110 
naikintuvais naudotis“. Messerschmi
tas jį paklausęs, ką jis turįs galvoje. 
Tada Goeringas atšovęs: „Jūs gerai 
pažįstate Hessą“? Messerschmitas 
pasakęs, kad Hessas esąs ne eilinis 
pilietis, bet fuehrerio pavaduotojas. 
Tada Goeringas įsikarščiavęs sušuko: 
„Jūs turėjote atsiklausti, ar galima 
Hessui lėktuvą duoti“. Messerschmi
tas atsakęs jeigu, pvz., pats Goerin
gas būtų atvykęs pas jį į fabriką ir 
pareikalavęs lėktuvo, ar ir tuo at
veju jis privalėtų atsiklausti fuehrerį.

Tas Goeringą visai įsiutino ir jis 
sušuko: „Tai "yra didelis skirtumas. 
Aš esu oro pajėgų ministeris, o Hesas 
yra Hitlerio pavaduotojas, be to, Jūs 
turėjote pastebėti, kad tas žmogus 
yra nepilno proto“. Į tai Messer
schmitas atsakęs, kad tuo atveju rei
kėję Hessą pašalinti, kaip psichiškai 
nesveiką žmogų iš tokių aukštų pa
reigų.

Goeringas matydamas, kad jam 
nevykstą apkaltinti Messerschmitą, 
baigęs šiais žodžiais: „Jūs, Messer- 
schmitai, esate nepataisomas, grįž
kite namo ir statykite savo lėktuvus. 
Aš Jums padėsiu, jei dėl tos istorijos 
Himmleris bandytų Tamstai daryti 
nemalonumų“. (b)

PRANCŪZŲ DŽIAUGSMAS
Iki šiol prancūzų tauta stovėjo ant 

išmirimo bazės, nes gimimų skai
čius neviršydavo mirimų. Tik 
1946 m. atnešė Prancūzijai džiaug
smo, nes gimimų skaičius buvo 
293.000 didesnis už mirimų. Tai pir
mas įvykis Prancūcijoj per 11 metų, 
kada prieauglis padidėjo. Tai parei
na nuo vyriausybės raginimo ir nuo 
tai, kad daugelis grįžo iš nelaisvės 
ir ištrėmimo. 

sunkiam fiziniam darbui? Baisu pa
galvoti, bet jų likimas atrodo liūdnas! 
Ir juokingos darosi visos kalbos apie 
pasaulinį humanizmą, apie įvairias 
kuriamas pasaulines žmogaus teisių 
ir globos organizacijas, kilnius žmo
niškumo šūkius ir 1.1., kada šiandien 
žiauri kasdienybė lavonais verčia 
nieku nekaltus gyvus žmones! Tikrai 
taip yra! Prie šiandieninės britų zo
nos DP maisto normos yra tik dvi 
galimybės: pasirinkti greitą mirtį ar
ba persisamdyti bet kur ir bet ko
kiam darbdaviui už Vokietijos ribų, 
jei dar pajėgi kojas ir rankas pakelti!

Tokiomis nuotaikomis gyvena 
šiandien stovyklų gyventojai ir tokios 
mintys kyla stebint šių dienų tikrovę 
ir eiles žmonių, besiveržiančių kuo 
greičiau sudaryti darbo sutartį, kad 
būtų galima palikti: Vokietiją. Nuo
stabu, bet kelias dienas stebint re
gistraciją, neteko išgirsti klausimų, 
kur veš, ką teks dirbti, kiek uždirbti 
bus galima ir kaip pragyventi, bet 
kada veš — klausė beveik kas antras 
savanoris. Artimieji šeimų nariai 
kartais pastebi, kad jie Anglijoje no
rėtų kartu gyventi ir, jei būtų gali
ma, kartu ir dirbti. Šis pageidavimas 
darbo kortelėje pažymimas, tačiau 
jokių garantijų neduodama, nes, at
stovės pareiškimu, ir Didž. Britani
joje yra didelis patalpų ir butų trū
kumas, todėl stovyklos bus taip ap
gyvendinamos, kad jose sutilptų kuo 
daugiau vienos srities darbininkų. 
Jei kuri nors šeima ir negalėsianti 
kartu gyventi, tai nereiksią blogos 
britų valios. Būsiančios dedamos vi
sos pastangos, kad savaitės pabai
goje, sekmadienių bei švenčių ir ato
stogų metu darbininkas galėtų atsi
lankyti pas savo šeimą.

Kusandra

Amerikinės įvairenybės
— Glen L. Martin, žinomas lėk

tuvų išdirbėjas, paskelbė spaudoje, 
kad Amerikos mokslininkai gamina 
„radijo aktyvų debesį“, kuris bus 
dar pavojingesnis, kaip atominė 
bomba. Tą tariamąjį debesį bus ga
lima paleisti labai dideliame aukš
tyje, ties norimu sunaikinti miestu, 
be jokio triukšmo.

— Vokietijos bado padėčiai paša
linti JAV paskyrė didelius maisto kie
kius. Tam maistui nugabenti į Vo
kietiją paskirta 50 laivų.

— Suvedus paskutiniųjų metų 
davinius, pasirodė, kad JAV nuo 
1940 iki 1947 metų pradžios savo gy
ventojų skaičių pakėlė 11 milijonų. 
Dabar skaičiuojama, kad JAV yra 
142 milijonai gyventojų.

