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Tarp sentimentų 
ir tikrovės

Tiek lietuviai, tiek kiti tremtiniai 
dažniausiai gyvena sentimentais ap
veikdami savo nežmoniškai sunkų 
gyvenimą. Nuolatinis ramlnimasis 
greitesniu sugrįžimu i savo tėvynę 
teikia mums jėgų sunkioje gyvenimo 
būties kovoje, palaiko energiją ir ne
leidžia sugniužti realybės baisume. 
Dažnai pareikšti mums draugingų 
kraštų aukštų pareigūnų ar politikų 
raminimo žodžiai didina mumyse 
kantrybę ir sutaupo jėgas kovoje dėl 
Lietuvos laisvės. Iš to aspekto žiū
rint sentimentai mums yra naudingi, 
teigiami.

Tačiau dažnas sentimentalumo 
pasireiškimas tremtyje turi ir neigia
mų savybių. Pirmiausia jis aptraukia 
rūkais tuos realiuosius įvykius, kurie 
neša mūsų tautai ir čia tremtyje gy
venantiems skaudžių padarinių. Sen
timentalumas, neapdorotas sveiko 
proto, aišku, nebūtų sentimentas, nu
traukia dėmesį nuo tikrovės faktų 
pažinimo ir nuo gyvenimiškųjų pro
blemų sprendimo ar jų išryškinimo.

Jei prisiminsime 1942—1944 me
tus, kada gyvenome savo brangioje 
tėvynėje, tada taip pat buvome per 
daug persunkti tėvynes meile ir jos 
kančia, o dėl to nepajėgėme logiškai 
vertinti artėjančių įvykių ir iš to ne
pajėgėme padaryti konkrečių išvadų. 
Tada dėl per didelio sentimentalu
mo mes labai daug praradome ir 
šiandien tą trūkumą jaučiame.

Kyla klausimas, ar turime iš tos 
skaudžios praeities pasimokyti ar, 
apgaubti sentimentais, vėl gyvensime 
taip, kaip patys laiko įvykiai mums 
parėktuos?

Šiandien prieš akis turime dvi pa
grindines problemas — kovą dėl tė
vynės išvadavimo ir tremtinių ap
saugą nuo sunaikinimo. Pirmąja 
problema pagrindinai rūpinasi VLIK- 
as. Jis organizuoja visa, kas reika
linga tai kovai (teisinei) — jai vesti 
'ir jai tęsėti. Jis ne tik klabina visur 
ilr visada demokratinių kraštų vy
riausybės rūmų duris, — jis organi
zuoja reikiamą propagandą, kuri iš
kelia pasaulio viešumai padarytus 
kraštui ir tautai skriaudas bei atre
mia kiekvieną priešiškai ir tenden
cingai ar iš nežinojimo pareikštą prie
šišką nusistatymą. Apskritai, jis ve
da platumų kovą dėl tautos laisvės. 
Svarbu, kad tas darbas būtų dirba
mas taip, kad atneštų kraštui maksi- 
mum naudos. Kiekvienas nepakan
kamas darbas bus vėliau brangiai 
apmokamas ir turės skaudžių pada
rinių. Pasiimtas darbas negali būti 
kieno nors partiniais ar asmeniniais 
sumetimais sabotuojamas, trukdomas 
ir dėl to iš viso kova sulėtinama.

Antroji problema — tremtinių ap
sauga nuo išnaikinimo — yra nema
žiau svarbi. Prieš mūsų akis vyksta 
istoriniai įvykiai. Kraštas po krašto 
raudonojo maro sunaikinami be jokio 
pasigailėjimo. Sis maras slenka (Va
karus Jo bacilų ar kokų jau pri
veista kiekvienoje nevėdinamoje de
mokratijoje. Vis dar bijomasi imtis 
sanitarinių priemonių. Nenorima iš- 
dezinfektuoti prirūgusią demokrati
nių kraštų įstatymdavyste, kuri lei
džia perinti maro kokus.

Šie reiškiniai Europoje mūsų va
dovaujamiems veiksniams ir plunks
nos darbininkams uždeda nepaprastą 
misiją. Dabartiniai įvykiai laukia 
paskutinio skambučio prieš spektak
lio pradžią. Tremtiniai laukia, ką pa
sakys LTBVK. Iki šiol maža tepa
sakė, o ką padarė — dar mažiau ži
nome. O padaryti, bent daryti, pri
valo. Čia pasiteisinimo nebebus, jei 
nebus padaryta.

Šiandien tremtinys nežino, kas 
Jam daryti — laukti ar ne. Bent pa
tenkinamas atsakymas turi būti su
rastas. Mes ir čia dažnai esame ap
sisupę sentimentalizmo skraiste.

Ar šiandien yra suorganizuotas 
centrinis emigracijos klausimams na
grinėti ir spręsti centras? Tremtiniai 
nežino. O jeigu jo nėra arba jei jis 
yra, bet nedirba? Kas tada kaltas? 
Visuomenė ar veiksniai? Pirmiausia

Lietuva yra ir liks gyva
S. Lozoraičio kalba, pasakyta Romoje Nepriklausomybės šventės proga

Tautos istorijos įvykių didybė pa
reina nuo idėjos, kuri juos įkvepia, 
tautos plačiųjų masių įnašo į juos ir 
nuo pasėkmių, kurių jie turi tauti
niam gyvenimui. Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės atstatymas, pa
skelbtas Vilniuje prieš 30 metų, rė
mėsi viena kilniausių idėjų, kurios 
apvainikuoja žmonijos pažangą, ir 
vienu svarbiausių tai pažangai dės
nių — tautų laisvės idėja ir jų teise 
į nepriklausomybę. Vasario 16 aktas 
buvo, be to, paprasto teisingumo ak
tas, nes jis grąžino Lietuvai laisvę, 
kuri buvo jai Rusijos smurtu atimta.

Bet kelias, kuriuo mūsų tauta pa
siekė savo Valstybės atstatymą, ne
buvo paprastas. Tą kelią praskynė 
daugiau kaip šimto metų atkakli, ty
li, kasdieninė lietuvių kova su caro 
žandarais, popais, kazokais, valdi
ninkais, už mūsų kalbą, tikybą, tau
tinę sąmonę, už Tautos sielą, — kova, 
kurioje kiekviena kaimiečio sodyba 
priešinosi galingai carų imperijai. 
Šita kova buvo juo sunkesnė, kad 
labai didelė dalis bajorijos, to sluogs- 
nio, kuris beveik ligi šio amžiaus 
pradžios kitose tautose buvo veda
masis, pas mus atsiskyrė nuo tautos, 
nueidamas pas svetimuosius ir palik
dama liaudį vieną. Bet’ kaip sveikas 
augalas, jį apkarpius, leidžia atža
las, taip ir iš mūsų liaudies tarpo 
ėmė augti inteligentija, atsistodama 
Tautos priešaky, liaudies atžala ir 
liaudies dalis. Šitokiu būdu buvo iš
laikyta tautos sąmonė ir valia, ku
rios buvo išreikštos Nepriklausomy
bės akte.

Savos Valstybės atstatymas suda
rė tinkamas sąlygas pasireikšti visos

Didėja komunizmo grėsmė Europai
„KUR ŠAUDOMA IR KARIAMA — NĖRA DEMOKRATUOS

Paskutinių dienų įvykiai Čekoslo
vakijoje ir Suomijoje sukėlė ant ko
jų V. Europos ir JAV politikus. An
glosaksų spauda mirga rėkiančiomis 
antraštėmis. Politikų pareiškimai tu
ri vieną pagrindinę mintį — kiek 
galint greičiau sujungti laisvuosius 
kraštus prieš gresianti pavojų iš ko
munizmo pusės.

Prancūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteris M. Bidault anglų-amerikiečių 
spaudos sąjungos pobūvyje pareiškė, 
kad „ten, kur jie šaudo ir karia opo
ziciją, nėra demokratijos“. Jis ap
gailestavo, kad beliko Europoje tik 
16 kraštų, kurie sutinka kartu dirbti 
Europos atstatymo darbą. Bidault 
nurodė, pareikšdamas, kad „mes nie
kad nebūsime tarp tų, kurie nekalba 
apie tiesą, bet tik apie savo tiesą, ne 
apie teisingumą ir laisvę, bet apie 
savo teisingumą ir savo laisvę“. Jau 
atėjęs pats auksčiausias laikas veik
smui. Savo pareiškimą jis baigė 
taip: „Jūs turite žinoti, kad šio kraš
to vyriausybės ir tautos pagrindinė 
ir galutinė rezoliucija yra taika. Bet, 
žinoma, kur yra laisvė“. Bidault nu

kaitė tenka veiksniams. Jei jie tokio 
centro nesuorganizavo, nepajėgė ar
ba suorganizavo, bet dėl partinių rie
tenų nieko nepadarė, tada jo pareiga 
paskelbti viešumai, kad tautiečiai pa
tys imtųsi šio darbo iš naujo. Kito 
kelio nėra. Žinodama tai visuomenė, 
įvykdyti! rinkimus ir, gal būt, pasi
sektų sukurti, nors ir pavėluotai tai, 
kas reikia padaryti. Dabartinė padė
tis emigracijoje yra nepatenkinama. 
Padėtis reikalauja akcijos ir viešumo 
tiek, kiek tas viešumas nekenkia 
bendram reikalui. Visi partiniai 
skirtingumai tremtyje turėtų būti 
padėti į šalį, kol tėvynė ir tremtiniai 
pavojuje, — vieni kenčia priespaudą, 
kiti neviltį, alkį, nežinią. Mes nori
me šviesos, logikos, realių sprendi
mų ir veiklos. J. Aras

tautos kūrybinėms pajėgoms, talen
tams ir iniciatyvai. Nežiūrint didelių 
sunkumų, sutvarkėm karo sunaikin
tą kraštą, sėkmingai tvarkėm socia
linius klausimus, kurie, beje, pas 
mus neatėjo sudaryti pagrindo so-

MUJISiEAS ST. LOZORAITIS, 
Lietuvos diplomatų kolegijos šefas 

Nuotr. B. Gaidžiūno

cialtnlams konfliktams; greitai žen
gėm pirmyn visose gyvenimo srityse, 
mokėm ir auklėjom puikią,r patrioti
nę jaunuomenę. Klaidų vidaus ar 
užsienio politikoj daugiau už kitas 
valstybes nedarėm, o greičiausia 
esame jų padarę mažiau kaip kiti. 
Kiekvienu atveju tačiau anų laikų 
Lietuva galėjo būti pavyzdžiu, kaip 
daug gali nuveikti nepriklausoma 
tauta ir kaip mažai dolerių reikėtų 

! atstatyti Europai šiandien, jei ji visa 
I būtų laisva.

Tai, kas buvo nuveikta nepriklau- 
I somoj Lietuvoj, buvo visų tautos 
•sluogsnių darbo, proto, geros valios 
ir tautinio susipratimo padarinys. 
Sovietų užpuolimas sunaikino 20 

Į metų pažangos vaisius ir nustūmė 
kraštą į dvasines, ūkines ir teisines 
sąlygas, kurios palyginus net su ca
rų imperijos sąlygomis yra barbariš
kos, barbariškesnės dargi už Hitlerio 
reicho santvarką. Tai, kas šimtme
čiais buvo mūsų liaudies saugojama 
ir ginama, — Tėvynės meilė, tikyba, 
gimtoji kalba yra bolševikų puolama, 
niekinama, persekiojama. Negalėda
mi išrauti jausmų, bolševikai išrau
na pačius žmones iš krašto ir iš gy
venimo, uždarydami juos į kalėjimus 
ar deportuodami. Vėl kaip kitados, 
kiekviena kaimo sodyba ir kiekvieni 
namai, kur plaka lietuviška širdis, 
yra Lietuvos tvirtovė, besipriešinanti 
sovietų imperijai. Tuose tolimuose 

-namuose Lietuvoj, kur liko mūsų 
gyvenimo tikslas, šį vakarą žmonės 
tyliai mini trišdešimtąją Nepriklau
somybės šventę. Todėl Vasario 16 
dienos aktas, paskelbtas Lietuvos 
Didžiųjų Kunigaikščių ir Respubli
kos sostinėje, nėra nublukęs, užmirš

rodė, jog padėtis galinti būti pavo
jinga. Mr. McNeil taip pat pasisakė 
prieš komunizmo ruošiamą pavojų. 
Jis aiškiai nurodė, kad komunizmas 
Vakaruose organizuojąs sabotažo 
darbus.

Kad pavojus artėja ne tik Euro
pai, bet ir visam pasauliui, rodo 
Amerikos vyriausybės atstovų pa
reiškimai. Štai JAV prekybos mini- 
steris Mr. Harriman, Rūmų biudžeto 
komitetui pateikdamas pasiūlymą dėl 
42 milijonų dol. Aliaskoje karinių 
pajėgų reikalams, pareiškė, kad Ru
sijos grėsmė yra didesnė pasauliui 
negu Hitlerio“. Jei Amerika nesu
laikysianti Sovietų žygiavimo Euro
poje, padėtis būsianti kelių pietų bū
vyje nebesutvarkoma. Tai pirmasis 
JAV ministerių kabineto nario pa
reiškimas, dėl Čekoslovakijos įvykių. 
„Aš manau, — sako jis, — kad mes 
galime dar šiandien veikti ir aš ma
nau, kad mes galime spausti agresy- 
vines jėgas. Bet jei mes leisime jiems 
paimti kontrolėn Centrinę Europą su 
jos 270 milijonų gyventojų, mes su
silauksime tokios padėties, kada mes 
nebegalėsime su jąja susidoroti.“

„Jėgų pusiausvyra, kuri yra mums 
dar palanki, gali nukrypti prieš mus“.

M. Bidault, kalbėdamas užsienių 
politikos klausimais parlamente, ra
šo Daily Mail, nurodė, kad komu
nistų pagrobimas Čekoslovakijoj val
džios yra grėsmė Europos laisvei. 
Šios savaitės įvykiai Pragoję nustu
mia Europą ten, kur ji buvo, kada 
Hitleris priėjo prie valdžios. Bendra
sis trijų didžiųjų pareiškimas nega
lėsiąs atstatyti tarptautinės padėties. 
Prieš 10 metų, pasak Bidault, Pragos 
vardas, kaip pavojaus signalas nužy
mėjęs Hitlerio ofensyvos pradžią. 
Dabar vėl Bohemijos dangus apsi
niaukęs. Esą negalima manyti, kad 
tokie manevrai tarptautinėje plot
mėje galėtų amžinai tęstis, nesuda
rant pavojingos padėties. Jo kalba 
parlamento buvo sutikta su ovacijo-

", PAREIŠKĖ BIDAULT

mis, tik komunistai buvo priešingo 
nusistatymo.

Šia proga tenka priminti, kada 
Europa pergyvena pavojaus valan
das, Kremlius trumfuoja. „Pravda“ 
rašo: „20 amžius nėra dolerių amžius, 
kaip imperialistai galvoja, bet yra 
komunizmo amžius“.

„Jei buržuazijai nepasisekė ko
munizmo sunaikinti tada, kai jis 
žengė pirmuosius žingsnius, tai da
bar liko dar mažiau progos "sunai
kinti komunizmą“.

Iš šių dviejų stovyklų atstovų ar 
spaudos pareiškimų peršasi išvada, 
kad Kremlius per savo komunistų 
partiją, remiamą raudonosios armi
jos, siekia pasaulyje užviešpatauti,

Amerikos širdis so Lietuva
Vasario 16-sios minėjimas JAV 

šiais metais susilaukė nepaprasto ap
vainikavimo aukštuosiuose politi
niuose sluoksniuose. Senate ir At
stovų Rūmuose posėdžių metu žy
mieji JAV politikai rado tinkamą 
progą jautriais žodžiais iškelti lietu
vių tautos tragediją.

Senate — senatorius Lodge ir At
stovų Rūmuose — atstovų Jonkman, 
Jackson, McCormick ir Sasscer pasa
kytos kalbos dvelkė ne tik pagarba 
kovojančiai Lietuvai, bet išryškino ir 
pagrindė viltis, kuriomis lietuvių 
tauta šiuo metu gyvena. Nebuvo iš
vengta ta proga pareikšti priekaiš
tams ligšiolinei JAV politikai, leidu
siai įvykti žiauriam tautų pavergimo 
ir naikinimo procesui. Ypatingai ta
tai buvo ryšku respublikonų atstovų 
kalbose ir pareiškimuose. Taip, pvz., 
Lodge savo kalboje pareiškė, jog 
JAV tyla nuo 1940 m. nėra pasidi
džiavimo objektu: „Amerikiečiai turi 
rimtai pasvarstyti, ar esame pakan
kamai moraliai stiprus, leisdami plė-

tas popieris. Jis yra visados galio
jęs mūsų Tautos valios dokumentas, 
patvirtintas ir kasdien tvirtinamas 
sunkiom aukom Tautos krašte, kuri 
yra Lietuvos Respublikos suvereni
nių teisių šaltinis ir kuriai mes už
sieny padedame atgauti tų teisų lais
vą vykdymą.