— Amerika norėdama tam tikra
me aukštyje išlaikyti maisto pro
duktų kainas, nemaža maisto gėrybių 
sunaikina. Praėjusių metų pabai
goje lakraščiuose buvo daug rašoma 
apie bulvių, grūdų i? paršiukų nai
kinimą. Šiuo metu Amerikoje jau 
pasirodė naujas bulvių derlius. Lai
kraščiuose pasirodė ir žinios, kad jau 
dalis to naujo derliaus naikinama, 
kad tik išlaikius aukštas kainas. 
Keista, mums trūksta maisto, ten 
maistas deginamas užpastant žibalu.

• Švedijos gener. štabo viršininkas 
gen. Jung pareiškė, kad Švedija pri
valanti ne tik moderninti savo kari
nes pajėgas, bet ir privalanti pasiekti 
1942 metų pajėgumą, kada Stockhol- 
mui grėsusi invazija.

Ta proga „Pravda" pažymi, Jog 
Švedija slenkanti į karą ir sukelianti 
karinį psichozą. Ji rašo, kad Švedija 
pradedanti naują ir pavojingą karo 
kurstytojų žaidimą ir suteikianti sa
vo užsienio politikai naujus princi
pus, kurie atvirai nukreipti į Sovietų 
Sąjungą. (Reuter)
• Karo paliaubų sutartimi, Suomi
ja Sovietų Sąjungai turėjo perleisti 
50 metų Porkkalą, per kurią trauki
niai važiuodavo iš Helsinkio j Turku 
uostą. Dabar esą reikės traukinių 
judėjimą tuo ruožu nutraukti, nes

SPORTO ŽINIOS
Pradedamos lietuvių krepšinio pirmenybės

Lietuvių krepšinio klasei tremtyje 
palaikyti bei kelti, Vyr. Krepšinio 
Komiteto nutarimu, nuo š. m. liepos 
1 d. pradedamos lietuvių krepšinio 
pirmenybės, kurių apimtis 1— ameri
kiečių, anglų ir prancūzų okupacinės 
zonos Vokietijoje. Pirmenybės bus 
vykdomos „L“, „a“ ir „b“ klasėse, 
per du ratus.

Remdamasis iki šiol buvusių įvai
rių sportinių parengimų daviniais 
Vyr. Krepšiijjo komitetas „L“ klasės 
pirmenybėms yra numatęs šias ko
mandas: 1) Šarūnas — Kemptenas, 
2) Kovas — Scheinfeldas, 3) Vytis 
— Tuebingenas, 4) S.K. — Goettin- 
genas, 5) Perkūnas — Hahau, 6) G. 
S.K. — Kemptenas, 7) S.K. — Dil- 
lingenas, 8) Vytis — Wuerzburgas.

Visoms kitoms komandoms, pagal 
Sporto Vadovybės prie LTB Apygar
dų nuožiūrą, leidžiama dalyvauti „a“ 
ir „b“ klasių varžybose. „L“ klasės 
varžybas praveda tiesiogiai Vyr. 
Krepšinio kom-tas, „a“ ir „b“ kla
sių — Sporto Vadovybės prie LTB 
Apygardų.

„L“ klasės pirmenybėms numaty
tos komandos, nurodydamos koman
dos pavadinimą, žaidėjų pavardę ir 
ar gali žaisti pirm, rungtynes darbo 
dienomis, iki š. m. birželio 23 d. pra
neša šiuo adresu: E. VENGIANSKAS, 
Kempten (Allg.), Litauisches DP 
Lager. Pavėluota komandos registra
cija nebus priimama.

„a“ ir „b“ klasių komandos savo 
komandų registraciją atlieka, Sporto 
Vadovybėms prie LTB Apygardų pa
skelbus.

Goettingeno SK — Lehrtės SK
š. m. birželio 1 d. Goettingene 

įvyko krepšinio ir stalo teniso rung
tynės tarp Goettingeno SK ir Lehrtės 
SK. Po įdomios ir permainingos ko
vos laimėjimą išplėšė Lehrtės SK 
pasekme 31:24. Komandos žaidė šių 

už naudojimą Suomija sovietams tu
rėtų mokėti 6 kartus daugiau, negu 
jie gauna iš Sovietų. Geras biznis.
• Prof. Cart Compton, Massachu
setts technologijos instituto pirminin
kas, pasakė, kad „tarptautinė padė
tis esanti per daug rimta, tad reikė
tų atidėti azartiškai lošti saugumu, 
išvengiant privalomo karinio apmo
kymo įvedimo". (NIITB)
• Dimitrovas, Bulgarijos premie- 
ras, komunistas, pareiškė, kad di
džiausias nusikaltimas esąs krašte 
būti be darbo. Visi turi dirbti savo 
sunkiausią darbą, kad įvykdytų 
dvejų metų pianą. (AP)
• JAValstybės kaltino Albaniją, 
Jugoslaviją ir Bulgariją už. tai, kad 
jos nepasitiki JT autoritetu ir atsi
sako bendradarbiauti su Šiaurinės 
Graikijos sienų priežiūros komisija. 
(AP)
• Atominių ginklų uždraudimas 
esąs negalimas, pareiškė Nobelio pre
mijos laureatas ir atominės bombos 
gamybos pramonininkas dr. H. Urey 
atominio mokslo biuletenyje. (AP)
• Tris savaitės padirbėjus sudarant 
Austrijos taikos sutartį, pasitarimai 
susikomplikavo dėl Sovietų laikyse
nos vokiečių turto sąvokai nustatyti. 
Rusai reikalauja didelės dalies’pra
monės ir žemės turtų, kurie karo me
tu buvo vokiečių rankose. Trys va
kariečiai tam vis dar priešinasi. 
(Daily Mail)
• D. Britanijos užsienių reikalų mi
nisteris E. Bevinas Darbiečių parti
jos konferencijoje priminė, kad karo 
pavojus galįs nelauktai iškilti Azijoj 
ir Tolimuose Rytuose ir kad Korėjos 
padėtis esanti tiek pat pavojinga, 
kiek ir Europa. (NYHT).
• Filipinuose komunistai ruošia re
voliuciją, kuri būtų panaši į 1917 me
tų Rusijos revoliuciją. Kongreso ko
mitetas kaltina komunistus, kurie rė
mę ir dirigavę aktyviam ir ginkluo
tam kaimiečių organizacijos sukili
mui prieš respubliką ir provokavę 
darbininkų ginčuose. Sakoma, kad 
ši veikla buvusi numatyta Sovietų 
Sąjungos įtakai išplėsti. (AP)