Pasaulis negali ilgai gyventi be 
minimaliai geros Ir minimaliai iš
mintingos tarptautinės santvarkos. 
Tokia santvarka turės būti atstatyta 
išlaisvinant nuo sovietų okupacijos 
pusę Europos. Lietuva yra pastaro
sios dalis ir Lietuvos nepriklausomy
bės klausimas yra Europos proble
mos dalis. Tos problemos sprendi
mas noksta lėtai, bet pastoviai. Nak
ty, kurioje gyvena Lietuva ir dešim
tys milijonų kitų europiečių, atsiran
da vis daugiau prošvaisčių, vis dau
giau auga pasaulyje sovietų pavojaus 
supratimas. Ilgainiui pasaulis turės 
įgyti ir pasiryžimo tam pavojui pa
šalinti, o tai bus galima tiktai išva
duojant visas Sovietų Sąjungos pa
vergtas tautas.

Su šita viltimi, su šituo tikrumu 
mes minime šios dienos šventę, pa
garbiai lenkdamiesi prieš žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę kapus, prieš Si
biro kankinius, prisimindami varg
stančius stovyklose pabėgėlius, Ame
rikos lietuvių, kitų mūsų išeivių ir 
visų mūsų draugų teikiamą Lietuvos 
reikalams paramą, o ypač — pasiti
kėdami mūsų Tauta. Mes minime 
šią šventę ne kaip praeities šešėliai, 
bet kaip gyvi žmonės, nes teisingu
mas. žmoniškumas, laisvė, dėl kurių 
lietuviai kovoja, yra tikrovė, yra gy
venimas; nes Lietuva yra gyva ir 
bus gyva, ir bus vėl neęriklausoma.

savo priešus, kaip rašo „Pravda“, iš
naikinti ir sukurti socialistinę rau
donai nudažytą pasaulinę santvarką. 
Iš Pravdos išvedžiojimų nebelieka jo
kių dvejonių, kad spektaklis ruošia
mas ir vieną kartą turės uždanga at
skleisti pirmąjį aktą ir į vaidinimą 
įtrauks viso pasaulio žmoniją.

Iš antros pusės taip pat aiškėja, 
kad Kremliaus užmačios jau visai ti
krai įvertintos V. Europoje ir Ame
rikoje ir kad belieka tik imtis rei
kiamų žygių prieš baisųjį agreso
riaus surežisuotą spektaklį. Anot Ob
server, reikia visų pirma imtis šių 
žygių:

1) Tuojau sujungti V. Europą f 
politinę ir karinę sąjungą.

2) Suorganizuoti vidaus apsaugą 
nuo komunizmo sabotažų ir

3) JAV turėtų garantuoti kariną 
paramą, kol V. Europa paruoš savo 
gynybos pajėgas. A. Audronis 

totls pasaulyje tokiems dalykam! 
Senatorius Taft savo rašte ALT ui 
sako: „Kai prisimename dabartiną 
Lietuvos padėtį, mus apima gėdos 
jausmas...“

Be tų gilių simpatijos jausmų lie
tuvių tautai, aidėjusių JAV politi
kos Panteone, Amerikos Lietuvių Ta
ryba Lietuvos Nepriklausomybės 30- 
čio sukakties proga gavo raštu 21 
atstovo ir 15 senatorių pareiškimus, 
kurių mintys būtų galima suvesti į 
vieną, McCormick pareikštąjąl 
„Amerikos širdis su Lietuva!“

Didieji JAV dienraščiai Vasario 
16-sios proga beveik visą savaitę 
švytėjo taip pat Lietuvos ir lietuvių 
tautos Nepriklausomybės laimėjimais 
ir dabarties kančių variacijomis. U 
jų NYT II. 16 d. įsidėjo vedamąjį, 
užbaigdamas jį šiais žodžiais: „Anks
čiau ar .vėliau pasaulis turės atkreip
ti dėmesį J lietuvių tautos kovą ir 
duoti jiems užtarnautą paramą.“
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Įspūdingos iškilmės Romoje
MININT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 30-tį

£v. Patriko bažnyčioje, prie irlan- 
diečių vienuolyno, kur mūsų pasau
liečiai studentai turi savo kolegiją, 
susirinko ne tik visa lietuvių koloni
ja, bet ir didelis skaičius mums pri
jaučiančių svetimtaučių, kurie iš
klausė kardinolo Pizzardo atnašau
jamų šv. mišių ir nuo altoriaus pa
sakyto gražaus pamokslo, kuriame 
kardinolas padarė mūsų istorijos 
apžvalgą, pabrėždamas katalikišką 
Lietuvos charakterį ir tai, kad dėka 
savo priklausomybei prie krikščionių 
šeimos lietuviai padarė didelį įnašą 
į katalikų bažnyčią. Jo Eminencija 
paminėjo Vytautą, kuris sustabdė to
torių veržimąsi į Europą,' apginda
mas tuo būdu krikščionybę ir vakarų 
civilizaciją nuo sunaikinimo. — Jūsų

romskio piešti portretai taip pat tu
rėjo pasisekimo.

Be knygų ir laikraščių, buvo iš
statyti Reggio Emilijos stovyklos pa
bėgėlių rankdarbiai: lietuviškos juo
stos, priegalviai, lėlės, pirštinės, 
rankšluosčiai, staltiesės, be to, medi
niai kryžiai ir dievukai. Visi gailė
josi, kad paroda tęsėsi tik vieną die
ną. Parodos pasisekimas davė aksti
ną ją pakartoti kitur.

Vakare Lietuvos Atsovybėje prie 
Sv. Sosto įvyko priėmimas lietuvių

kolonijai ir prijaučiantiems svečiams. 
Ministeris Lozoraitis susirinkusiems 
lietuviams pasakė kalbą (jos tekstą 
paduodame pirmame pust).

Po min. Lozoraičio kalbos visi su
giedojo Tautos Himną, po kurio vys
kupas Būčys dar prabilo keliais žo
džiais ir vyrų choras sudainavo „Lei
skit į Tėvynę“. Jaukioj nuotaikoj 
laikas prabėgo greit, svečiai nenorom 
skirstėsi namo, linkėdami viens ki
tam sekančias šventes švęsti laisvoj 
Lietuvoj,

Iš kur Lielimįe milijoninis knyan tiražas ?
Tremtinių „šauklys“ Iš Vilniaus,

Didysis Kunigaikštis Jogalią, — sakė J. Šimkaus redaguojamas „Tėvynės 
kardinolas, — paskleidė katalikybę į Balsas“ savo 1947 m. gruodžio ’20 d. 
ligi Krokuvos. Jūs po 3-čio Lietuvos ,9 Nr. pašvenčia lietuviškos knygos 
ir Lenkijos padalinimo, kad išlaikius : 400 metų sukakčiai paminėti, 
savo tikybą ir kalbą, perkėlėt Vil
niaus universitetą į Petrapilį. Jūsų „respublikiniame minėjime“ gruodžio

Būdingą ir daug pasakančią kalbą

rašytojai: Mažvydas, Giedraitis,
Daukša, Duonelaitis, Strazdelis, Va
lančius, Baranauskas ir Maironis sa
vo veikalais kėlė krikščionybę ir gy
nė katalikybę nuo schizmos. Galop 
kardinolas sustojo ties mūsų dienų 
tragedija, sakydamas, kad lietuvių 
tauta tokia dievobaiminga, drąsi ir 
garbinga neužtarnautai kenčia, bet 
reikia tikėti, kad ji vėl atgaus savo 
nepriklausomybę, nes yra to verta.

Po mišių vysk. Būčys gersiai pa- 
ikaitė Maldą už Tėvynę, o kun. Bal
čiūnas — Kauno Metropolito Arki
vyskupo Skvirecko raštą. Laike mi
šių liet klierikų ir studentų choras 
su solistu P. Steponavičium gražiai 
giedojo lietuviškas giesmes.

Po mišių vysk. Būčys garsiai pa- 
l gretimai esančią, didelę, puošnią 
salę, kurios sienose kabojo balta Vy
tis ir lietuviška vėliava. Čia ministe
ris S. Lozoraitis pasakė kalbą itališ
kai, kreipdamasis į kardinolą Pizzar
do, dėkodamas Jo Eminencijai ir sve
čiams už dalyvavimą šventėje ir pa
reikšdamas įsitikinimą, kad tarptau
tinis teisingumas turi laimėti, tvarką 
turės būti atstatyta ir pavergtos tau
tos vėl bus laisvos.

Į ministerio Lozoraičio žodžius at
sakė kardinolas Pizzardo. Visi sugie
dojo Tautos Himną. Po to svečiai 
buvo pavaišinti ir vėliau pakviesti 
apžiūrėti tremtinių darbų parodos, 
kurioje buvo išstatyti dailininkų S. 
Bacevičienės, I. Pacevlčlūtės ir Zo- 
romskio paveikslai, knygos ir laikraš
čiai išėjusieji tremtyje. Tarp knygų 
centrinę vietą užėmė Tremties Metai 
ir Jonyno monografija, kuri buvo 
įteikta kardinolui ir aukštiesiems 
svečiams. Svetimtaučiai stebėjosi 
leidžiamų laikraščių gausumu. Iš
statyti paveikslai padarė italams ge
ro įspūdžio, ypač Pacevičienės vaiz
davimas Kristaus gyvenimo per lie
tuvišką prizmę. Pacevičiūtės ir Zo-

8 d. Vilniuje yra pasakęs K. Korsa
kas, gi tos kalbos santrauka ir suda
ro „T. B.“ 9 nr. pagrindinį turinį. Iš 
tos kalbos jau pirmuoju žvilgsniu 
trykšta sunkus ir slegiantis priešta
ravimų ir svaidymosi momentas, ka
da esamose sąlygose Lietuvoje žmo
gui tenka kalbėti apie lietuvišką kny
gą ir kartu nenutolti nuo „kelio į 
pilnutinį komunizmo įgyvendinimą“.

Štai, vienoje vietoje K. Korsakas 
„drąsiai“ gali tvirtinti, jog „drauge 
su buržuazijos įsigalėjimu Lietuvoje 
prasideda ir lietuviškos knygos dva
sinio skurdimo, jos naudojimo verslo 
tikslams, cenzūrinio ujimo ir fašisti
nio persekiojimo metodai“, nes „pa
žangi, socialistinio turinio knyga 
buržuazinėje Lietuvoje yra įnirtingo 
persekiojimo objektas. Didžiųjų 
marksizmo klasikų — Markso, En
gelso, o ypačiai Lenino, Stalino — 
raštai yra uždrausti, jų platinimas 
žiauriai baudžiamas........Gi čia pat,
išvardinęs visas „pragaro baisybes“, 
kurios grėsė už tokios „literatūros“ 
platinimą, K. Korsakas turi prisipa
žinti — „Kaip tik juodžiausios sme
toninės reakcijos metais išauga visa 
grupė pažangiųjų rašytojų,' — P. 
Cvirka, Sal. Neris, T. Tilvytis, J. Bal
tušis, J. Šimkus, J. Marcinkevičius ir 
kt., — kurie savo knygomis ir raštais 
demaskuoja lietuvių buržuaziją, pa
rodo jos iš-igimimą, skleidžia socia
lizmo idėjas ... leidžia progresyvius 
literatūros žurnalus „Trečią Frontą“, 
„Literatūrą“ ir kt...."

Būtų bergždžia čia iškelti visas 
K. Korsako nesąmones ir prieštara
vimus, jei ne nuolatinis būbnijimas 
milžiniškų tiražų dabar leidžiamųjų 
„lietuviškų“ knygų. Ir vis dėlto, jis 
kalbėdamas apie neįmanomas sąlygas 
„buržuaziniais laikais“ su knyga pa- ’ 
siekti liaudį, kitur vėl porina, jog 
„mūsų liaudis anksčiau masišku

ki e k i u buvo maitinama reakcine, 
klerikalinius prietarus ir buržuazijai 
naudingas pažiūras skleidžiančia li
teratūra“.

Kame gi glūdi šiuo metu pasireiš- 
kiąs ypatingas knygos tiražo „pro
gresas“? O gi „didžioji stalininė tau
tų draugystės politika yra šito jos 
naujojo kelio pagrindas ir gairė...“ 
Mat, „ypatingos reikšmės turi išau
gimas lietuviškos marksistinės kny
gos, gausiais tiražais pateikiančios 
šiandien ir mūsų liaudies platiesiems 
sluoksniams Markso, Engelso, Leni
no, Stalino genialiuosius raštus. Vien 
paskutiniaisiais metais marksizmo 
klasikų veikalų lietuvių kalba išleista 
per 1.000.000 egzempliorių. Si prie
šakinė žmonijos minties išsivystymo 
literatūra, anksčiau taip įnirtingai 
persekiota Lietuvoje, dabar laisvai 
įduodama mūsų krašto darbo 
žmonėms į rankas, kaip galingiausia 
žmonių sąmonės perauklėjimo nau
jais socialistinės pasaulėžiūros pa
grindais priemonė." K. Korsakui iš- 
pažinus, kad „masinis Lenino ir Sta

Gražioji Nemuno šalis
(54) PLUNGĖ

Plungė — garsus Žemaitijos 
miestas, dainose apdainuotas, pasa
kose, legendose bei padavimuose 
įpintas, istorijos lapuose pažymėtas, 
žmonių pavardėse įamžintas.

Vykdami į Plungę, mes kaip tik 
savo draugėje turėjome poną Plungę, 
kuris, deja, ją pirmą kartą lankė. 
Važiavome žemaituku ir stebėjome 
apylinkes. Daug kartu poilsiavome, 
apžiūrėjome pakelių rūpintojėlius, 
dievukus.

Apsistojome Gondingos kaime 
(apie 6 km nuo Plungės), kur tarė
mės apžiūrėti to paties vardo garsųjį 
piliakalnį, išdidžiai stovintį ant Bab- 
rungos upės kranto. Ir graži ta Gon
dinga. Vaizdai akį veria. Nuo pilia
kalnio viršūnės, kurio papėdėje, 100 
metrų žemiau, upė srovena, pamatai 
puošniąją Žemaitiją. Malonu buvo 
kadaise čia mūsų prosenoliams ry
moti midų gurkšnojant, kanklių sty
gų klausantis.

Gondinga yra vienas iš penkių činskio — Pabedinskių linų perdir- 
piliakalnių, kurie sudarė bendrą gy
nimosi sieną nuo priešų užpuolimo. 
Čia, sako, buvęs pavieto miestas ir 
iš čia kilo Pilsudskių giminė, kuri 
šioje vietoje turėjo savo žymiąją re
zidenciją.

Kai šį piliakalnį palietė archeo
logo ranka, tai rado jame pasislėpu
sių liekanų net iš XII ir XH am
žiaus.

Netoli šio piliakalnio, Babrungos 
upėje, yra įrengta hidro-elektrinė 
stotis, o Norvaišų kaime dar tebesto
vi paminklinis akmuo lietuvių-lenkų 
mūšiui su rusais (1794 m) paminėti. 
Apie tas kovas yra užsilikę daug pa
sakojimų, o ne vieno senelis buvo ir 
aktyvus kovos dalyvis.

Žemaitukas pailsėjęs greita riste-

le įdardeno ratus į Plungės mlest, 
bruką, į buvusią Slaunią kunigaikš* 
čių Oginskių rezidenciją (šį miešti 
iki XVIH a. pabaigos valdė grafa 
Zubovai, o vėliau jau Oginskiai).

— Ponai, tur būt, į dvarą važiuo-’ 
site? — klausia vežėjas.

— Važiuok, — sakom (o ar mums 
ne vistiek), — tik jau šauniai sustolj 
prie paradinių durų.

Na, ir gražūs buvę Oginskių rū-t 
mai, o koks didelis ir puošnus par-į 
kas, kaip skoningai išplanuotas, su4 
tvarkytas, tvenkiniais išraižytas. Ge4 
ra buvo čia gyventi kunigaikščiamsj 
bet nė kiek neblogiau jaučiasi ill 
naujieji šeimininkai, mūsų kariuo
menė. Kadaise čia gyveno ir mūsų! 
didysis menininkas M. K. Ciurlionisj 
kuris dvaro orkestro mokykloje pa-l 
sirodė su savo pirmaisiais muziki
niais gabumais.

Lankome Plungės miestą. Apžiū
rime vieną didžiausių Lietuvoie Ku-

bimo fabriką, gimnaziją, pradinę 
mokyklą, Liurdą, kurį gražiai tvar
ko čia įsikūrę vienuoliai kapucinai.

Prie naujosios bažnyčios stovi di
džiulė sena mūrinė varpinė (grafų 
Zubovų statydinta) su senu žemai
tišku užrašu. Jos stilius — kaip ir 
daugelio kitų Žemaitijoje esančių 
medinių varpinių.