2.

sudėčių: Goettingeno SK — Šatas 
(12), Grebliauskas (5), Stasiulis (2), 
Paltarokas (2), Šukys (3), Jurkšaitfi 
(0); Lehrtės SK — Jastrzemskis (9), 
Targonskis (8), Lapikens (8), StepinS 
(6), Mikoliūnas (0).

Stalo teniso Goettingenas pasiro
dė žymiai pranašesnis ir laimėjo 5:0.: 
Už Goettingeną žaidė: Dolgovskis, 
Paltarokas ir Nasvytis; Lehrtės ko
mandą sudarė: Jastrzemskis, Tar
gonskis ir Šulskis.

Reikia pažymėti Goettingeno spor- 
tininkų ir visuomenės ypatingą nuo
širdumą, kurį jie parodė svečiams 
lehrtiškiams rungtynių dieną juos 
globodami ir maitindami.

Sporto klubų dėmesiui!
Pakartotinai prašome visus Muen- 

cheno apygardoje esančius sporto 
klubus įregistruoti visų sporto šakų 
komandas šiais adresais:

1. Futbolo — A. Tėvelis, Augsburg-: 
Haunstetten, Rechenstr. 50.
Krepšinio ir-tinklinio — St. Maw 
kevičius, Kempten/Allg., P.o. Box 
229, Schlosskaseme.

3. Bokso, sunkumų kilnojimo, dvi
račių sporto ir šachmatų — Vil-. 
pišauskas, Augsburg-Haunstetten, 
Starts. 10.

4. Lengvosios atletikos — Bielskua 
A., Rosenheim, Max-Josef-Platl 
4/II.

. Vandens sporto — Vyt. Radavi* 
čius, Dillingen/Donau, Ludwigs- 
kasemę 1-8.

. Stalo ir lauko teniso — V. Geru
laitis, Augsburg-Hochfeld, Litaui
sches Lager 27-6.

Ypač kuo skubiausia prašome pri
siųsti krepšinio, tinklinio ir futbolo 
komandų vardinius sąrašus, nes arti
miausiu laiku numatoma pravesti šių 
sporto šakų pirmenybes (Futbolo pir
menybės jau pradėtos, tačiau dar no 
vėlu įregistruoti ir naujas koman
das). Primename, kad tinklinio ir 
krepšinio pirmenybės bus praveda
mos- ir jauniams. Jiems registracija' 
pravedama atskirais sąrašais, nuro
dant gimimo datą. Nugalėtojams ski
riamos dovanos.

e.

6.

Muencheno Sporto Apygardos 
krepšininkų dėmesiui

Pakartotinai pranešama, kad rei
kia pasiskubinti su k-dų registracija 
apygardos krepšinio ir tinklinio pir
menybėms. Iki šiol yra atsiuntusios 
pranešimus tik kelios stovyklos, nors 
Žiburiuose ir Musų Kelyje, buvo pa
skelbta visų komandų registracija. 
Tas nudelsia numatytas pradėti žai
dynes ir tuo pačiu trukdo išjudinti 
apsnūdusį mūsų sportinį gyvenimą. 
Paskutinis terminas užsiregistruoti 
yra birželio 15 d.

Pirmenybės bus vykdomos vyrų ir 
jaunių (iki 18 -tn.) grupėse. Grupių 
nugalėtojams bus paskirtos atitinka
mos dovanos. Visi su pirmenybių 
vykdymu surišti klausimai tuoj po 
registracijos bus smulkiai aptarti k- 
dų atstovų suvažiavime. Suva
žiavimo vieta ir laikas bus pranešta 
vėliau. Kelios kaimyninės stovyklos 
ar komandos galės būti atstovauja- 
nos ir vieno atstovo. Dabartinės są
lygos vykdant rungtynes reikalauja 
skaitytis su įvairiom nenumatytom 
kliūtim. Yra todėl būtina, kad visi 
su tuo surišti klausimai, o taip pat 
pati pirmenybių sistema būtų daly
vaujančių smulkiai aptarta. Lygia
grečiai bus vykdomi ir teisėjų 
kursai, norint sudaryti tam tikra 
kadrą kvalifikuotų krepšinio ir tin
klinio teisėjų. Naujausios krepšinio 
taisyklės yra verčiamos į lietuvių 
kalbą ir greit pasirodys. Bus taip 
pat stengiamasi, siekiant pakelti žai
dimo lygį, suruošti gabesniems žai
dėjams tam tikrus trenerių kursus. 
Baigusieji tuos kursus galės savo 
stovyklose instruktuoti ir supažin
dinti pradedančiuosius žaidėjus su 
teisingais krepšinio ir tinklinio žai
dimo pagrindais. Tuo bent iš dalies 
bus pasiektas tikslas pakejti mūsų 
krepšinio klasę, nes pasiųsti visoms 
stovykloms atskirus trenerius neį
manoma.

Registracija, pažymint komandos 
rūšį, gimimo metus ir atsakingo va
dovo pavardę ir adresą siųsti Apy
gardos krepšinio ir tinklinio vadovui 
šiuo adresu: S. Mackevičius, (13b) 
Kempten/Allg., P.O. Box 229.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą origlnalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10'/* nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypothe- 
ken- und Wechsel-Bank. Filiale DiUingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

® MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį

Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla
Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 

ir Redaktorius Al. Laikūnas.
Authorized by Military Government of Ba
varia — ICD, Press Branch. Licensee: Dorna* 
' PENIKAS, licensed editor and publisher. 
Printed by Firma MANZ, Dillingen-Dcnau.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Vokiečiu minisleriu pirmininku konferencija

Mirė PreL Julius Macijauskas

Vienas reikšmingesnių įvykių po
karinės Vokietijos politiniame gyve
nime buvo š. m. birželio 5-7 d. 
Muenchene įvykusi vokiečių mini- 
sterių pirmininkų konferencija. Be
siruošiant šiai konferencijai, kurioje 
buvo numatytas atstovų iš visų oku
pacinių zonų dalyvavimas, nemaža 
ginčų buvo sukėlęs konferencijai

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Oro paštu atėję paskutinieji Ame
rikos lietuvių laikraščiai skelbia, kad 
JAV, Kalifornijoje, mirė daugeliui 
lietuvių labai gerai pažįstamas ir 
gerbiamas prelatas Julius Macijaus
kas, sulaukęs 79 metų amžiaus. Jis 
buvo Los Angeles Sv. Kazimiero lie
tuvių parapijos įkūrėjas ir pirmasis 
jos klebonas.

Velionis turėjo didelių nuopelnų 
bažnyčiai ir lietuvių tautai. Tai buvo 
didelio takto, sumanus, energingas 
kovotojas už lietuviškąjį reikalą. 
Lietuvoje jis yra buvęs Švėkšnos 
klebonas ir dekanas, Kauno arkivys
kupijos garbės kanauninkas, Telšių 
kapitulos prelatas. Už 'ypatingus 
nuopelnus lietuvių tautai, prelatas 
Macijauskas buvo apdovanotas visa 
eile pasižymėjimo ženklų. Jis buvo 
gabus kalbėtojas ir toks pat organi
zatorius.

Prelatas J. Macijauskas buvo gi
męs 1868 metais liepos 1 d. Pasvalio 
parapijoje. Mokslus buvo ėjęs Ry
goje ir Kaune. Kunigu buvo įšven
tintas 1891 m. Vikaru dirbo Ramy
galoje ir Panevėžyje. Klebonu bū
damas Švėkšnoje pastatė didžiulę 
mūro bažnyčią, kleboniją, pradžios 
mokyklą, senelių prieglaudą ir gim
nazijos rūmus. -

Velionis Amerikoje buvo lankę
sis net šešis kartus. Paskutinį kartą 
į JAV nuvyko 1938 metais ir ten visą 
laiką pasiliko. 1941 metais Los An
geles mieste įkūrė lietuvių parapiją 
ir čia varė didelį lietuvybės darbą, 
taikiai ir gražiai bendradarbiauda
mas su visais lietuviais Prelatas Ma
cijauskas mirė gegužės 14 d. Palai
dotas Los Angeles miesto Kalvarijos 
kapinėse.
KAZIO ŠKIRPOS PRISIMINIMAI 

DIRVOJE
Kazys Škirpa, Lietuvos pasiunti

nys Vokietijai, šiuo metu gyvenąs 
Dubline, pradėjo Dirvoje spausdinti 
savo prisiminimus iš veiklos Berlyne, 
paskutiniojo karo įvykių metu. Pri
siminimai pavadinti „Kovu su nacių 
audra“. Prisiminimai, vaizduodami 
netolimos praeities įvykius, kelia di
delio dėmesio, ypatingai todėl,- kad 
tas laikotarpis pačių lietuvių yra 
įvairiai vertinamas.

BALF ĮSIGIJO NAMĄ
BALF direktorių tarybos nuta

rimu, kaip praneša lietuvių lai
kraščiai BALF įsigijo savo namą, 
esantį 105 Grand St., Brooklyn, 11, 
N. Y. Naujai nupirktasis namas yra 
keturių aukštų ir kaštavo 10.000 do-

lerių. Pirmojo aukšto ir rūsio pa
talpos bus naudojamos sandėliams, 
gi antrajame aukštėjus BALF raš
tinė. Trečiasis ir ketvirtasis aukštas 
išnuomotas privatiems gyventojams. 
Sąryšyje su naujo namo pirkimu ir 
jame įsikūrimu, pasikeitė ir BALF 
centro adresas. Dabar, norint tiesio
giai su BALF susirišti, reikia rašyti: 
United Lithuanian Relief Fund of 
America, 105 Grand Street, Brook
lyn 11, N.Y.