Plungės miesto centre stovi ste
buklingoji šv. Florijono statula, kuri 
aukštai iškilusi tartum savo prie
globstyje laiko šį žymųjį ir garsųjį 
Žemaitijos miestą.

Paviešėję buvusioj kunigaikščių 
rezidencijoj, žemaituką pailsinę, vėl 
leidomės toliau per kalnus ir klo
nius Žemaitijos laukais.

Vyt. K. Prutenis

Dveji metai Bambergo lietuviu progimnazijai
Bambergo lietuvių progimnazija 

sausio 23 dieną sulaukė dvejų metų 
Sukakties.

1946 m. pradžioje Bamberge jau 
veikė pradžios mokykla, vaikų dar
želis ir kitokios reikiamos instituci
jos. Tačiau tai buvo tik patiems ma
žiesiems.

Pradžioje daug kas mėgino savo 
paūgesniuosius vaikus vežti moky
tis į gretimas stovyklas, kur jau vei
kė progimnazijos ar gimnazijos, bet 
tai sudarė daug nepatogumų, .nes 
tremtis — tai ne Tėvynė... Todėl 
vietos LTB komiteto iniciatyva buvo 
sukviesti mokinių tėvai, sumedžiota 
dalis mokytojų ir nutarta steigti 
Bamberge lietuvių progimnaziją. 
Sausio 23 d. įvyko iškilmingas pro
gimnazijos atidarymas. Pirmieji jos 
žingsniai buvo nedrąsūs ir kartu la
bai sunkūs. Neturėta nieko sava, kas 
reikalinga tokiam mokslo židiniui.

Pradžioje progimnazija ėmė veik
ti tik su trimis klasėmis. Progimna
zijos direktoriaus pareigas, šalia LTB 
komiteto pirmininko pareigų, pasiė
mė P. Tamulionis.

Po mėnesio šis mokslo židinys pa
vadintas Bambergo lietuvių Dr. J. 
Basanavičiaus vardo progimnazija.

Laikas bėgo, o kartu ir progim
nazija turėjo plėsti klasių skaičių. 
Šiandieną ji veikia Jau su šešiomis 
klasėmis. Per dvejis metus sutvir
tėjo ir jos mokytojų kadras. Į darbą 
buvo įtraukti visi pedagogai su prak
tika ir tinkamu pasiruošimu.

Darbą įstačius t tinkamas vėžes, 
Iš <’! rektoriaus pareigų pasitraukė ir 
p. Tamulionis, pasilikdamas toj pa

čioj progimnazijoj mokytoju. Direk
torium' buvo pakviestas ilgametis 
gimnazijų direktorius, lietuviškųjų 
mokyklų dar nepriklausomoj Lietu
voj steigimo pionierius Dr. Juozas 
Januškevičius.

Išvarius gražią dvejų metų dar
bo vagą, vietos tėvų komiteto inicia
tyva, š. m. sausio 24 d., Bambergo 
kareivinių stovyklos salėje buvo su
ruoštas iškilmingas progimnazijos 
dvejų metų sukakties minėjimas.

Ta proga gražiai buvo pagerbtas 
progimnazijos steigėjas ir pirmasis 
jos direktorius P. Tamulionis, įtei
kiant jam dovanų išpiaustytą Vil
niaus simbolį — geležinį vilką su 
įrašu ir tautinę vėliavą. Sveikinimų 
metu kalbėjo tėvų komiteto vardu 
p. Lileikis, dabartinė direktorius Dr. 
Januškevičius, Prof. Rauktys, mkt. 
Baškys, LTB viet. komiteto vardu p. 
Dimavičius, svečias Erlangeno Uni
versiteto doc. Girtautas, mokinių 
vardu 6-tos klasės mok. Valė Jar- 
malavlčiūtė ir latvių bei estų atsto
vai.

Po iškilmingosios dalies — vyko 
mokinių meninis pasirodymas. Visos 
šešios klasės turėjo atskirus pasiro
dymus, kurie visi buvo premijuoti.

Premijoms dovanos buvo skirtos 
Tėvų Komiteto, vietos sargybų kuo
pos karių, LRK vietinio skyriaus, 
Progimanzijos, YMCA’os ir kun. 
Trakio.

Baigiant, Bambergo lietuvių Dr. 
Jono Basanavičiaus v. progimnazijai 
ir jos mokytojams tenka palinkėti 
darbe sėkmės ir ateityje.

Pranys Alšėnaa

lino veikalų leidimas lietuvių kalba 
yra didžiulis lietuvių kultūros laimė
jimas, „nieko kito nelieka, kaip to
liau tokiu pat „šviesiu žvilgsniu žiū
rėti“ į literatūros „puikesni suklestė

jimą, rūpestingai globojamą partijol 
ir tarybinės vyriausybės." Tenka tik 
suabejoti naujų autorių vardais..
kol ji bus „Įkvepiama didžiųjų Leni- 
no-Stalino (ir NKVD!) idėjų..."

Amerikos beieškant
Atlante, apie 550 mylių 
nuo Amerikos krantų, 
1948 m. vasario mėn. 4 d.

Šiaip taip prisiritus Atlanto vi
durį, bangos nurimo ir Atlantas pa
sidarė panašus į Alaušo ežerą vidu
tiniškai vėjuotą dieną. Laivas ėmė 
greičiau plaukti ir kelionės galas ar
tėja beveik keturgubų greičiu. Visi 
„lavonai" atgijo, denis pilnas žino

VINCAS RASTENIS, 
naujas „Vienybės“ redaktorius

nių, o prie stalų taip pat jau nebe
matyti tuščių vietų. Šią naktį pasku
tinį karįą (jau šeštą nuo Paryžiaus) 
suksime laikrodį dar vieną valandą 
atgal ir tada jau pradėsime gyventi 
New Yorko laiku. Iš oficiozinių 
sluoksnių sklinda nuomonės, kad be
liko pusantros paros kelionės.

Mūsų lietuviškoji kolonija netikė
tai pasirodė esanti'didesnė, negu ma
nėme. Visai netikėtai šalia .mūsų sė
dįs vyrukas pratarė: „Ir aš moku lie
tuviškai!“ Pasirodo, tai iš Škotijos į 
Ameriką pas tėvą keliaująs jaunas 
vyras Juozas Cepavičius. Jo tėvai 
gimę Amerikoje, jis taip pat, bet il
gą laiką su tėvais gyvenęs Škotijoje. 
Tėvas prieš pusmetį persikėlęs į 
Ameriką, o dabar jis su dviem bro
liais vyksta pas tėvą. Lietuviškai 
kalba gana sunkiai, bet dar gali su
sikalbėti. Mažas būdamas gerai mo
kėjęs, dabar jau primiršęs. Motina 
ir senutė, likusios dar Škotijoje, kal
bančios tarp savęs lietuviškai, nes 
senutė angliškai beveik ir nemokan
ti. Skaitančios lietuvišką laikraštį 
„Išeivių Draugą“... Jo jaunesnieji 
broliai, kurie taip pat plaukia, lietu
viškai jau visai nemoka. Jis esąs 
girdėjęs, kad į Angliją atvyksta iš 
Vokietijos naujų žmonijų — rusų, 
lenkų, bet kad jų tarpe yra atvykę 
jau ir apie 6.000 lietuvių, to jis ne
žino...

Šis susitikimas verčia grįžti prie 
pirmajame laiške paliestos temos 
apie mūsų buvusį per mažą domėji
mąsi nuo senesnių laikų svetimuose 
kraštuose buvusiais mūsų tautiečiais. 
Ar daug kas nepriklausomybės lai
kais žinojome, kad Škotijoje yra ne
maža lietuvių, kurie dar trečioje 
kartoje tebeišlaikė lietuviškumą, bent 
savo kalbos galutinai neužmiršo, kad 
jie ten tebesistengia išlaikyti net sa
vo vos ne vos vegetuojantį laikraš
tėlį... Dabar daugelis apie tai suži
nojo ... O jeigu tas ryšis būtų savo 
laiku buvęs stipriau sudarytas, — ne 
pačiu paskutiniu metu, kai susikūrė 
Pasaulio Lietuvių Sąjunga, o nuo pat 
nepriklausomybės pradžios, — tai 
juk šiandien ta kolonija gal būtų žy
miai stipresnė ir jos reikšmė gal bū
tų žymiai didesnė.

I Bet gal tuščia yra kalbėti apie tai, 
ko nebuvo ar per mažai buvo. Kal
bėkime geriau apie dabartį ir ateitį. 
Anglijoje dabar atsirado 5.000 naujų, 
daug stipriai tautiškai susipratusių 
lietuvių. Tiesa, jie išmėtyti po visą 
Angliją ir dirba dažniausiai visai ne
lengvose sąlygose, bet vis dėlto tai 
labai didelis kraujo įliejimas Angli
jos lietuvių kolonijai. Tik reikia 
naudotis šia proga, kad tas įliejimas 
nenueitų niekais.

Teko dabar pakeliui trejetai dienų 
apsilankyti Londone. Žinoma, nebu
vo progos pamatyti didesnio skai
čiaus lietuvių, bet užtat teko susi
tikti su pačiu dvasiniu naujosios lie
tuviškos kolonijos centru — su lietu
vių draugijos vadovybe ir naujo lie
tuviško laikraščio redakcija. Šis dva
sinis centras turi nepaprastai didelių 
ir sunkių, negausioms tam pasišvęsti 
galinčioms jėgoms vos bepakeliamų 
uždavinių. Didžiausio įspūdžio daro 
naujasis lietuviškas laikraštis. Savo 
laiku tai bus nepaprasta mūsų spau
dos relikvija dviem atžvilgiais. Visų 
pirma — kad jis įkurtas ir leidžia
mas tikrai sunkiose sąlygose, net 
nuostabu, kaip 2—3 žmonės gali pa
jėgti tokį darbą atlikti. Antra — dėl 
nepaprastos to laikraščio spausdini
mo technikos. Šis laikraštis spausdi
namas fotografiniu būdu. Redakto
riai surašo tekstus rašomąja maši
nėle, sulipina juos ant didžiulių lapų, 
nupiešia antraštes, prilipina iliustra
cijų ir paskui tokį lapą fotografiniu 
būdu perveda ant metalo, atitinka
mai sumažinus, taip, kad didelis la
pas sumažėja iki normalaus laikraš
čio puslapio, o mašinėlės raidės su
mažėja iki normalaus spaustuvinio 
šrifto dydžio. Atspausdina labai gra
žiai ir ryškiai, o ypatingai gražiai 
išeina iliustracijos. Sako, kad nor
maliai spausdinant neįmanoma būtų 
tiek iliustruoti, nes būtu daug bran-

giau ir iliustracijos, žinoma, taip ge
rai neišeitų. Vasario I6-ai dienai 
laikraščio leidėjai rengia specialų 
numerį su skyriumi anglų kalba; 
šiam skyriui jie jau yra gavę labai 
žymių Anglijos asmenų straipsnių. 
Tas specialus leidinys padės anglų 
kalbos mažai dar temokantiems lie
tuviams supažindinti su Lietuvos 
klausimais daugelį anglų, su kuriala 
jie susiduria, bet kuriems nesugeba 
daug ko paaiškinti.

Naujai nuvykusiems į Angliją lie
tuviams yra daug rūpesčių, ir tai ne 
vien savų, asmeniškų, kaip žmoniš
kiau įsikūrus naujoje savo laikinėje 
gyvenvietėje. Daugumui iš jų rūpi 
ir lietuvių bei Lietuvos vardą teigia
mai išpopuliarinti. Svarbu jiems 
taip pat ir su senaisiais Anglijos gy
ventojais sudaryti glaudesnius san
tykius, juose sustiprinti teberusenanti 
lietuviškumą. Svarbu taip pat ir sa
vo dvasinį-tautinį gyvenimą palai
kyti tinkamoje aukštumoje. O juk 
beveik niekas iš jų negali susidaryti 
sau tokių sąlygų, kad galėtų pasiš-

(Nukelta į 5 pusi.)

Vėl naujas agronomijos 
mokslų daktaras

Pasiekė maloni žinia, kad Giesse- 
no universitete parašė ir apgynė di- 
zertaciją dipl. agronomas Antanas 
Verbickas. Mokslinio darbo tema 
buvo tokia: „Lietuvos arklininkystės 
ugdymas ir kūrimas". Tai vėl žemės 
ūkio srities darbuotojų kadras pasi
pildo viena nauja mokslo jėga, kuri 
atsikūrusioje Nepriklausomoje Lietu
voje bus labai reikalinga, nes žemės 
ūkio specialistų pažangiam žemės 
ūkiui kurti bus didelis trūkumas, pa
darytas paskutiniosios raudonųjų 
okupacijos.

Naujasis doktorantas Antanas 
Verbickas yra gimęs 1904 m. vasario 
11 d. Atkočių kaime, Deltuvos valsč. 
Ukmergės apskr. nedidelio ūkininko 
šeimoje. 1930 m. baigė realinę Uk
mergės gimnaziją ir tais pat metais 
buvo pašauktas į kariuomenę. Po 
metų iš kariuomenės išėjo į atsargą 
leitenanto laipsniu. 1931 m. įstojo j 
Z. U. Akademiją Dotnuvoje ir 1935 
m. ją baigė. Vėliau dirbo įvairiose 
pareigose Žemės Ūkio Rūmų žinybo
je. Paskutiniu metu buvo Kėdainių 
žirgyno vedėju, iki karo siaubas iš- 
bloškė iš tėvynės ir atplėšė nuo pa
mėgto darbo.

Lietuvių tauta bus dėkinga pasi
ryžėliams, kurie savo darbu lengvina 
Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio 
atstatymą. Am.
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Ar yra trečiasis kelias? / V. Trumpa
Įžangos vietoje

Neseniai Italijos parlamente buvo 
toks incidentas. Pakilus j tribūną 
ministeriui pirmininkui ir krikščio
nių demokratų partijos lyderiui de 
■Gasperi, komunistinė kairė pradėjo 
šaukti: „Amerika kalba“. Netrukus 
po to paėmus žodį kompartijos ly
deriui Togliatti, dešinė ir centras re- 
vanšavosl šauksmais: „Maskva kal- 

< ba“.
Analogiškų incidentų netrūksta, ir 

kitur: Prancūzijoje, Belgijoje, net 
Anglijoje. Juos visus galima suvesti 
j vieną bendrą vardiklį: pasaulis 
šiandien yra suskilęs l du priešingus 
lagerius: amerikonišką ir rusišką.

Truputis mūsų istorijos
Tai nėra naujas reiškinys. Pana

šių reiškinių sutinkame per visą il
gą žmonijos istorija: krikščioniškas 
ir pagoniškas pasaulis, katalikiškas 
ir protestantiškas pasaulis, revoliu
cinis pasaulis ir Šventoji Sąjunga, 
demokratinis lageris ir fašistinis, ka
pitalistinis pasaulis ir socialistinis ir 
11. Tai yra dualistinio principo ma
nifestacijos: Armuzdo ir Arimano 
kova senojoje persų religijoje; Die
vo ir Šėtono kova krikščionybėje; 
šviesos ir tamsos antagonizmas gam
toje; tezės ir antitezės dėsnis logi
koje. Tai yra tas pats dviejų polių 
principas, kurį mes randame šioje 
ašarų pakalnėje: Šiaurės polius ir 
Pietų polius, Arktika ir Antarktika.

Net ir grynai politinėje srityje tas 
skaidymasis pagal tam tikrus traukos 
centrus nėra mūsų laikų Išradimas. 
Viduramžiais, pvz., buvo garsios dvi 
politinės partijos: gvelfai ir gibeli- 
nai, arba popiežininkai ir imperato- 
rininkai. Kai kur, pvz. Italijoje ir 
Vokietijoje, jau tada kito kelio ne
buvo: arba su popiežiumi arba su 

„ imperatoriumi. Dar gražesnį pavyzdį 
randame mūsų pačių istorijoje, ku
rios ypač XVII—XVni a. iš viso la
bai primena šiuos laikus: ten rasime 
ir tokius charakteringus šiems lai
kams reiškinius, kaip demokratijos 
apoteozę, visko vertinimą pagal de
mokratiškumą ar ne, ten rasime ir 
lygiai tiek daug ir tokių tirštų kalbų 
apie laisves, išlaisvinimus ir kitas 
nesąmones, rasime ir veto teisę (ji

• įnėra Gromyko, kaip nebuvo ir Ci- 
'činskio išradimas), ten rasime ir po
litines partijas, kurios vedė aršiau
sią kovą ne dėl programinių skirtu
mų, bet dėl to, ar kas nors traukia 
į Paryžių, ar į Vieną, ar į Maskvą. 
Tiesa, skirtumas tik tas, kad tada 
nebuvo taip aiškiai susižiedusių dvie
jų traukos polių, kaip dabar — Va- 
■šingtonas ir Maskva. Tada buvo ša- 
lia jau trijų paminėtų centrų: Pary- 

. - žiaus, Vienos ir Maskvos, dar ir Ber
lynas, Stcckholmas, net Krymas su 
savo totoriškais chanais. Buvo taip 
pat, bet kaip ir dabar nedidelis skai
čius ir tokių, kurie gravitavo į Var
šuvą ar Vilnių, vadinas, už čiabu
vius: piastą arba jogailaitį. Jie pa

našūs į tuos, kurie šiandien Prancū
zijoje, Italijoje ir Anglijoje ieško 
trečio — europinio — kelio.

Kad būtų aiškiau, bandykime de
talizuoti tą vaizdą. XVI—XVIII a. 
Lietuva, nuo 1569 m. glaudžioje są
jungoje su Lenkija, buvo sui generis 
demokratinis kraštas. Nors ji nebuvo 
panaši nei į dabartines seno nei į nau
jo tipo demokratijas (gal jau daugiau 
į naujo tipo, jeigu reikėtų būtinai 
palyginti), tačiau, tur būt, šiandieni
nė Maskva labiau nekilnoja ant ša
kių laisvės, kaip ano meto mūsų ba
jorija. Dabar tą laisvę telygina su 
saule, tada jai davė dar brangesnį 
aukso laisvių vardą. Dėl tų aukso 
laisvių tada ne retai bajoras seime 
kardą išsitraukdavo, taip kaip dabar 
dėl laisvės naudotis saule ne vienam 
ir galva nuimama ir į neapmoka
mus „dačus" pasiunčiamas. Tai 
viena.

Antra, ir tuo atžvilgiu senoji Lie
tuva daugiau primena senojo tipo

(vakarietiško) demokratijas, čia buvo 
daug partijų. Kaip minėjome, jos 
susidarė ne pagal programinius so
cialinės ir ekonominės politikos prin
cipus, bet pagal tai, už kokią sveti
mą valstybę vienas ar kitas pasisa
kydavo. Mat, nuo 1572 m., kada mirė 
paskutinis Jogailaitis Zigmantas Au
gustas, ant kurio karsto taip patetiš
kai mūsų XIX a. istorikas T. Nar
butas sulaužė savo plunksną (visiš
kai be reikalo, tarp kita ko, nes ji 
jam dar būtų buvusi reikalinga ap
rašyti ir tolimesnius lietuvių tautos 
žygius), svarbiausias dviejų šimtme
čių Lietuvos (ir Lenkijos) vidaus 
įvykis buvo karaliaus rinkimai (ne 
žemės reforma, socialinis draudimas, 
ūkinis liberalizmas ar planingumas, 
kaip 1918—1940 m. Lietuvoje). Prin
cipe Lietuvos (ir Lenkijos) valdovu 
galėjo būti kiekvienas vietinis bajo
ras (juo biednesnis ir kvailesnis, juo 
geriau, — patys didieji to laiko demo
kratai galvojo, nes toks mažiau turės

progos kėsintis į aukso laisves), juo 
galėjo būti ir kiekviena svetimų 
kraštų dinastijų atžala. Be abejo, 
didžiulė Lietuvos-Lenkijos . valstybė 
buvo kiekvienai to laiko Europos 
valstybei viliojantis kąsnis. Pastatyti 
ten savo tautietį, nors ir labai su
varžytomis teisėmis, valdovų buvo 
didelis politinis laimėjimas. Ir su
prantama, kad tarp didžiųjų to laiko 
valstybių vyko nuolatinės varžytines 
už Lietuvos-Lenkijos sostą (panašiai, 
kaip dabar už Titą ir Nfichailovičių, 
Markosą ar Sofulisą, Thorezą ar de 
Gaulle). Knekviena valstybė turėjo 
čia savo „penktą koloną“ (ambasa
dorius, didikų dvarų mokytojus, dva
ro gydytojus, apvesdintas savo, krašto 
Ievos dukteris už įtakingų Lietuvos- 
Lenkijos asmenų ir jas lydinčias 
freilinas, kaip kandidates J būsimų 
jų vyrų širdis, pagaliau karo specia
listus ir paprastus samdinius). Bet 
svarbiausia buvo palenkti savo pu
sėn garsiąsias didikų šeimas, kurios

ir buvo tikrieji krašto šeimininkai 
(Radvilai, Sapiegos, Pacai, Cartoryc- 
kiai ir 1.1.). Jie buvo neabejotini ta 
laiko politinių partijų lyderiai. Jiems 
patraukti nebuvo nieko gailimasi: 
savo krašto titulų, pinigų, net žemių 
ir svarbiausia pačių žaviausių mote
rų, su dar žavesniais kraičiais. Na ir 
ypač karaliaus rinkimų metu (vadi
namais tarpuvaldžiais — interregnu- 
mais) retas kuris toks didikas nebuvo 
užsiangažavęs palaikyti vieną ar ki
tą kandidatą ir retas kuris nebuvo 
paėmęs didesnę ar mažesnę pinigų 
sumą ir kitokius pažadus (įtaką prie 
busimojo valdovo). Gobšesnieji kar
tais imdavo net iš karto iš kelių var
žovų. Ir tokie didikai rinkiminiuose 
seimuose, priešrinkiminuose seime
liuose ir visoje rinkiminėje propa
gandoje ir buvo kotiruojami, kaip pa
sisaką už vieną ar kitą kandidatą. 
Vienas jų buvo vadinamas prancūzu 
(vadinas, jis palaikė Prancūzijos siū
lomą kandidatą), kitas austru arba

„Savanoriškos repatriacijos" budu.
Švedų laikraštis Dagens Nyheter 

pateikia „savanoriškos repatriacijos“ 
pavyzdžių,, vykdomų sovietų karių 
ten, kur jie jaučiasi turį pakankamai 
drąsos ir.laisvės tokiems „žygiams“ 
atlikti, nevartojant nevaisingų pro
pagandos ir savo „gražbylystės" me
todų, įprastų mums matyti ir gir
dėti Vokietijos vakarinių zonų sto
vyklose. Štai, Vienoje, tarptautinia
me sektoriuje, du apsiginklavę rau
donarmiečiai atvyksta vienos estės 
butan, kuriame ji su sūnum gyvena 
jau treti metai. Laimei, buvo suspė
ta prisišaukti amerikiečių MP, tuo 
metu patruliavusi šiame sektoriuje, 
kuri spėjo prisistatyti tuo metu, kai 
estė su sūnum jau buvo sodinami 
rusų automobilin. Vienas rusų karių 
bandė grasinti MP kariui net 2 pisto
letais, bet jis lengvai buvo nugin
kluotas, sulaikytas ir... atiduotas 
sovietų karinei vadovybei. Estų ap
saugą perėmė amerikiečių karinės 
valdžios pareigūnai.

Amerikiečių karinė vadovybė 
Austrijoje pakartotinai turėjo įspėti 
sovietus, jog keturių susitarimas 
draudžia tarpt, zonoje buvoti alijan- 
tų ginkluotiems kariams. Taip pat 
jiems buvo priminta, kad prievartinė 
repatriacija draudžiama įstatymais ir 
sutartimis. Nežiūrint to, laikoma įro
dytu faktu, kad sovietai savo agentų 
pagalba yra suėmę ir išvežę iš Vie
nos daugelį tremtinių ir pabėgėlių.

Švedų spaudoje taip pat vis dar 
nevengiama įvairiomis progomis pri
minti likimas tų pabaltiečių, kurie 
prieš dvejis metus švedų vyriausy
bės buvo išduoti sovietams.

Stockholms Tidningen cituoja

per Liepoją vėl pavyko pasprukti į 
Vak. zonas. Iš to laiško matyti, kad 
išduotieji buvo atgabenti į Liepoją, 
kur pirmiausia jie buvę „išvaduoti“ 
nuo visų daiktų, gautų Švedijoje. Po 
ilgų tardymų, kurių metu buvo taip 
pat domėtasi švedų kariniais įrengi
mais, išduotieji buvo išsiųsti į pelkių 
srities koncentracijos stovyklas, iš 
kurių jau niekas negrįžta. Elgesys 
transporto metu buvęs „priešingas 
žmoniškumo ir teisių sąvokoms, vy
raujančioms vakarų kraštuose", sako 
švedų laikraštis...

Kokios prasmės ir klek tiesos turi 
raudonųjų repatrijacijos „šauklių" 
kvietimai grįžti „savųjų tėvynių at
statymo darban“, parodo grįžusiųjų 
iš sovietų nelaisvės vokiečių karių 
pranešimai. Tokių faktų dažnai pa
teikia estų spauda. Viename iš pa
skutiniųjų Eesti Post numerių vėl 
randame pranešimą vieno vokiečių 
kario, tik ką grįžusio iš Uralo sričių. 
Jis dirbęs Krasnovsko-Turinsko mie
ste, kur matęs ir sutikęs mases iš
vežtųjų estų.

Krasnovsko-Turinsko miestas esąs 
vienu tų miestų, kurie atsiradę tik 
pastaruoju metu ir apie kurių buvi
mą ne daug kas težino. Tie miestai 
apgaubti girių ir pelkių. Ten dir
bančiųjų gyvenamosios patalpos — 
molio būdelės. 1947 m. rugsėjo mėn. 
Krasnovsko-Turinskan atvykę daug 
estų — daugiausia moterų ir mer
gaičių nuo 15 metų amžiaus. Kiek tų 
estų iš viso atvežta, liudininkas tiks
liai negalįs, pasakyti, tačiau girdėjęs 
kalbų apie 18.000 asmenų. Dalis jų 
dirba lentpiūvėje, gi kiti aluminijaus 
fabrike. Belaisvis savo akimis ste-

piūvės nešę ir ritinę didžiulius bal
kius. bangelis esčių galėjusios kal
bėti vokiškai, bet tik retai tepasitai
kiusi proga pasikeisti keliais žodžiais, 
nes to neleidusi ten'pat budinti sar
gyba. Tik tiek tekę jam patirti, jog 
atvežtųjų daugumą sudarę kaimo 
žmonės.

Taigi, dar 1947 metais buvo ve
žami žmonės į Uralą, kai čia mums 
be pertraukos „čiulbama“ apie „sa
vanorišką repatriaciją"...

- mšk. -

• JAV užs. reikalų ministeris G. 
Marshallis prašo kongresą paskirti 
Kinijai 570.000.000 dolerių, kad ji ga
lėtų stabiilzuotis ūkį.
• JAV ambasadorius Kinijai J. 
Leighton Stuart kreipėsi į Kinijos 
piliečius su atsišaukimu, kad jie eli
minuotų nekompetetingus vyriausy
bės narius. Jis pažymėjo, kad reak
cionieriai ir radikalai stato partijos 
ar Individų reikalus aukščiau negu 
kenčiančios tautos reikalai. (UP)

gautą laišką vieno išduotojo, kuriam ; bėjęs, kaip jaunos merginos prie lent-

habsburgu, trečias — maskvėnu, ket
virtas — švedu. Ir tik, kaip minė
jau, maža dalis buvo už vadinamą 
„rodaką“ (čiabuvį kandidatą). Štai 
tokios ir buvo to laiko partijos, nes
paskum kiekvieną tokį didiką sekė 
didelės masės bajorų ir plikbajorių.

Išvados
Ar ne panašus vaizdas šiandien? 

Ir principai ir metodai panašūs. Pa
sirodo, kad žmogus nėra labai išra
dingas. Suprantama, kad kai kurios, 
ypač didesnės ir galingesnės valsty
bės, kaip Anglija, Prancūzija norėtų 
išlaikyti savarankiškumą tarp tų 
dviejų polių, kurie taip ryškiai at
sistojo vienas prieš antrą šiandien. 
Tai ir yra trečio savarankiško euro
pinio kelio ieškojimas. Idėjinėje sri
tyje tokie ieškotojai nori surasti vi
durio kelią tarp rusiškojo komuniz
mo ir amerikinio kapitalizmo, tarp
tautinėje srityje jie nori suformuoti 
trečią jėgą, kuri galėtų būti pakan
kamai atspari ir prieš eurazinį ir 
prieš amerikinį imperializmą. Bet 
kažin ar ne realesnė mintis, kad pa
saulis eina prie bibliškosios vienos 
„avinyčios“ ir vieno piemens? Ka
žin? Šituo dideliu klaustuku ir bai-

I giame.

Amerikiečių galvosena

vyriausybė turėtų atlikti.

Už ką kaip pasisako Iš yiao
^Proferio- 

nalai 
ir vykd.

Ūki
ninkai

Įmonių 
darbiu.

Tars ais- 
loj d

Procentais •

Gyvenimo Išlaidų sumažinimas 61,7 45,0 36,6 57,1 50,8
Kariuomenės, laiv. ir aviacijos stipr. 22,9 24,4 23,9 29,0 22,5
Kovai su komunizmo namie ir užs. 22,7 20,9 24,3 22,9 25,8
Jungt. Tautų stiprinimą
Ginti teises negrų, žydų, katalikų

20,5 29,1 15,6 13,6 23,9

ir kitų mažumų 14,9 17,6 12,3 . 16,0 11,5
Padėti Europai 12,7 21,8 11,9 6,2 16,6

Kiekvienam buvo leista pasisakyti tik už du dalykus, kuriuos 1948 m.

III.
Cirikšas — nenuorama. Cirikšas — smalsi g«l.a. Būti

nai turi arčiau pažinti tuos atėjūnus. Tad nusižiūrėjo vieną 
šeimą — patiną, patelę ir smulkiąją padermę, kur apsigyveno 
viename dailiame name Linksmaplaučio apylinkėje. O, apie 
tą namą žvirblelis turėtų ką papasakoti!... Gal ir papasakos, 
jeigu proga pasitaikys.

Giedra. Š’Ita. Durys ir langai atdari. Tad Clrikšui kiau
rai viskas matyti ir girdėti.

Pas tarnaitę atėjo draugė. Jos, apsižvalgiusios, atsargiai 
kuždasi. Cirikšas, atsitūpęs ant pa’angės, atsidėjęs klausosi, 
snapeliu tvarkydamasis plunksnas. Jis gražiai supranta žmo
nių kalbą, nors šie to ir nežino.

Naujųjų ponų tarnaitė pasakoja draugei: )
— Keisti tie bolševikų ponai. Štai mūsiškis yra koks ten 

nemažas kariuomenėj komandiras, o kad žinotumei, Mag- 
dutė, ką jie išdarinėja! Sakysim, „draugas“ komandiras, at
sitikus mažajam reikalui, ne visada teeina į reikiamąją vietą, 
o atlieka reikalą čia pat, gale koridoriaus, kertėj, kaip koks 
išdykęs berniokas... Ale ar dyvai, kad jie taip daro namie: 
juk čia savi, niekas nepadyvys. Bet, žinai, buvau pas Onytę 
buvusiojo) karių ligoninėj; ten mažesnieji bolševikai taip 
pat darą bendrajam tarnautojų valgomajam... Ki-ki-kl...

Na, o čia, namie, tie aitvariukai, tie bolševikų išperos, 
jau ne tokie maži, visus savo reikalus atlieka čia pat asloj, 
motinos akyse... Pati mačiau, viena tokią įdomią valandą 
užėjo vargšė buvusioji namų savininkė ir atsargiai sako po
niai bolševikienel:

— Tamsta, ponia, neleiskite Valkams to daryti asloj: juk 
čia parketas — sugadinsite.

— Nieko, Tamsta, tegu vaikučiai daro: juk dar maži; o 
paskiau paimsim vandens, išmazgosim grindis — ir bus švaru.

— Bet, ponia komandirienė, juk čia — parketas: negali
ma vandeniui plauti!

Komandirienė labai nustebo. Ki-ki-ki!
O ponia sykį iškirto šitokį pokštą: ji atvažiavo į Kaimą 

klek vėliau už vyrą — aš jau čia tarnavau. Eina ponia 
praustis tiesiai į išeinamąją: paliko duris praviras; veizdžiu 
-- žvalgos, kur čia vanduo; mato — rankena, traukia — 
plūsta vanduo į sėdimąjį; ponia skuba rieškutėmis susisemti 
tą vandenį ir nusiprausti... Aš juokiuos, paširdžius susiim
dama ... O ponia paskui sako man: Zinai, Frania, kokia čia 
žema kultūra; praustuvė ir sėdimasis indas besąs tas pats! 
— Aš gavau jai aiškinti, kad išeinamoji — tai ne prausiamoji.

Ta pati ponia nusipirko gražų rytmetinį palaidinį, 
manydama tai esant vasarinę išeiginę suknelę. Žiūriu, 
ką ji čia daro: velkas ta palaidinį dienos metu ir rengias eiti 
pasivaikščioti? Aš ją perspėti: žmonės subėgs ir juoksis — 
juk su tokiu apdaru tegalima vaikščioti vien namie ir tai 
tik saviškių tarpe. Ponia įsižeidė: girdi, ką jūs čia, pusiau 
laukiniai, išmanote apie tinkamą apdarą!

Užėjo ji kartą pas mūsų namų savininką, o ta ką tik nu
sipirkusi šveicarišką sūrį.