NAUJAI ATVYKĘ I JAV 
LIETUVIAI TREMTINIAI

Balandžio 22 d. į JAV atvyko
lietuviai tremtiniai: Antanas ir Pra
nė Šošės su dviem dukterim, Ale
ksandras ir Agnete Beresnevičiai, 
Konstantinas ir Leokadija Burbuliai 
su sūnum, Antanina Eringienė. Ka
zys Janavičius, Povilas ir Juzė Ja- 
nušoniai su sūnum, Regina Knize- 
lienė su dviem sūnumis, Antanas ir 
Marija Šalkauskai, Adelė Slavinskai
tė, Kazys ir Ona Sruogos Jokūbas 
Tonkūnas, Jurgis ir Ona Jankelai- 
čiai, Antanas ir Julija Balčiūnai su- 
sūnum ir dukterim ir Saulius Matjo- 
šaitis.

šie

ŽINIOS IS LIETUVOS
— Balandžio mėnesio „Vilnyje“ 

paskelbtas ilgas rašinys apie Veteri
narijos Akademiją Kaune. Iš to ra
šinio sužinome, kad Veterinarijos 
Akademijoje dabar mokosi 230 stu
dentų. Taip pat sužinome, kad Ve
terinarijos Akademijos rektoriumi 
esąs prof. Žemaitis, skaito šie do
centai: Petrauskas, Babianskas, Eli
sonas, Brazaitis,' Užupis, Nainys, 
Girevičius ir kt.

— Žemės ūkio Akademijoje, Dot
nuvoje, rektoriumi yra prof. V. 
Ruokis, prorektoriumi J. Kriščiūnas. 
Į Žemės Ūkio Akademiją profeso
riumi pakviestas ir agr. P. Vasinaus- 
kas, žinomas Valst. Liaudininkų 
veikėjas.

— Praneša, kad Valstybinė Lietu
vos opera ir baletas jau įsikūrė Vil
niuje. Operos ir baleto 
susideda iš 438 asmenų, 
esą 40 solistų dainininkų, 
turįs 92 muzikantus, 
sudaro 26 operos.

personalas
Jų tarpe 

. Orkestras 
Repertuarą

vietos parinkimas. Sovietinės zonos 
atstovai primygtinai reikalavo ją
vykdyti Berlyne, kur, be to, turėtų 
.aktyviai dalyvauti ir profesinių są
jungų įgaliotiniai, Atmetus šį reika
lavimą, iki pat konferencijos pra
džios nebuvo aišku, ar į ją Muenche- 
nan atvyks delegatai iš rytinės Vo
kietijos. Užtat jų atsiradimas pa
čiose konferencijos išvakarėse buvo 
staigmena.

Atvykusieji sovietinės zonos vo
kiečių ministerių pirmininkai atsive
žė savo bekompromisinį reikalavi
mą — svarbiausiu darbotvarkės 
punktu svarstyti Vokietijai bendros 
politinės vadovybės sudarymą. Va
karinių zonų atstovai, pripažindami

Įvairios žinios
• Gen. de Gaulle Tautinio judėji
mo delegatų susirinkime pareiškė, 
kad „Parlamentas sutinka, jog nėra 
parlamento, ir vyriausybė parodo, 
kad vyriausybė yra labai menka. 
Būkime įsitikinę mūsų uždavinio 
garbingumu ir didumu." Prancūzija, 
jo įsitikinimu, turinti būti vakarie
tiška; jai reikalinga paskola ir tatai 
tegalinti jai duoti tik Amerika. To
dėl su Amerika bendradarbiavimas 
esąs būtinas.
o Dekanozovas atleistas iš Sov. Są
jungos užsienių reikalų viceministe- 
rių, ir jo vietoje paskirtas ambasa
dorius Paryžiuje Bogomolovas. Ati
tinkami dekretai oficialiai paskelbti 
Maskvoje gegužės 7 d., tačiau Deka
nozovo atleidimo iš pareigų dekretas 
yra su kovo 19 d. data, o Bogomolovo 
paskyrimo su sausio 24 d. data. Mas
kvos spauda šitų pakeitimų dar ne
komentavo. Šiuo metu Bogomolovas 
yra išvykęs iš Paryžiaus į Maskvą, 
Maskvoje yra ir Sov. S. ambasado
rius Londone. -E.-
• Persijos vyriausybė dar kartą pa
prašė Maskvą grąžinti jai karo metu 
ten išvežtą Persijos Banko auksą, 
apie 11 tonų. -E.-

Bulgarija neatsilieka nuo Vengrijos
Kaip informuoja AP/NZ, prasidė

jusi nauja areštų banga visoje Ven
grijoje sukėlusi gyventojų susijaudi- 
nimą.Politinė policija ir „saugumo val
dininkai komunistai“ areštavę daugelį 
.reakcija įtariamų asmenų“. Ligšio
linis Budapešto burmistras, Josef 
Kovago, turėjęs pasitraukti, savo pa
reigas užleisdamas kairiojo sparno 
socialdemokratui. Gausūs pabėgėlių 
būriai, pasiekę britų zoną Austrijoje, 
aiškina, kad jie tol negrįšiu į savo 
tėvynę, kol iš jos nepranyksianti ko
munistų valdoma vyriausybė.