— Kas čia per arbūzas? — klausia ponia komandirienė.
— Čia ne arbūzas, o sūris, — aiškina šeimininkė.
— Ach, taip, — susizgribo bolševikė: — Jie pas mus tru

putį kitokie: didesni ir gražesni.
— O kaip jūs ten juos darote?
— Kaip darome? Nagi, paprastai: sodiname daržuose; 

pas mus jie puikiai uždera. —
Galėčiau, Magdute, papasakoti tau daug panašių Istorijų, 

ale tuo tarpu daugiau nebepripuola... Papasakosiu kitą kar
tą ... Beje, vieną dar galima: užėjo pas mano poną vienas 
lietuvis komunistas; šnekučiojas juodu; o mano ponas vis 
žiūri į svečio švarko kišenę krūtinėje: mat, čia kabo kažkoks 
keistas daiktelis — su auksine ąsele, juodas, pailgas, blizgąs; 
tokio daiktelio, mano ponas, pasirodė, nebuvo dar matęs nei 
girdėjęs; tik dabar pirmą kartą pamatė, svečiui jį išsitrenkus; 
tad ir klausia mano ponas:

— O čia kas per daiktas?
— O gi amžinoji plunksna.

— Kaip tatai „amžinoji i
— Argi Jūs ten SSSR-e tokių neturite? Tai — plunksna, 

kuria galima daug metų rašyti, ir ji negenda; ir dar — ja 
galima dienų dienas rašyti, nemirkius į rašalą.

— Kaip gi tatai?
— Na gi, pažiūrėkite! — ir svečias ėmė šeimininkui ro

dinėti, kaip ir ką. O man vien juokas. Juokas. Juk mūsų 
ir maži mokiniukai turi tokių plunksnų. O šviesiajam SSSR-e 
netgi komandiras apie tokį „stebuklą“ negirdėjęs!

Cirikšui jau gana tų Istorijų: tiek jau jų teko girdėti! 
Pasipureno jis, nusipurtė ir strikt nuo palangės į kiemą. 
„Kudakuoja, kaip tos sparnuotės, kurias stačiaeiviai vadina 
vištomis. Ir tokios pat kvailos, nors didelės. Matyti, viso* 
patelės tokios. Ir mūsiškės. Eisiu verčiau pasižiūrėti, ką ten 
tie bolševiklukai išdarinėja“.

Ir jis nukiuksnojo į kertę šalia virtuvės ir stebi koman- 
diro vaikus, kur žaidžia kieme. Berniukas ir mergaitė, abu 
mokyklos amžiaus, Vania ir Tania, abu apvilkti dailiais dra
bužėliais, nupirktais čia pat Kaune, o atvyko čion iš pupų 
nevaromi. Draug su jais žaidžia namų savininko Jonukas su 
Maryte, tokio pat maždaug amžiaus Ir taip pat apdaryti 
Mlestelėnukai — tad truputį moka rusiškai. Žvirblis malo
niai žvilgčioja į šiuodu, ypačiai į „savo“ Jonuką, tuo tarpu 
beieškodamas ko lesamo. „Malonūs tai padarėliai: linksmi ir 
padykę, kaip Ir mes, žvirbliai. Tiesa, kiti esti mums dažnai 
gana pavojingi, pavojingesni, daug pavojingesni ūž didžiuo
sius stačiaeivius ir visus kitus keturkojus, išskyrus vienut 
tai — toks lengvas, lankstus, rodos, švelnus, su Ilga tęva uo
dega ir taip gailiai gieda „miau“, o žmonių vadinamas kate; 
bet, kai tik .pamato mūsų brolį, tuoj akys sublizga, kaip ži
buriai, tuoj,\tuoj, sęjle varvindamas, pradeda tykoti, neju
čiomis šliaužia artyn prie žioplio, liepsningas akis įbedęs, 
uodegos galą vizgindamas, — Ir kad šoks, kad puls, kaip 
plėšriausia pabaisa. Ir kitas keturkojis, kur taip šneka „vau- 
vau“, geba mus užpuldinėti, bet tas toli gražu ne toks gudrus. 
Mažas stačiaeiviukas kiek gudresnis, tad pavojingesnis, nors 
ir žymiai atsilikęs nuo anos pabaisos, kur sako miau... Nuo
stabu 1 kokia tatai čia tvarka! Daug matęs ir patyręs paste
bėjau, kad mums mažiukams tikrai pavojingi yra ne didžiau
sieji gyviai, bet kaip tik mažesnieji“.
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(5) Didžios poetės didi tragedija
A. GIRKANTAS

„Žiūriu šiandien j seniau man gra
sų ir banalų Bocklino autoportretą, 
kur mirtis jam už pečių grioja smui- 
kur mirtis jam už pečių groja smui- 
rašo savo dienraštyje. — Šiandien 
jis man pasirodė naujoj šviesoj. Gro
ja mirtis už tavo pečių vis tą pačią 
melodiją: skubėk, skubėk, skubėk! 
Kurk, darbuokis, kad suspėtum ką 
nors palikti, kol nutrūks paskutinioji 
gyvenimo smuiko styga.“

Ji tuo metu daug ir kūrė. Kūry
ba jai teikia skaidraus džikugsmo. 
„Ta diena, kada parašau vykusi ei
lėrašti, —rašo ji 1936 m. sausio 22 d. 
dienoraštyje, — man būna labai 
linksma. Aš džiaugiuosi tarsi karžy
gys, paėmęs priešo tvirtovę. Juk aš 
kasdien galėčiau taip džiaugtis... O 
tiktai valios trūksta, negaliu prisi
versti rašyti arba perdaug pasiduodu 
apatijai". (LXXIV psl.)

Poetė tut} metu buvo pasiekusi 
savo kūrybos viršūnę. Ji buvo viena 
iš labiausiai mėgiamų poetų. Apie ją 
daug buvo kalbama-. Ryšium su jos 
perėjimu t „Trečiąjį Frontą“ jos poe
zija, ypač rinkinys „Per lūžtanti le
dą“ ir visuomenės ir kritikos įvai
riai buvo komentuojamas. Kritika, 
kuri dažnai buvo ir neteisinga, poetę 
labai erzino.

„Taip biauriai mane puola kriti
ka, iš anksto nusistačiusi peikti, — 
rašo ji savo dienoraštyje 1935 m. 
gruodžio 5 d.... — Iš dalies turi tie
sos — taip. Bet elgiasi, kaip žiau
riausia pamotė — iškelia tik silpnu
mus, pabrėždama juos ir perdėdama, 
o laimėjimų, pažangos niekad nemi
ni. Savo tikslo iš dalies pasiekia, nes 
taip ujama, niekinama, aš pasijuntu 
it čia priėjusi bankrotą, bet pati iš 
savęs imu juoktis ir netikiu šiai nuo
taikai. Nes jaučiu, žinau, kad ir mir
dama aš savo lyrika drąsiai galiu 
k'inkuruoti su kiekvienu Lietuvos 
pcetu. Ir tendencingiausios kritikos 
manęs nesunaikins. Tai tik atskirų 
asmenų ar grupių pagieža. Tai jiems 
per aukštai skrajoji, tai vėl per že
mai. Ypač Įsityžo visur man prikai- 
ilioti simbolizmą. Dažnai randa ji 
ten, .:ur jo ne pėdsako nėr. Ką gi, 
žmonės randa tai, ko ieško. Ypač 
Ijrikoj, kaip ir muzikoj, galima rasti 
tai, ko pats pageidauji. Mano kriti
kai mano kūryboje randa tai, ką turi 
savo širdyse“. 7LXXIII psl.)

Salomėjos Neries kūryba ligi di
džiosios mūsų tautos tragedijos 1940 
m. birželio 15 d., palaukusios ne vie
ną mūsų kūrėją, jų tarpe ir Salomė
ją Neri, geriausiai galima apibūdinti 
jos pačios eilėraščiu „Nebark manęs“: 
Nebausk manęs, o rūstusai patėvi! 
Nebark manęs, o pamotė pikta!

Neilgai busiu čia: miškai geltonai 
dėvi, —

Greit nubyrės darželio radasta.
Aš atėjau pašokti džiaugsmo šokio 
Ir padainuoti vasaros dainos, — 
Sukurt ugnelę, — saulei nusijuokti,— 
Tegu ilgai ilgai ji jum liepsnos.
Kaip šypsanti viešnia išeisiu, kaip 

šokėja —
Per vystančius laukus — žiogelio 

lydima.
Aš nieko neėmiau —■. už viską 

sumokėjau
Širdies krauju — nemirštama daina.

(73 psl.)
šis gražus elegiškas, kupinas 

graudaus liūdesio eilėraštis parašy
tas giliu įsijautimu ir tarytum savo 
likimo pramatymu. Pirmoj stropoj 
poetė lyg numatydama savo kaltes, 
prašo, kad jos nebaustų rūstusai pa
tėvis ir nebartų pamotė pikta: neil
gai ji čia viešės. Antrojoj strofoj iš-

ji to kelio ilgė- 
ir nedrąsiai savo 
kitu žodeliu apie

didysis tautų kalėjimas, ir iš jo tau
tos išeis laisvam gyvenimui. Reikia 
manyt, kad tuo šventai tikėjo ir Sa
lomėja Neris. Taip manyti duoda 
pagrindo jos 1944 m. parašyti kai 
kurie' eilėraščiai. Štai tik gerai įsi
skaitykime j šias keturias strofas ei
lėraščio „Tarp dviejų debesų“:

Paulius Stelingis

MIRAŽAS
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Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius) 

57. Aisčiai ar baltai?
• Br. Raila š. m. Minties Nr.

rašo: „Kas seka anglosaksų, pran
cūzų ar kitų spaudą ir publicistiką 
tuo reikalu, beveik su nustebimu tu
rės konstatuoti, jog nebevien moksli
ninkų pasaulyje, bet visose viešosios 
opinijos srityse kelių pastarųjų me
tų laikotarpyje „suvereniškai“ įsiga
lėjo mūsų tautoms pavadinti vienas 
ir bendras baltų vardas. Mūsų 
valstybės ir kraštai bevadinami vien 
Baltijos valstybėmis ar Baltijos kraš
tais, o lietuviai, latviai ir estai — 
baltų tautomis, stačiai baltais. 
Aisčių žodis čia veik niekur net ne
žinomas“. Ir tuo būdu autorius ta
riasi suradęs naują argumentą, kuris 
„triuškinančiai“ papildęs ponios 
Gimbutienės tezę, kad aisčių vie
toje turi būti vartojami baltai. 
Bet čia, atrodo, yra sumaišyti du da
lykai: ponia Gimbutienė savo diser
tacijoj kalba apie baltus kalboty- 
rine prasme, t. y. apie Baltijos in
doeuropiečių tautų grupę, ku
riai priskiriami lietuviai, lat
viai, išnykę prūsai, kuršiai, 
žiemgaliai ir sėliai. Bet da
bartinėj laikraštinėj kalboj ir kitur 
baltams yra dar priskiriami ir 
estai, kurie niekados nėra buvę 
indoeuropiečiai. Taigi baltai (lie
tuviai, latviai ir estai) yra 
visai kas kita, kaip baltai kalbo- 
tyriškai suprantami. Be to, reikia 
atsiminti, kad pats žodis estai yra 
Išriedėję iš a i s t a i (lot. aesti) arba 
aisčiai. Tad baltai (lietuviai, 
latviai ir estai) nėra maišytini su 
baltais indoeuraniečiais

jančią tautą. Tačiau yra pakanka
mai duomenų, kad 
jos, apie jj svajojo 
eilėraščiuose vienu 
ji net ir prasitarė.

Mums čia nėra reikalo nagrinėti 
| Salomėjos Neries bolševikinių agita
cinių eilėraščių. Jie nieko bendro 
nei su poezija nei su mūsų tautos 
siekimais neturi. Su bolševikais iš 
Lietuvos pabėgusi Salomėja Neris il
gėjosi savo tėvynės Lietuvos. Sveti
mas kraštas jai buvo nemielas. 1942 
metų pradžioje, klajodama po be
kraštes Rusijos stepes, ji rašė:
Lygumos nepjautom viksom siūža, — 
Nepaslėps nuo viesulų manęs. 
Stepių viesulai per naktį ūžaus, 
Šaldys kraują, šaižiai glamonės. 
Ir matysiu tik bežvaigždi dangų — 
juodą juodvarnį viršum savęs... 
Anie seserį ir draugą brangų

keltas poetės pašaukimas: pašokt | Vėtra savo liūdną dainą tęs.
džiaugsmo šoki, padainuot vasaros 
dainos, įžiebt džiaugsmo ugnelę. Tre- 
čiojoj strofoj pasisako, kad nieko ne
ėmė, o už viską sumokėjo širdies 
krauju — nemirštama daina.

Salomėjai Neriui neilgai buvo 
lemta gyventi, vos keturiasdešimt su 
kaupu metų, iš kurių dvidešimt skir
ta literatūrai. Per penkioliką pirmų
jų literatūrinio darbo metų poetė 
Salomėja Neris mūsų tautai davė ne
mirštamų dainų, rašytų savo širdies 
krauju, kurių iš mūsų literatūros 
niekas nepajėgs išbrauktu Poetė Sa
lomėja Neris lietuvių literatūroje sa
vo vardą įamžino. Tačiau Salomėja 
Neris poetė mūsų literatūrai mirė 
penkeriais metais anksčiau, negu Sa
lomėja Neris žmogus, kuriam juk 
lemta klysti. 1940 metų vasarą poetė 
Salomėja Neris su mūsų literatūra 
atsisveikino. Tuo mūsų tautai tra
gišku metu mirė Salomėja Neris poe
tė ir gimė Salomėja Neris agitatorė, 
ne agitatorė, kuri tautą ugningais 
žodžiais šaukia i kovą su savo tau
tos priešais, bet agitatorė, kuri ra
gino nusilenkti ir garbinti priešą, 
smurtu ir klasta užgrobusi mūsų 
kraštą, žiauriausiomis priemonėmis 
naikinanti mūsų tautą.

Salomėja Neris kadaise ruošės ra
šyti veikalą apie Pilėnus, apie karžy
gius lietuvius, kurie verčiau žuvo 
liepsnose, negu pasidavė priešams. 
Tam savo veikalui Salomėja Neris 
buvo parašiusi ir jau šiokius tokius 
apmatus. Juose, be kitko, ji taip ra
šo: „Prakeiktu paukščiu skraidysi po 
pasauli, neturėdamas vietos nutūpti, 
jei pabėgsi iš gimtojo lizdo, palikda
mas jj priešams“ (Salomėja Neris, 
Poezjja, 302 psl.). Čia stipriai, o gal 
ir teisingai pasakyta. Tačiau ko be
vertas tas žmogus, kuris, priešui įsi
veržus j jo kraštą, užuot su priešu 
kovojęs, nueina jam tarnauti ir 
draug su juo žudo savo tautą. Aš 
manau, kad šis klausimas karšta ge
ležimi degino ligi pat mirties jautrią 
Salomėjos Neries krūtinę. Ji savo 
klaidą skaudžiai išgyveno. Tik ji ne
bepajėgė iš jos išbristi, nebepajėgė 
surasti kelio į savo dėl laisvės kovo-

Mėgau Grygą ir Čiurlionį mėgau, 
Kaip nemėgti viesulų dainos? 
Girdžiu traukini skubiai prabėgant.. 
O negreit, negreitai dar dienos.

(187—188 psl.)
Mes daug kas tikėjome, kad tuo 

metu, kai Sovietų Sąjunga susidurs 
su Didžiosiomis Vakarų Demokrati
jomis, bus suduotas galutinis smū
gis rudajai Vokietijai, bet tuo pačiu 
metu subyrės ir raudonosios Rusijos

Laisva tauta gyventi kėlės, 
Vargų brastas išbristi. 
Kaip aviža, išdygus smėly, 
Žaliavo mūs jaunystė.
Su kregždėmis lenktynių ėjom...
Brangi gūžta gimtoji!
Sode lakštingalos čiulbėjo, 
Ir volungės kvatojo.

Naktis — kaip visos naktys, 
Tiktai širdis viena 
Nerimsta kaip plaštakė 
| laimę skriedama.
Į laimę — Ir žvaigždynai 
Užgęsta danguje.
Ir virš visų kalnynų 
Regiu tik vieną ją.
Koks nuostabus miražas!. 
Net krūpčioja širdis. 
Nelieskite, nežadinkit.
Kas beldžias l duris? — —

III
O šiandie — vėl juodi griūvėjai 
Ir pelenai pabalę...
Išdegęs sodas duot pavėsio 
Lakštingalai negali.
Tarp dviejų debesų saulutė
Taip neilgai mums švietė.
Laisvi gal nemokėjom būti
Ir tėviškės mylėti?

(194—195 psl.)
Čia cituoto eilėraščio pirmose 

dviejose strofose Salomėja Neris ly
riškai švelniomis spalvomis vaizduo
ja laisvosios Lietuvos gyvenimą, kai 
visi su kregždėmis lenktynių ėjo, so
de lakštingalos čiulbėjo ir volungės 
kvatojo. Paskutiniose dviejose ji 
vaizduoja Lietuvos tragiką tarp dvie
jų desbesų. Tie du debesys, tarp ku
rių taip neilgai mums , švietė laisvės 
saulutė, tai sovietinė Rusija ir hit
lerinė Vokietija. (Bus daugiau)

Matau: apsnigus žemė. 
Ir vakaras ramus.
Pirkia. Ir tėvas senas 
Sugrįžta pamažu.
— Sūnau! Ir, rodos, Imsiu 
Priglausiu prie širdies.
Tas pats, jis — tėvas, rimtas. 
Tiktai rankas ištiest.
Bet... nuostabu. Tai sapnas, 
Miražas tai, ar ne? 
Pradingo... Ir viliojęs. 
Ir šaukęs jis mane.

Girdžiu: ir vėl barbena 
Į langą, l duris.
Lauke lietus srovena.
Tamsi, juoda naktis...

Ar įdomi amerikiečių spauda?
Jul. Sakelė. — Apie Amerikos lie

tuvių spauda Neprik. Lietuvoje, o 
taip pat tremtyje, teko dažnai nu
girsti neigiamų nuomonių — neįdo
mi, ne žurnalistiškai vedama, bloga 
lietuvių kalba ir p. Faktas gi yra 
toks. Nepr. Lietuvoje nedaug kas 
nuolat teskaitė amer. lietuvių spau
dą, o tremtyje taip pat Amerikos lie
tuvių laikraštis, nors ir brangus, bet, 
deja, yra ir retas ir labai nepastovus 
svečias (dėl žinomų priežasčių). Iš 
čia suprantama, kad čia minėta nuo
monė gali būti klaidinga — paremta 
„kitų“ nuomonėmis.

Kaip gi ištikrųjų yra? .
Amerikos lietuvių spauda nuolat 

skaitau jau 7 mėnesiai. (Tiek esu 
Amerikoje). Tiesa, visų laikraščių 
dėl laiko stokos skaityti negaliu. Kol 
kas nuolat skaitau „Darbininką“ (336 
Broadway, S. Boston 27, Mass.), „Vie
nybę“ (412 Bedford Ave, Brooklyn 
11, N.Y.) „Naujienas“ (1739 S. Hal- 
sted St., Chicago 8, Ill.) „Draugą“ 
(2334 So. Oakley Ave, Chicago, Illi
nois). Komunistų laikraščio „Laisvė“ 
dar nesu matęs, gi „Vilnį" — mačiau 
tik keletą numerių.

Kalbėdami apie Amerikos lietu
vių spaudą ir norėdami ją įvertinti, 
turėtuėm

atsiminti du dalykus.
Dažnai esti taip, kad naujas ne- 

pažjstamas ir neįprastas literatūrinis 
dalykas padaro neigiamo {spūdžio. 
Ypačiai, jei jau iš kitų pirmiau būsi

girdėjęs neigiamų atsiliepimų. Ne
sakau, kad taip esti su kiekvienu ne
pažįstamu kūriniu. Taip pat ne kiek
vienas žmogus tokiai įtakai pasiduo
da. Bet gi gyvenimo praktikoje ne 
retai taip atsitinka. Taigi šitoji ap
linkybė galėjo ir gali dar vaidinti 
neigiamą vaidmenį sprendimuose 
apie Amerikos lietuvių spaudą. An
tra vertus, Amerikos sąlygos lietu
viams, o dabar ir tremtinams, yra 
toli gražu nepažįstamos ir gerokai 
svetimos. Gi Amerikos lietuviai sa
vo lietuviškų laikraščių skaitytojai, 
savaime suprantama, yra veikiami 
amerikinių sąlygų. Taigi, Amerikos 
lietuvių spauda, jau savaime supran
tama, turi būti kitoniška negu ne
priklausomos Lietuvos ir tremtinių 
spauda. Tatai reikia taip pat turėti 
prieš akis, darant kokius nors spren
dimus.

Pagaliau Amerikos lietuvių spau
da turi

išspręsti dvi sunkias problemas.
Visų pirma jos skaitytojų politi

nis, visuomeninis ir kultūrinis lygis 
labai įvairus. Perdaug duosi vie
niems — atgrasinsi kitus. Ta'd ji turi 
būti tokia, kad daugiau ar mažiau 
patenkintų visus skaitytojus. Tai ne
lengva problema.

Kita problema yra tokio pobūdžio. 
Labai daug lietuvių (ir darbininkų) 
visvien skaito anglų kalbos spaudą, 
kuri labai plačiai, stačiai smulkiai 
informuoja apie visus politikos, spor-

Stambus kuliurinis įnašas
BENDRINES RAŠOMOSIOS lietuvių kalbos vadovo belaukiant

mūsų bendrinės rašomosios 
mokymas ir vartojimas būtų 
lengvesnis ir sėkmingesnis 

Kad jis nebuvo parašytas ir

Bendrinės rašomosios lietuvių Į muluoti didžiųjų raidžių r a - 
kalbos vadovo seniai pasigendame. 
Jei jis būtų atsiradęs prieš 15 ar 10 
metų, 
kalbos 
žymiai 
buvęs,
išleistas, tenka tik apgailestauti.

Lietuvių Kalbos Draugija 1947 m. 
pradžioje yra nutarusi parengti ben
drinės rašomosios lietuvių kalbos 
vadovą. Neseniai sužinojome iš Liet. 
Kalbos Draugijos pirmininko prof. 
Pr. Skardžiaus, kad toks vado
vas jau baigiamas rašyti. Džiaugia
mės ir laukiame. Kitos tautos seniai 
turi tokius kalbos vadovus. Mūsų 
kaimynai latviai tokio kalbos vado
vo (Latviešu pareizrakstibas vardni- 
ca) dvi laidas išleido Latvijoje, o tre
čią laidą 
gene.

Prieš 
vadovui 
leista eiliniam bendrinės rašomosios 
lietuvių kalbos praktikui pareikšti 
keletą pageidavimų. Štai jie:

1. Vadove reikėtų triimn.il for-

1947 m. Vokietijoje, Wan-

išvystant lietuvių kalbos 
viešumos šviesą, tebūnie

vardėse vartojamos ir tarminėj ly
tys: Pitnpė, Daudzvardas, Meižis, 
Oužuolas, Ožuolas, Pukenis, Žvirb- 
lys, Paukštys... Vietovardžių tarmi
nės lytys nevartotinos: Reltavs, Ron- 
žė, Llonkuva, Salonta rašomos — 
Rietavas, Rąžė, Linkuva, Salantai.

4. Reikėtų nepamiršti ir žodžių 
kirčiavimo. Tam reikalui vado
vėlio neturime. Vadove surašyti 
svarbesnieji kirčiavimo dėsniai būtų 
didelė parama mokyklai ir atskiram 
lietuviui, besimokančiam lietuvių 
bendrinės rašomosios kalbos.

5. Nepamirštinas dalykas ir sve
ti m ž o d ži ų rašymas. Gyvena
me svetimame krašte ir ieškome sau 
laikinų namų visuose pasaulio kam
puose. Sutiksime daug svetimų var
dų ir žodžių, kurių savo kalboje ne
turime. Kaip juos rašysime savo 
raštuose? ' Pagrindiniai dėsniai čia 
būtų didelis ir reikšmingas patarėjas.

Autoriai, paleidę j viešumą liet, 
kalbos vadovą, bus atlikę didelį ir 

sisakoma dėl asmenvardžių ir labai svarbų kultūros darbą. Ačiū 
vietovardžių rašymo. Krikš- jiems. Tenka palinkėti liet, kalbos 
to vardai dabar rašomi pagal bendri- I vadovą greičiau baigti 
n ės rašomosios kalbos dėsnius, o pa- | dienos šviesą.

š y m ą.
2. Reikėtų aiškiai nusakyti, ku

riais atvejais leidžiama vartoti ben
drinėje rašomojoje kalboje nepil
nas (sutrumpėjusias) žodžių ly
tis: žalioj lankelėj, vidury upės, 
palaukėj, nuėjom, parašėm, skaity
sim, dirbsim, matyt, sakyt, būt, va
žiuotume, važiuotute, kalbėtume, kal- 
bėtute, matos, rodos, sekas...

Ligi šiol tos nepilnos žodžių lytys 
buvo vartojamos greta pilnųjų, o 
vienas kitas gimnazijos liet. kalb. 
mokytojas net propaguodavo jas. 
Lietuvoje Lietuvių Kalbos Draugija, 
rodosi, buvo svarsčiusi ši reikalą ir 
buvo priėjusi vieningos nuomonės: 
vartoti bendrinėje rašomojoje kalbo
je tik pilnas žodžių lytis. Nepilnos 
lytys leidžiamos vartoti tik eiliuo
toje kalboje, liaudies dainose, cituo
jant gyvosios kalbos žodžius ar išti
sus sakinius.

3. Norėtųsi, kad būtų aiškiai pa-

ir paleisti j 
M. Stonys

to ir kasdienio gyvenimo įvykius. Ar 
tą pati turėtų daryti ir Amerikos lie
tuvių spauda? Tai būtų paraleliz
mas, kartojimasis. Daug kam tokia 
spauda būtų vėlgi visai nereikalinga 
ir nejdomi. Tai kur gi išeitis? Kaip ’ 
ją surasti? Todėl dauguma lietuviš
kų laikraščių Amerikoje, eidami vi-, 
dūrio kelio — kartodami svarbesnių 
įvykių aprašymą, daugiausia imasi 

aptarnauti lietuvišką sritį,
t. y., grynai lietuviškus (tautiniu^ 
politinius, kultūros) reikalus. Ne tik 
aptarnauti, Informuoti, bet skatinti, 
traukti ir vadovauti. Jie tatai atlieka 
palaikydami labai artimą ryši su pa
skirų lietuvių, taip sakant, privačiu 
gyvenimu, minėdama svarbesnius to 
gyvenimo įvykius: ar tai krikštynas, 
ar vardines ar atostogas, ar šiaip sau 
pobūvius. Kai kam tai atrodo keista. 
Argi tie įvykiai turi kokios platesnio 
masto visuomeninės reikšmės? Žino
ma, čia gali būti ilgi samprotavimai. 
Ir taip ir ne. Bet faktas gi lieka 
faktu, kad tuo būdu Amerikos lietu
vių laikraštis pasidaro it kiekvieno 
lietuvio

šeimos neatjungiamas narys, 
o tai jau labai daug ir labai svarbu. 
Reikia tik J tą visą reikalą įsigilinti 
— pamažu pasidaro aišku. Dėl tos 
spaudos žurnalistinio lygio ir lietu
vių kalbos, tai pravartu prisiminti, 
kad gryni „šedevrai“ ne taip dažnai 
rodosi ir kitų kraštų lietuvių spau
doje ir apskritai visoje pasaulio spau
doje. Paprastai yra tik geresnė ir 
lengvesnė spauda. Ir Jai dar spren
dimas gali būti labai subjektyvus. 
Gi patyrusių, išlavintų ir didelio sta
žo lietuvių žurnalistų čia nestinga 
(ar pirmiau stigo — to nežinau). Tik 
jie duoda savo skaitytojams, kas esa
mose sąląygose yra galima ir tiks
linga. Taigi kas pradeda pažinti 
Amerikos lietuvių gyvenimą ir darbo 
sąlygas, o taip pat nuolat seka jų 
spaudą, tas pamato, kad didelė dalis 
buvusio ar esamo hiperkriticizmo 
Amerikos lietuvių spaudos atžvilgiu 
yra pagrista nesusipratimu, nepaži
nimu ar pasenusiomis „legendomis“.

Baigdamas bet gi noriu pabrėžti, 
kad Amerikos lietuvių laikraščių 
leidėjai ir redaktoriai besąlygiškai 

aukojasi tremtinių reikalui.
Jie nuolat deda ilgiausius straipsnius, 
skatinančius gelbėti lietuvius-tremtl- 
nius. Jie nuolat spausdina net pa
vienių tremtinių laiškus — prašymus 
ar tai siuntinių ar affidavitų reika
lais. Tik spaudos žmogus gali tei
singai įvertinti, koks didelis tai yra 
spaudos pasiaukojimas, ypačiai Ame
rikos sąlygose.

Tur būt nenusižengsiu tiesai, sa
kydamas, kad ateities lietuvių tautos 
istorija įvertins Amerikos lietuvių 
spaudą, jos leidėjus ir redaktorius 
kaip ryžtingiausius savanorius vadus 
kovoje dėl lietuvių tautos gelbėjimo 
jos tamsiausioje likimo valandoje.
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Kada vėl raižysimi Baltijos bangas ?
LIETUVOS JURININKŲ IR ŽUVININKŲ SUVAŽIAVIMAS FLENSBURGE

Pačioje Vokietijos Šiaurėje, Flens- 
jurgė, Iš kur matosi Danijos žiburiai, 
tirdisi šunų lojimas ir gaidžių gledo- 
Imas, yra įsikūrusį Lietuvos Jūri- 
įinkų Užsieny Sąjunga. Jos ir Slez- 
ilg-Helšteino apygardos lietuvių or
ganizacijų pastangomis Flensburge 
pteigta jūrininkų mokykla, kuri jau 
Ctrl metai sėkmingai veikia, ruoš- 

ma jūrininkus navigatorius ir lai
tų technikus. Mokyklos direktorlu- 
Įni yra Italijos jūrų akademijos au
klėtinis D-ras Mažeika, visa jauny
stės energija atsidavęs jūrininkystei 
įr jos išugdymui. Jis yra ir jūri
ninkų sąjungos spiritus movens. Tad 
Neveltui mūsų žilagalvis „jurų vil
kas“ gen. T. Daukantas, išklausęs jo 
nranešimo apie jūrininkų sąjungos 
ireiklą per. metais, sušuko: „Kai ma
no gyvenimo siūlas nutruks — skiriu 
tave, daktare, savo įpėdiniu?“

Suvažiavimas vyko š. m. sausio 
14—25 d. Flensburgo lietuvių stovy
kloje, „Mūtzelburge“ ant Kylio įlan
kos kranto, tame pačiame barake, 
Įtur admirolas Donitz su savo štabu 
ruošė 1945 metais balandžio mėn. III 
Reichui mirties testamentą. Suvažia
vime dalyvavo iš įvairių zonų jūri
ninkai, laivų kapitonai, jūrų skautų 
atstovai, žuvininkai ir šiaip šios ūkio 
•rities rėmėjai. Čia matėme ir „Pie
nocentro" bei „Maisto" atstovus — 
tų organizacijų, kurios sukūrė Lietu- 
Vos laivyną „Lietuvos Baltijos Loy- 
do“ pavidalu. Pranešimų klausė ir 
jūrininkystės mokyklos mokiniai.

Suvažiavimo pirmininkais buvo 
gen. Daukantas, kapit. Vilčinskas ir 
žvejybos meisteris Naujokas. Suva
žiavimas, susikaupimu pagerbęs prieš 
pat suvažiavimą staiga mirusi kap. 
tnž. Relngardą ir k. mirusius ar žu
vusius jūrininkus, pradėjo svarstyti 
dienotvarkę.

PRAEITŲ METŲ. VEIKLA
D-ras Mažeika padaro Išsamų 

pranešimą apie praeitų metų s-gos 
Veiklą — jos Įsikūrimo sunkumus ir 
darbų eigą bei kliūtis. Mūsų jūri
ninkai išblaškyti po visas tris zonas. 
Susisiekimas nepaprastai apsunkina 
(endravimą. Tik dideli pasišventė- 

ai sugeba padėti sąjungai. Čia su
kinėjo inž. navig. Balsi, kuris, ir ne
gyvendamas Flensburge, sugebėjo 
Vis dėlto skaityti paskaitas jūrinin
kystės mokykloje ir atlikti sąjungos 
pavedamus uždavinius. Pereiti jūri
ninkų sąjungos veikimo metai — tai 
luslorganizavimas, susijieškojimas iš
barstytųjų po plačiąją Vokietiją ir 
visą pasauli savųjų jūrininkų ir pri
traukimas, įjungimas sąjungos dar
ban besidominčių mūsų reikalu. Tai 
priminimas jiems visiems, kad štai 

• mes esame ir pradėkime bendrai 
dirbti, padėkime klabinti mūsų val
dovų duris ir tyrinėti sąlygas, bene 
bus galima pradėti kurti lietuvišką 
laivyną ir tremties būltlėje. Juk lat
viai ir c'tai štai jau turi po trejetą

Amerikos beieškant
(Pradžia 2 pusi.) 

vęsli vien visuomeniniams reika
lams. Nors ir yra jų tarpe gal nema
la tokiems reikalams tinkamų žmo
nių, bet visi jie visų pirma turi dirbti 
ten, kur paskirtį žinomomis sąlygo
mis. Daug kam iš mūsų visokių min
čių yra sukėlęs faktas, kad net buvęs 
mūsų ministeris pirmininkas gen. 
Černius su šeima dirba paprastą dar
bą ūkyje... Kai kas mano, esą, ne
jaugi nebuvo galima taip susitvar
kyti, 'kad toki asmenys gautų pragy
venimo šaltinj, leidžianti jiems ir sa
vo intelektualinius duomenis daugiau 
panaudoti nebemažos ir dar šiek tiek 
didėjančios lietuviškos kolonijos 
reikalams, nekalbant jau apie plates
nes sritis. Tačiau, atrodo, tuo tarpu 
tai nėra {manoma. Pagaliau, liečiant 
čia konkrečiai paminėtą pavyzdi, ten
ka pasakyti, kad susirūpinimas, ko
dėl yra šitaip, o ne kitaip, gal nė 
neturi to pamato, kuriuo jis bando- 
mas paremti. Per tas kelias dienas 
Londone net iš mums svetimų sluoks
nių teko patirti, jog faktas, kad lie
tuviai, neatsižvelgdami savo buvu
sios padėties be! rango, nevengia jo
kio doro darbo, yra atitinkamai Įver
tinamas ir, gal būt. mūsų reikalui 
sudaro net žymiai didesni kapitalą, 
nei tai iš pirmo žvilgsnio atrodo...