Naujasis vyriausybės šefas, mini
steris pirmininkas Lajos Dinnyes, 
buvęs viršila, kuris, „Daily Mail“ tei
gimu, Sovietų atstovo Vengrijos 
Kontr. Komisijoje generolo Sviridow 
dabar paskirtas šioms pareigoms, pa
lak Dena/INS, birželio 5 d. pasisakęs 
„turįs visos vengrų tautos pasitikė
jimą“ ir eisiąs „tikrosios demokra
tijos keliu“.

Kaip AP_ praneša, tikrasis Ven
grijos diktatorius, min. pirmininko 
pavaduotojas Matyas Rakosi pa
reiškė, kad „drąsi ir geležinė komu- 
alstų partija“ perėmusi Vengrijos 
valdžią pirmiau, negu Jungtinės 
Amerikos Valstybės galėjusios susi
vokti ar užsieni^ spauda įsikišti.

Panašūs įvykiai, kaip nurodo UP, 
dėstosi ir Bulgarijoje. Naktį į bir
želio 6 d. Sofijoje areštuotas Bulga
rijos opozicijos vadas ir tautinių ūki
ninkų partijos sekretorius, Nikola 
Petkoff. Vyr. prokuroro pareiškimu! •

Bulgarijos kariuomenėje organizavęs 
sukilėlių dalinius, kad galėtų įvyk
dyti ginkluotą sukilimą. Tačiau Lon
dono politiniuose sluoksniuose įžiū
rima, kad Petkoff areštavimu pra
sidedanti komunistų įtaigojamos 
Bulgarijos vyriausybės ofensyva opo
zicijai nušluoti. Čia pat vedamas pa
lyginimas su įvykiais Vengrijoje. Jo 
areštas sutampąs su užs. reikalų 
ministerio Kimon Georgieff patvir
tinta žinia, kad sovietų kariuomenė 
pasitraukianti iš Bulgarijos. Sofi
joje vyraujanti nuomonė, kad likvi
davus opoziciją Bulgarijos politinia
me gyvenime nebegalėsią kilti jokių 
pasikeitimų, jeigu sovietų kariuome
nė ir iš tikrųjų iš to krašto pasi
trauktų.

reLKuti. vyr. proKuroro pareisKimu, j pnesvaisiyomei • 
•są pakankamai duomenų, kad jis I prieš vyriausybę.

MOLOTOVAS JUGOSLAVIJOJE?
Belgradas (AP/NZ). — Sovietų už- 

sienų reikalų ministeris V. Moloto
vas ir jo pavad. A. Vyšinskis, kaip 
nusako dar nepdtvirtintos žinios, bir
želio 1 d. atvykę Belgradan. Kas Ir 
kuriuo tikslu juos paskatinęs šio vi
zito, nežinia.

Maršalas Tito tą pačią dieną, pa
gal Reuterį, paneigė tvirtinimą, jog 
„Jugoslavų tautinis frontas“ esąs ko
munistų vadovaujamas. Krašte ti
krai nesą jokios opozicijos, nes tokią 
užsieniniai sluoksniai tuojau esą pa
naudotų valstybės skaldymui ir 
priešvalstybinei veiklai, nukreiptai

B. Beržas

• Min. pirmininkas Ramadier par
lamente . aštriai puolė komunistus, 
juos apkaltindamas streikų kursty
mu ir vyriausybės, ūkinės bei sociali
nės politikos trukdymu. Ypač jis su
dėjo jiem visą kaltę dėl mėginimo 
sukelti dujų ir elektros darbininkų 
streiką ir tuo būdu pastatyti vyriau
sybę prieš didelius sunkumus. -E.-
• Kinijoje kaip nemoralūs uždrau
sti šokti visi vakarietiški šokiai. -E.- 
« Prancūzų socialistų partija palei
do savo jaunimo organizaciją „Jeu- 
nesse socialiste“. Paskutiniu laiku į 
šios organizacijos šaknis įsimetė ko
munistinis kirminas. -E.-
• Anglam pradėjus vežti į Angliją 
iš Vokietijos pabaltijiečius ir ukrai
niečius, Sov. Sąjunga įteikė protesto 
notą, paneigdama Anglijai teisę dis
ponuoti Sov. Sąjungos piliečiais. 
Anglai į notą atsakė pareikšdami, 
kad buv. Baltijos valstybių piliečiai 
ir Lenkijos vakarų Ukrainos ukrai
niečiai jos nėra laikomi sovietų pi
liečiais ir todėl sovietų protestas ne
turi pagrindo. -E.-
• Norvegija perkasi iš Britanijos 
lėktuvų, laivų ir kitokių karinių reik
menų.
• Paslaptingų pabėgėlių yra atskri
dusių lėktuvu j Turkiją iš Rumuni
jos dėl „naujo teroro“. Esą 8 žmo
nės — 3 moterys ir 5 vyrai, kurių 
tarpe vienas karininkas. Pilotas iš 
Bukarešto, o keleivius paėmęs pake
lyje. (Reuter)