Bet, kaip ten bebūtų, faktas pa
silieka toks pat, kad bet koks lietu
vių visuomeninės reikšmės darbas 
ten tegali būti dirbamas tik atlieka
mu laiku nuo ilgo ir nelengvo fizi
nio darbo. Be to, jame aktyviau ne
gali dalyvauti visi tie. kurie yra iš-

laivų, kur dirba jų savi jūrininkai 
ir tie laivai, kas svarbiausia, budi 
sargyboje eventualios galimybės ga
benti tremtinius | laisvas tėvynes. 
Jei pirmasis uždavinys pavyko įvyk
dyti, o tai įrodo Šis suvažiavimas ir 
sąjungos ryšiai su užjūriuosna pa
kliuvusiais jūrininkais, tai antrasis 
sunkiai duodasi įvykdomas. Latviams 
ir estams pavyko atgauti savo laivus, 
nes jie turėjo tam reikalui palankių 
sąlygų. Jų prekybiniai lavynal siekė 
keletos šimtų tūkstančių tonažo. Ka
ras juos sunaikino, tačiau vis dėlto 
pasiliko apčiuopiami likučiai. Būta 
likučiuose ir tokių laivų, kurie plau
kiojo ne anglosaksų jūrose. Tuos lai
vus tų pačių anglosaksų pagalba 
lengva atgauti. Turi jie ir savų žmo- 
nių-jūrininkų — Anglijos ir Ameri
kos piliečių. O tai viena sąlygų savo 
laivui turėti. Nuosavybės, ypač teri- 
torialės, kaip laivai, turėjimas — ne 
DP privilegija.

Kas kita mūsų sąlygos. Mūsų pre
kybinis laivynas buvo tik kūrimosi 
pradžioje. Teturėjome vos 10 t. to
nažo laivyną. Karo metu visi jūrų 
laivai žuvo. Štai „Marijampolė“ riog
so paskendusi Vismaro uoste. „Šiau
liai“ — kažkur Suomijos vandenyse. 
Kitų ir likimas nežinomas. Prieš pat 
karą nupirktasis Amerikoje „Denis“, 
„Trakais“ pakrikštytas, (900 BRTo), 
amerikiečių sekvestruotas karo rei
kalams — šiandien vegetuoja Bosto
no uoste. „Pienocentro“ Valdybos 
pirm, ir „Lietuvos Baltijos Loydo“ 
valdybos narys informuoja susirin
kimą, kad Lietuvos okupantai — so
vietai į tą laivą buvo pareiškę pre
tenzijas. Gi likusieji „Lietuvos Bal
tijos Loydo“ valdybos nariai ir įga
liotinis p. Grigonis (be kitko, Ameri
kos kariuomenės karininkas — avia
torius) prieš tai užprotestavo. Būta 
teismo, kuris Maskvos pretenzijas 
yra atmetęs tuo pagrindu, kad Lie
tuvos okupacija nėra pripažinta. 
Šiandien tas laivas yra mūsų įgalioto 
ministerio USA p. Žadeikio globoje, 
kaip ir visi Amerikoj esą Lietuvos 
turtai.

Vokietijos vandenyse yra ir did
vyriškai per Baltijos jūra čia atplau
kę Nemuno laivai „Balanda“, „Li
thuania“, vilkikas „Lapė“ ir baido
kai „Ūdra“ ir „Rimgaila“. Jie dabar 
tesudaro „lietuvių stovyklą“, bet ne 
plaukiojančius laivus. Sunku juos 
padaryti plaukiojančiais laivais, nes 
tūkstančiai vokiškų panašių laivų — 
šiandien bedarbiai. Bet nėra neįma
noma. Tam reikia sukurti prekybinė 
bendrovė. Reikia landumo, santykių 
ir kapitalo pradžiai. Būsiančioji są
jungos valdyba turės pasirūpinti tiek 
„Trakų" atgavimu, tiek šių laivų 
Įjungimu darban.
JURININKŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

Nuodugniai apsvarščius, priimti 
sąjungos įstatai. Sąjunga pavadinta 
„Lietuvių Jūrininkų Sąjunga Užsie-

mėtytl po tolimus provincijos kam
pelius, o taip išmėtyti yra beveik vi
si... Taigi čia ir vėl kyla tas pats 
totalinio tautinio solidarumo reika
las. Reikia to solidarumo tarp visų 
j tą kraštą nuvykusių lietuvių, reikia 
solidarumo tarp jų ir seniau ten gy
venančių lietuvių, bet reikia jo taip 
pat ir iš tų pusės, kurie gyvena kitur, 
ypač reikia jo iš tų pusės, kurie su
sidėjusių aplinkybių dėka dar gali 
daugiau savo jėgų pašvęsti visuome
niniam reikalui. Trumpai ir aiškiai: 
rašytojai, laikraštininkai ir visi kiti 
kultūrininkai, kur bebūtumėme, — 
Vokietijoje ar Amerikoje, — nepa
mirškime palaikyti ryšį ir visomis 
išgalėmis bendradarbiauti su Angli
jos lietuviškosios kolonijos dvasiniu 
centru, pagelbėdami jam atlikti svar
bius ir sunkiai nugalimus uždavinius. 
Padarykime viską, kad tarp mūsų Ir 
jų nesusidarytų užmiršimo ūkanų už
danga! V. Rastenis

nyje“. Jos tlkraslais nariais gali būti 
visi jūrininkai, žvejai, jūrų žvejai, 
jūrų skautai ir šiaip šiose srityse dir
bantieji asmenys. Narials-remėjals 
gali būti visi, kurie šia ūkio sritimi 
domisi. Garbės nariais suvažiavimas 
gali išrinkti jūrininkystei ar žvejlnin- 
kystei nusipelniusius asmenis. Ta 
proga paminėtina kad suvažiavimas 
vienų balsu išrinko garbės nariais 
gen. T. Daukantą Ir gen. Naglų.

Šiuose Įstatuose būdinga tatai, 
kad suvažiavimas renka tik valdybos 
kandidatus. Po visą pasauli išblaš
kyti nariai trijų mėnesių būvyje at
siunčia raštu savo balsus už pasiū
lytus kandidatus ir tik tada susidaro 
s-gos valdyba. Valdybos būstinė bus 
toje šaly, kur susispies narių daugu
ma. Tokiu būdu įstatai tampa orga
niniu ryšiu visame pasauly išbarsty
tų šios ūkio srities darbuotojų.

PRANEŠIMAI — PASKAITOS
Gen.' Daukantas padaro praneši

mą Lietuvos jūrų teisės ir kodekso 
klausimu. Pranešėjas labai vaizdžiai 
nupiešė buvusi chaosą jūrų teisės 
srity Nepriklausomoj Lietuvoje, kur 
veikė ir senoji Rusijos teisė, ir Vo
kietijos Įstatymai, ir Pabaltijo Įsta
tymai, ir net Napoleono kodeksas. 
Būta labai pribrendusio reikalo su
daryti savąjį jūrų kodeksą. Tam 
ruoštasi. Tačiau karas sutrukdė. Da
bar, tremty, pravartu ir būtina tęsti 
šj darbą, panaudojant šiam darbui 
mūsų jūrininkus, studijuojančius
Įvairių valstybių jūrų mokyklose ir 
šiaip teisininkus. Tam reikalui su
daryta speciali komisija.

,Inž. Ščesnulevičius padaro prane
šimą apie žvejybos ūkio galimumus 
Lietuvoje ir dabar tremty Įmanomus 
tam pasiruošimus. Prelegentas pa
gristai nupiešia žvejybos ūkio svar
bą. Sj ūkio sritis galėjusi duoti vals
tybei milijonines pajamas. Tačiau 
buvusi labai apleista. Liūdną vaizdą 
sudaranti ir dabartinėje Lietuvoje ši 
ūkio sritis, kaip matyti iš pasiekian
čios mus jų spaudos. Ateities žuvų

LAIVININKYSTES IR ŽVEJYBOS PROPAGAVIMO PRIEMONIŲ
APTARIMAS

Suvažiavimas randa, kad nei mū
sų tremtinių visuomenė nei vadovau
jantieji veiksnial-nepakankamai Įver
tina šią ūkio sritj ir per maža krei
pia dėmesio i jos išugdymą. Suva
žiavimas rado reikalo specialiu me-, 
morandumu kreiptis i vadovaujan
čius veiksnius ir visuomenę, šaukti

Įvairios žinios
• Sovietų agronomas Ryndinas 
skelbia, jog sovietų žemės ūkio spe
cialistai pasiekę stebuklingų laimė
jimų: Abhazijos ir Azharios kolcho
zuose, Kaukaze, jiems pasisekę išau
ginti vinigreto medį; toliau, jie 
pagerinę arahis augalą, kurio sėkh| 
kilogramas duodąs 5.960 kalorijų 
(gero bifštekso kg teduoda apie 2.000 
kai.); pagaliau, jie išradę amžinus 
rugius, kuriuos pakanka pasėti vie
ną kartą, o paskum per eilę metų 
jau tereikią rudenį nuimti puiki] 
derlių -E-
• Pravda pasigyrė, kad „Sovietų pi
liečiai mato didelį stalininės užsienių 
politikos įgyvendinimą, siekiant kon
soliduoti draugiškumą su kaimyninė
mis valstybėmis Ir stiprinant bendrą 
taiką". (Reuteris)
• JAV prezidentas Trumanas išvy
ko 15 dienų atostogų ir numato ap
lankyti Floridą, Puerto Rico, Virgi
nijos salas ir Kubą. (AP)
o Paryžiaus kriminalinis teismas 
pareikalavo konfiskuoti 50.000.000 
frankų iš 17 didžiausių juodosios rin
kos spekuliantų. Be to, jie nubansti 
dar 14.000.000 fr. pabauda ir gavo ka
lėjimo iki 4 metų.
• JAV N.C.W.C. vykd. direktorius 
kun. Msgr. E. Svanstrom pareiškė, 
kad katalikų bažnyčia prašys kon-

SPORTO ŽINIOS
, Dešimties geriausių stalo tenisininkų turnyras
Kovo 20 ir 21 dienomis Bad Nau- 

heime (prie Frankfurto a. M.) ruošia
mas geriausių dešimties mūsų stalo 
tenisininkų turnyras. Į minėtą tur
nyrą yra pakviesti dalyvauti šie stalo 
teniso žaidėjai: V. Zdanavičius, Br. 
Garunkštis, R. Paškauskas, J. Vailo
kaitis, J. Baltrušaitis, Pr. Misiūnas, 
V. Adomavičius, Vyt. Januškis, E. 
Ignatavičius, J. Žėglys, Alg. Norkus 
ir Tėvelis. Po šio turnyro yra nu
matyta sužaisti draugiškas stalo te
niso rungtynes su vokiečių Gross- 
hesseno rinktinę. Be to, šis dešim
tukas taip pat dalyvaus ir Pabaltie- 
člų stalo teniso indiv. varžybose, ku
rios balandžio 10 ir 11 dienomis Įvyks 
Geislingene.
IS MŪSŲ KREPŠINIO GYVENIMO

— Apie kovo mėn. vidurį mūsų 
krepšinio rinktinė Bad Toelze susi
tinka su amerikiečių karių Europos 
meisteriu.

— Mūsų jaunių krepšinio rinkti
nė balandžio 4 d. Kemptene susitin
ka su latvių jaunių krepšinio rinkti
ne, o balandžio 18 d. Scheinfelde su 
estų jaunaisiais krepšininkais.
IB SCHEINFELDO KOVO PRIES 

SVETIMTAUČIUS
Iki šiol stipriai laikęsi Schelnfeldo 

koviečiai pradeda išsiskaidyti. Vie
nas Kovo šulų, tai jųjų centro kovo- 

ūkio išvystime prūsų lietuviai turė
sią suvaidinti dideli vaidmenį. Pra
nešėjas siūlo mūsų spaudos darbuo
tojams ir įvairių sričių specialistams 
susirūpinti išleidimu specialaus pe- 
rodinio leidinio, kuriame turėtų būti 
ir jūrinikystės bei žvejybos reika
lams skyrius. Suvažiavimas įparei
goja inž. Sčesnulevičių daryti žygius 
šią kryptimi.

D-ras Mažeika padaro pranešimą 
apie Jūrų Mokyklos darbą. Mokykla 
turi pakankamai mokslo priemonių 
ir jūrininkystės bei žvejybos reika- 
sikundžia nepakankamu mūsų jau- 
nuomonės susidomėjimu šia mokykla. 
Latviai ir estai turi norinčių mokytis 
perteklius, mes — trūkstame moki
nių.

SOS. Nepriklausomoje Lietuvoje 
dešimtį metų pasivėlinome su šiuo 
reikalu ir dėlto turėjome milžiniškų 
nuostolių — nesigriebiame to darbo 
ir čia, tremty. Kol dar nevėlu, būtina 
sužadinti privačią ir visuomenės ini
ciatyvą imtis organizuoti laivų įgi
jimą. Lindra 

greso isileisti į Ameriką kasmet po 
100.000 tremtinių. (UP/S&S)
• UP praneša, kad Haity jau įsi
galiojo įstatymas, kuriuo komuniz
mas laikomas neįstatyminiu. Įstaty
me sakoma, kad komunistų veikla 
yra priešinga krašto konstitucijai ir 
haitiečių saugumui ir todėl jis yra 
už įstatymo ribų. Vidutiniškai algos 
pakeltos nuo 30 iki 70 centų per die
ną, kad pagerintų žemesniųjų darbi
ninkų būvį.
• Prezidentas Trumanas metiniame 
pranešime kongresui nurodė, jog iki 
šiol nėra nieko padaryta, kad page
rėtų santykiai tarp Rusijos ir Ameri
kos, nes Rusija ir jos satelitai tęsia 
ir toliau pasaulyje trukdomąjį darbą. 
(INS)
• 824 amerikiečiai 1947 m. vedė ja
pones.
o Amerikos balsas (Voise of Ameri
ca) per radiją buvo transliuojamas 
29 kalbomis. Kongresui papildžius 
30.000.000 dol. biudžetą, bus dar 
transluojama arabų, turkų, Irano, 
suomių, švedų, norvegų, danų ir 
olandų kalbomis, kad atsvertų Sovie
tų propagandos melą. (S&S)
• Neseniai degaullistai vėl laimėjo 
vieną vietą savivaldybiniuose. Ko
munistų atstovas pralaimėjo. (DM) 

toj as Gružauskas, šiomis dienomis iš
vyksta l Australiją. Ne vienas, gal 
būt, pasakys, kad i jo vietą stos ki
tas ir vėl bus viskas tvarkoj. Žino-, 
ma, koviečiai, kiek teko nugirsti, da» 
pasiryžę laikytis, centru leisią žaisti 
naują jėgą, kuri iki šiol dar nesiro
dė, tai vieną jaunių, bet galima tvir
tinti, kad Gružausko šiuo metu nie
kas neatstos, nepakeis. Kai praėju
siais metais prieš Pabaltijo krepšinio 
ir tinklinio varžybas gruodžio mė
nesi Kemptene kilo klausimas, kasi 
mūsiškių krepšinio rinktinėj žais 
centru: Puzinauskas, Varkala ar! 
Gružauskas, tai vienas žymesniųjų' 
mūsų krepšininkų, 1939 metų Lietu
vos krepšinio rinktinės dalyvis, pa
reiškė, kad Gružauskas už Varkalą 
centru žaidžiąs du kartu, o, už Puzi- 
nauską penkis kartus geriau. Aš to 
čia Įrodinėti nesiimu, bet kad Gru
žauskas buvo tikrai puikus visais at
žvilgiais mūsų krepšininkas, tai matė 
kiekvienas, kvris tik stebėjo koviečių 
kovas. Jojo, beabejo, netekimas at
silieps i mūsų rinktinės pajėgumą.