• Pasibaigus karui nuo plaukiojan
čių minų vandenyse apie Europą pa
skendo dar per 140 prekybos ir žvejų 
laivų, o apie šimtas buvo sužalota. 
Didžiausių nuostolių čia patyrė Da
nija, po jos — D. Britanija.
• Kaip informuoja Maskvos radi
jas, „Pravda“ kaltina prancūzų įstai
gas, kad jos nesilaikė prancūzų-rusų 
susitarimo ir nerepatrijavo rusų pi
liečių iš Austrijos. Ligi šiolei esą iš 
tenai repatrijuota 676 rusų piliečiai, 
nors stovyklose gyveną tokių dar 
12.000. (NdF)
• USA užsienių reikalų ministerija 
praneša, kad baigiamos derybos dėl 
amerikiečių paskolos Persijai. Per
sijos vyriausybė planuojanti gautus 
kreditus panaudoti kariuomenės ap
rangai įsigyti. Menka dalis gautų 
kreditų skiriama lengviesiems šar- 
vuočiams ir lėktuvams pirktis at
sižvelgiant į tai, kad Persijos kariuo
menė per paskutiniuosius penkeris 
metus neįsigijusi jokių naujų priemo
nių. (NdF)
• Bavarijos švietimo ministeris 
priėmė filosofijos fakulteto prašymą 
atidaryti tarptautinės Esperanto kal
bos katedrą ir jai vadovauti paskyrė 
Dr. phil. Siegfried Ziegler. Tuo būdu 
Muencheno universitetas yra pirma
sis vokiečių universitetas, oficialiai 
įsivedęs Esperanto kalbą.
• Staiga užstoję šalčiai ir iškritęs 
sniegas gresia USA viduriniųjų va
karų žemės ūkiui. Jeigu tuojau oras 
neatšils ir nepradžius, ūkininkai gali 
turėti didelių derliaus nuostolių.
• Birželio viduryje į Jugoslaviją, 
maršalo Tito kviečiami, oficialaus 
vizito atvyksta Čekoslovakijos krašto 
apsaugos ministeris ir gen. štabo vir
šininkas. (NdF)
• Kaip praneša iš Amerikos atei
nančios žinios, prieš kurį laiką ten 
esanti pradėta naudoti šildymui ra
dijo energija. Jau esančios sukon
struotos krosnelės, kuriomis radijo 
pagalba dešrelės išverdamos per 10 
sekundžių, o pyragai, kuriems nor
maliai reikėdavę 2 vai., iškepami per 
29 sek. — tik imk ir valgyk. Mėsos 
kepsnys tuo būdu paruošiamas per 
35 sek.

Vokietijos vieningumo atstatymą, 
betgi buvo linkę pirmoje eilėje 
apsvarstyti aktualiuosius ūkinius 
klausimus, k. a. maitinimą, finansus 
ir p. Taip nuomonėms išsiskyrus, 
kitą dieną anksta ryta rytinių Vo
kietijos valstybių min. pirmininkai, 
nebelaukdami konferencijos pra
džios, iš Muencheno išvyko, tačiau
konferencija neiširo.

Dvi dienas užtrukusi Muencheno 
konferencija, kurioje bedalyvavo 
tik vakarinių Vokietijos zonų atsto
vai ir Berlyno miesto burmistrai, nu
tarė, kad dabartiniam Vokietijos 
sunkmečiui nugalėti reikalinga įgy
vendinti ūkinį vieningumą, suma
žinti gyventoju mokamus aukštus 
mokesčius , ir įvykdyti skubią va
liutos reformą. Konferenciją bai
giant paskelbta eilė priimtų resoliu- 
cijų, būtent, okupacinių nuostatų 
suvienodinimo, finansų politikos, 
karo belaisvių, ūkio, maitinimo, 
anglies, miškų tausojimo, politinio 
apvalymo ir emigracijos reikalais.

o Sovietų keleivinis laivas „Rossia“, 
kurį jie gavo iš vokiečių reparacijų 
sąskaiton, vežąs į Ameriką 517 as
menų. Keleiviai labai nusiskundę 
prasta mityba, nešvarumu ir kt. ne
pritekliais. (UP)
• JAV audra užmušė 31 asmen|, 
šimtus sužeidė ir apie 500 paliko be 
pastogės. Audra ėjusi žemės ūkio 
sritimi — Pine Bluff. (AP)
• D. Britanijos darbo ministeris pa
reiškė, kad Anglijos pramonėje trūk
stą dar apie 300.000 moterų. Med
vilnės pramonei reikią 80.000, dra
bužių — 42.000, vilnos — 17.000 ir 
skalbyklose — 23.000. Iš viso dabar 
moterų dirba pramonėje 100.000 dau
giau negu 1939 m., o vyrų apie 
550.000 mažiau negu prieš karą.
• Sovietai vis dar nenustoja reika
lavę DP grąžinimo. Paskutiniu met* 
jie buvo įteikę notą Prancūzijos vy
riausybei dėl DP — rusų piliečių ne
grąžinimo. Be to, prancūzai išduodą 
jiems rumunų, turkų dokumentus ar
ba tiesiog paverčia baltarusiais, be 
pilietybės. (HTB)
e Londono karščiai buvo pasiekę 
90’ Farenheito, arba apie 32° C. 
Prancūzijoje jie pasiekę žmogaus 
temperatūros, t. y., 36,6° C.
• JAValstybės ypatingai nori sėk
mės Italijos ministeriui pirmininkui 
de Gasperi, pareiškė Gen. Marshallian
• JAV užs. reik, ministeris G. Mar- 
shallis pareiškė Kongreso kariniam 
komitetui, kad jeigu Amerika nepa- 
siųsianti savo karinės mokymo misi
jos į kitus kraštus, kurie to prašo, 
tai ten pasiųs kiti kraštai. Esą Ame
rikos interesas padėti prašančioms 
tautoms kariškai pasiruošti. (AP)
• Per vieną dieną nukrito 7 lėktu
vai ir užsimušė 124 žmonės. Tai juo
džiausia aviacijos istorijoje diena 
Amerikos gyvenime.
• Irano vyriausybė gauna Iš Ame
rikos 30.000.000 dol. paskolą, už ku
rią ji pirks lengvuosius tankus — 
naikintuvus — lėktuvus, uniformas 
ir antklodes. (DM)
• Sovietų zonoje Vokietijoje vyk
doma kasyklų nacionalizacija.

Prof. M. Krupavičius apie tremtiniu spaudą
VLIKo pirm kas prof. M. Krupa

vičius turėjo su „Žiburių“ redakto
riumi ilgą aktualiais klausimais pa
sikalbėjimą, kuris užėmė beveik išti
sus du „Žiburių“ Nr. 23 puslapius. 
Prof. M. Krupavičius išsamiai apibū
dino dabartinę mūsų tėvynės padėtį 
tarptautiniu požiūriu, tėvynės gelbė
jimo pastangas, lietuvių emigraciją 
iš Vokietijos ir nušvietė įvairių lie
tuvių politinių grupių Vokietijoje su
gyvenimo nuotaikas. Galiausiai pa
reiškė savo nuomonę apie mūsų trem
ties kutūrinį gyvenimą ir spaudą.

Kadangi ne taip seniai apie trem
ties spaudą užkulisiuose kursavo 
įvairių nuomonių, tai šiuo reikalu 
svarų prof. M. Krupavičiaus pareiš
kimą persispausdiname ištisai. Jis 
skamba taip:

— Pirmu pažvelgimu atrodo, kad 
Vokietijoj lietuvių spauda nesanti 
vargana. Tačiau įsižiūrėjus matyti, 
kad ji visų mūsų gyvenimo sričių 
neapima, ir neąpima ne dėl pačių 
lietuvių kaltės. Iš leidžiamų lietu
vių laikraščių kai kurie pasiekę 
gana aukšto lygio. Prie tų, mano 
Išmanymu, galima priskaityti „Mū
sų Kelią“, „Žiburius“, „Tėviškės 
Garsą“. Kai kurie leidžiamų lietu

vių laikraščių neįstengia išsimušti iš 
savo skurdžios padėties. Labai tur
tinga yra vad. rotatorinė spauda. Iš 
jų taip pat kai kurie yra pasiekę 
pakankamo lygio, kiti be nuostolio 
galėtų nesirodyti.

Spauda tremtinių gyvenime turi 
gal didesnės reikšmės, negu kad nor
maliose sąlygose, ir dėl to susirūpi
nimas spaudos likimu, jos tobulinimu 
yra svarbus kiekvieno tremtinio už
davinys.

Mūsų spauda, kaip ir visas kul
tūrinis gyvenimas, pradžią gavo iš 
laisvos tremtinių iniciatyvos, t. y. 
dažniausiai iš apačios, o ne iš vir
šaus, ir ligi šiol yra gavusių leidi
mus rankose. Reikia pasakyti, kad 
leidėjai prisitaikė prie jų sunkių gy
venimo sąlygų ir, kaip minėjau, savo 
vedamus 
aukštai.

Mūsų 
nugirsti 
spaudą, kaip buvus, privačių žmonių 
rankose, ir 2. spaudą suvisuomeninti 
— pavesti ją leisti stambesniems or
ganams. Gyvenimo praktika parodė, 
kad „nacionalizavimas“ ne. visuomet 
išeina į sveikatą, ypatingai neigia-

laikraščius pastatė gana

lietuvių visuomenėj tenka 
dvi nuomones: 1. palikti

įvairūs spaudos suvr 
arba .„nacionalizavi-

mai atsiliepia 
suomeninimai 
mai“. Ir dėl to, kad ligi šiol mūsų 
spauda dabartinių jos leidėjų palftlta 
ligi tokio aukšto lygio, nereikėtų šioj 
srity daryti jokių reformų. Jeigu ir 
būtų tokių organizacijų, kurios savo 
organo neturi ir būtų tokio organo 
reikalingos, tai jos turėtų teisės tokį 
organą turėti, bet ne dabar leidžiamų 
laikraščių sąskaiton. Jei naujam or
ganui leidimą gauti sunku ar neįma
noma, tuomet kaip išeitį galima pa
siūlyti laisvą organizacijos susitari
mą su kurio nors laikraščio vado
vais. Tarpusavio kovą dėl einančio 
laikraščio paveržimo ir visokias in
trigas svetimose įstaigose laikau že
minančiu ir žalingu reiškiniu. —

Esame įsitikinę, kad šis objekty
vus ir rimtis atsakingo asmens pa
reiškimas galutinai išsklaidys kai 
kieno užkulisiuose puoselėjamas nuo
taikas, kurios ne visados būdavo pa
lankios, palyginti, aukšto lygio pa
siekusiai tremtinių spaudai. Tokį 
lygį jai, kaip matėme, pripažįsta ir 
prof. M. Krupavičius, kuriam ben
drieji tautos reikalai stovi pirmesnėje 
vietoje negu visi kiti.

K. Galmina*
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