Taigi šia proga pravartu būtų pa
minėti ir svarbesnes koviečių perga
les prieš stiprias svetimtaučių ko
mandas, kurių laimėjimams atsiekti 
labai didele dalimi prisidėjo Gružau
skas, vadovavęs komandos visam 
puolimui ir kiekvienose rungtynėse i 
pelnęs saviesiems taip pat nemaža 
taškų.

Paminėtinos šios koviečių perga 
lės prieš svetimtaučius:

a) prieš latvius —
Kovas — Cursa 41:24 (19:14), 
Kovas — Cursa 37:32 (22:14), 
Kovas — Wuerzb. YMCA 54:39, 
Kovas — Cursa 57:40 (29:15), 
Kovas — Wuerzb. YMCA 38:30 

(16:12), 
Kovas — Ryga 32:31, 
Kovas — Luebecko YMCA

(buv. Ryga) 63:41 (34?M), 
Kovas — latv. rinkt. 58:43 (21:19)

ir krt.
b) prieš amerikiečius —

Kovas — 27th Const. Sq. 78:21, 
Kovas — Neustadt Air Base 603

90"3S, 
Kovas — 75th Field Hospital 54:22, 
Kovas — Erlangeno Air Base 68:50, 
Kovas —Wuerzb. Special SeW. 61:31, 
Kovas — Erlangeno Islanders 48:30, 
Kovas — 87th Ordinance 61:52. 
Kovas — 90th MP Company 80:47, 
Kovas — 87th Ordinance 58:47 ir Hl

Čia paduodamos tik būdingesnė* 
Ir prieš svarbesniąsias komandas per
galės. Gi šiaip koviečiai nepraleis
davo progos ir su visomis komando
mis palygindavo savąsias jėgas: jie 
kovojo su estais, ukrainiečiais, vo
kiečiais, latviais ir visad išeidavo 
lamėtojais, o amerikiečiai su pavydu 
sakydavo: „That’s a nice team“ (tai 
yra puiki komanda) ir mielai su ko- 
viečiais rungdavęs!, kurių ir jiems 
nugalėti nepavykdavo. Koviečiai sto
davo i kovą visad šios sudėties: Gru
žauskas, Birutis, Gybauskas, Laurai
tis ir Gailius, o atsargoj — Kikilas 
ir Ginčauskaš. LV

ATSIŠAUKIMAS
S. m. vasario 7 d. „Žiburiuose? 

slapukas korespondentas pateikia vėl 
tendencingą Kempteno naujieną šio 
turinio:

„Galų gale sausio mėn. 25 d. vėl 
pavyko kempteniečiams išsirinkti 
naują komitetą. Rinkimuose tedaly
vavo tik 36,9% iš turinčiųjų teisę 
balsuoti. Nemaža rimtų kolonijos 
narių nekandidatavo l komitetą vien 
tik dėl to, kad rimtas darbas su vie
nu besiveržiančiu į komiteto pirmi
ninko vietą asmeniu bus neįmano
mas“.

Ką nori korespondentas tuo at
siekti? Ar pademonstruoti, kad tie 
korespondento „rimtieji“ kolonijos 
nariai, kaip ir jis pats, tik fcali drum
sti darnų kolonijos sugyvenimą ir iš
nešti savo gerai jau kempteniečiams 
žinomą nešvarią kovos taktiką vie
šumon?! Ar pademonstruoti, kad tie 
korespondento rimtieji nesugeba net 
rinkimuose nedalyvavusios daugu
mos suburti prieš jo Įsivaizduotą be
siveržianti į komiteto pirmininko 
vietą?!

Pasigailėkime, gerbiamieji slapu
kai korespondentai, laikraščių taip 
mažai turimos vietos ir užleiskim* 
ją naudingesniems tikslams.
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• pel. Nr. 10 (122) 1948. in. 4.

MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRaSTIS

Baigiami JAV lietuvių susijungimo pasitarimai

Jungtinės pastangos tremt. šelpti
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

JAV, panaikinus Bendrąjį šalpos 
fondą, 1947 m. rugsėjo mėn. buvo 
Įsteigta nauja šalpos organizacija, 
pavadinta American Overseas Aid, 
sutrumpintai dabar vadinama — A. 
O. A. Vasario mėnuo paskirtas už
sieniečių šalpos rinkliavoms. Tiki
masi surinkti apie 60 milijonų dole
rių. Toje organizacijoje dirba labai 
daug žymių Amerikos veikėjų. A.O.A. 
organizacijai pirmininkauja didelis 
labdarys ir pramonininkas Lee Mar
shall. Direktorių taryboje yra ir du 
lietuviai, tai kun. Balkūnas ir ban
kininkas Jonas Brennza. Ta naujoji 
šalpos organizacija į savo tarpą priė
mė šalpos organizacijas, kurių tarpe 
yra ir BALF. Tikimasi, kad iš su
rinkto vajuje turto nemaža dalis teks 
ir BALFui. Viskas pareis nuo va
jaus pasisekimo.

PROF. ČIURLYS FORT WAYNE 
TECHNIKOS KOLEGIJOJE

Prof. Čiurlys, kaip praneša Vie
nybė, neseniai atvykęs į JAV, pra
dėjo dirbti Fort Wayne,' Ind., Tech-

kartą per mėnesį pasiųstų kolekto
rių surinkti pinigus. Aš manau, kad 
nė vienos tuščios dėžutės nerastų." 

Pasiūlymas naujas ir juo naudo
jantis, nė kiek nereikia abejoti, kad 
būtų surenkama tūkstančiai.

MIRĖ ANDRIUS OLEKA 
ŽILINSKAS

Vasario 3 d. kaip praneša Ameri
kos lietuvių laikraščiai, pakeliui į 
savo dramos studiją mirė žinomas 
artistas ir režisierius Andrius Oleka 
Žilinskas. Į JAV jis iš Lietuvos at
vyko 1935 metais. Čia jis tikėjosi 
gauti darbo Holyvoode, bet jo nega
vęs ir apsigyvenęs New Yorke įsteigė 
savo dramos studiją. Studija turė
jusi nemažą pasisekimą. Andrius 
Oleka Žilinskas mūsų teatriniame 
gyvenime taip pat suvaidino nemažą 
vaidmenį. Kaip žinia, jis iš Maskvos 
į Lietuvą poeto ir tuometinio Lietu
vos pasiuntinio Baltrušaičio ragina
mas grįžo 1930 metais. Grįžęs tuoj 
atsistojo mūsų teatro priešakyje ir 
davė visą eilę pastatymų.

ATVYKO VĖL KELIOLIKA 
LIETUVIU

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
praneša, kad sausio 26 d. į JAV at
vyko šie lietuviai: Pranciška Ašukū- 
naitė, Jonas Byla, Marijona Didžiū- 
naitienė, Vincas Gruzdys, Ona Juš
kienė, Domininkas Kupstys, Povilas 
Petkevičius su sūnum ir dukterim, 
Jonas Šturas-Ignatavičius, Genovai
tė Volunienė su sūnum ir Edvardas 
Voiskis. Taip^pat praneša, kad sau
sio pradžioje iš Prancūzijos į JAV 
atvyko Henrikas Krištaponis, iš Švei
carijos Anelė Riškienė, Juzefą Ske- 
raitytė ir Elena Mankutė.

Sausio 29 d. į JAV iš Vokietijos 
atvyko Juozas Abramavičius, Julius 
ir Stanislavas Baliutavičiai, Edmun
das ir Kostė Butrimavičiai, Kazimie
ras Cesnavičius su dviem sūnumis, 
Jonas ir Marijona Kazlauskai, Geno
vaitė Kazlauskienė, Vladas ir Vanda 
Kondatravičiai su dukterim Janina, 
Bronius ir Stasys Taresevičius.

B. Vargas
nikos Kolegijoje. Profesorius nese
niai davė vietos laikraščiui ilgesnį 
pasikalbėjimą, kuriame iškelti visi 
Hamburgo Baltic University vargai.

J. VALICKAS KELIA NAUJĄ 
RINKIMO BUDĄ

J. Valickas, žinomas Newarko lie
tuvių veikėjas ir aktyvus tremtinių 
užtarėjas, neseniai Vienybėje atspau- 
dė rašinį, kuriame kelia ir naują pi
nigų rinkimo būdą. Jis rašo: „Aną 
dieną pasikalbėti tūlais reikalais bu
vau nuvykęs pas žydus ir ten paste
bėjau, kad ant sienos kabo dėžutė su 
Dovydo žvaigžde, kurion jie įmeta 
atliekamus centus. Ir taip jie suren
ka milijonus savo tautiečių reika
lams. Ar ne praktiška būtų, kad 
BALF ar kita organizacija parūpintų 
tokias dėžutes lietuviams, o paskui

JAV lietuvių tautininkų srovės 
laikraščiai paskelbė raštą, iš kurio 
matyti, kad visi pasitarimai baigti 
ir artimiausiu laiku turi įvykti galu
tinas patriotiškai nusiteikusių lietu
vių organizacijų susijungimas. Rašte, 
adresuotame Amerikos Lietuvių Ta
rybai, sakoma: „VLIKo atstovo ma
lonaus tarpininkavimo dėka 1947 m.
lapkričio 7 d. New Yorke įvykusia
me Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Tautininkų srovės atstovų pasitarime 
buvo formaliai pareikštas Tautinin
kų srovės nusistatymas įstoti į Ame
rikos Lietuvių Tarybą ketvirtadalio 
teisėmis, kaip tai buvo nutarta 1946 
m. lapkričio 30 — gruodžio 1 dienos 
Kongrese, Čikagoje.

Tautininkų atstovai tą savo nusi
statymą pakartojo ir 1948 m. sausio 
11 d. Pittsburge įvykusiame komisi
jos susirinkime, kur buvo susitarta 
dėl, atitinkamų ALT statuto pakeiti
mų, reikalingų sąryšyje su formaliu 
Tautininkų srovės įstojimu į sutvar
kymą.

Pittsburgo susirinkimas paliko 
Tautininkų srovės atstovams vėliau 
pasisakyti dėl ALT Vykdomojo Ko
miteto organizacinio patobulinimo. 
Šį reikalą Tautininkų srovės atsto
vai savo suvažiavime, įvykusiame 
1948 m. vasario 8 d. New Yorke, pla
čiai apsvarstė. Mes tariamės atspėją 
visos Amerikos lietuvių visuomenės 
gilų pageidavimą, kad Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbas būtų ■ vis na
šesnis, apimtų vis platesnius Ameri-

Italų spaudos atsiliepimai
Vasario 15 d. italų liberalų lai

kraštis „Risorgimento Liberale“ 
trumpai pranešė apie rytojaus dieną 
įvyksiantį Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą, o kitoj vietoj įsidėjo 
ilgą Vittorio Crainz straipsnį „Lie
tuvos tragedija“, pagrįstą gausiais 
faktais ir dokumentais, daugiausia 
paimtais iš VLIKo memorandumų 
JTO. Autorius baigdamas pastebi, 
jog dabar pačiam įkaršty tretysis 
Lietuvos tragedijos aktas, ir klausia, 
kada tautų teisingumas padarys jam 
galą.

Ypačiai gražiai, kaip nurodo Elta, 
šią sukaktį atžymėjo didelis iliustruo-

Marshallio planas veda į trečiąjį karą
SAKO HENRY WALLACE

Henry Wallace buvo pakviestas į 
užsienių^ reikalams rūmų komitetą, 
kur jis pareiškė, kad Marshallio pla
nas vedąs prie trečiojo pasaulinio 
karo, kad „Wall Street monopolistai“ 
norį Europą pavergti ir kad reika
linga prezidento, kuris pagerintų

BRITAI IŠLEIDĘ TREMTINIAMS 
129.800.000 SV.

Iki kovo mėn. pabaigos užsienie
čiai, kurie negali ar nenori sugrįžti 
į savo namus, Did. Britanijai atseis 
129.000.000 svarų, paskelbė komitetas 
Londone.

tas žurnalas „11 Focolore“,
15 d. Lietuvai paskirdamas visą dvi
gubą vidurinį (8—9) puslapį, patrau
kliai sukomponuotą iš Rosario F. Es
posito str. apie „Lietuvių tragediją“ 
ir 8 dailiai atspaustų nuotraukų. 
„Tremties šaly, toli nuo savųjų girių, 
baimindamiesi dėl Rusijon išvežtų 
savo tautiečių skaudaus likimo, lie
tuviai švenčia 30-ją savo Nepriklau
somybės sukaktį“ — tokia antrinė 
antraštė įvesdina italą skaitytoją į 
šių metų sukakties nuotaikas. Ilga
me straipsnyje autorius patraukliais 
vaizdais nupiešia Lietuvos praeitį, 
apibūdina didžiausias jos problemas, 
praveria lietuvių tautinės kultūros 
lobynus ir baigdamas sako, jog ben
dras katalikų tikėjimas dar tampres
niais broliško jausmo ryšiais italus 
susieja su ta „simpatinga šiaurės 
tauta, nūn gyvenančia dienas, kokias 
ir mums gali tekti išgyventi, ir ken
čiančia kančias, kokios ir mus gali 
ištikti.“

Lietuvai paskirtas dar vienas iš
tisas to paties „II Focolore“ nume
rio puslapis, kuriame įdėtas V. Min-

vasario | cevičiaus išversta Nelės Mazalaitės 
„Nežinomojo Kareivio legenda“. Tą 
patį N. Mazalaitės legendos vertimą 
vasario 5 d. paskelbė italų krikšč. 
demokratų organas „H Popolo“.

STOCKHOLMIŠKIU MEMORAN
DUMAS MARSHALLIUI IR 

BEVINUI
JV agentūra United Press, kaip 

informuoja Elta, pranešė iš Stock- 
holmo vasario 18 d.: „Ryšium su Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepriklau
somybės 30 metų sukaktimi, Pabal- 
tiečių komitetas Stockholme vasario 
17 d. pasiuntė D. Britanijos ir JV už
sienių reikalų ministeriams memo
randumą, kuriame šie prašomi savo 
darbuose laisvės ir demokratijos la
bui neužmiršti trijų Baltijos kraštų. 
Marshallis ir Bevinas prašomi padėti 
Baltijos tautoms atgauti savo nepri
klausomybę, kuri jiems buvo smurtu 
atimta ir kurios jie reikalauja rem
damiesi Atlanto charta“.

Šią UP žinią įsidėjo daugelis JV, 
D. Britanijos, Švedijos, Šveicarijos ir 
kitų kraštų laikraščių,

kos lietuvių sluogsnius ir visas ko
lonijas, ir kad todėl jis nebūtų loka
lizuojamas viename mieste, o per di
desnį kolonijų atstovavimą aktyvia
me darbe labiau išplistų ir kad tuo 
būdu Amerikos Lietuvių Taryba ryš
kiau atrodytų esanti tikra naciona
linio masto Amerikos lietuvių orga
nizacija.

Remdamiesi šiuo aiškiu visuome
nės pageidavimu ir patys būdami to 
paties įsitikinimo, mes manome, kad 
Tautininkų srovės įsiliejimas į ben
drą darbą Amerikos Lietuvių Tary
boje yra puiki proga reorganizuoti 
Tarybos. Vykdomąjį Komitetą, kad 
jis geriau atliktų čia nurodytąjį pa
geidavimą. Mes manome, kad tatai 
būtų nesunku pasiekti, atitinkamai 
padidinant Vykdomojo Komiteto su
dėtį.

Sitai pareikšdami, turime garbės 
Tamstoms pranešti, kad Tautininkų 
srovės tam įgalioti atstovai yra pa
siruošę neatidėliojant pradėti bendrą 
darbą Amerikos Lietuvių Tarybos 
rėmuose.“

Po raštu pasirašę šie veikėjai P. 
J. Žiūrys, M. J. Colney, K. S. Kar
pius, Juozas Tysliava, Antanas Olis, 
V. Abrąjtis, J. P. Ginkus. A. S. Tre
čiokas.

„Lietuvos respublika - 
karo auka“

PAREIŠKĖ NEW YORKO GUBER
NATORIUS DEWEY

New Yorko gubernatorius ir busi
masis kandidatas į prezidentus Mr. 
Thomas E. Dewey Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo akto 30-ties 
metų šventėje pasakė reikšmingą 
kalbą, apibūdindamas Lietuvos lais
vės atėmimą ir jos ūkio sunaikinimą,

Mr. A. Dewey kreipėsi, kaip Uni
ted Press praneša, į New Yorko gy
ventojus prisidėti prie lietuvių kil
mės amerikiečių, išreiškiant jiems 
simpatiją ir Lietuvos gyventojų iš
vadavimo viltį.

Gubernatorius oficialiame pa 
reiškime, pripažindamas 30-ties me
tų Lietuvos krašto nepriklausomybėi 
paskelbimą, pasakė:

„Lietuvos respublika buvo viena 
Hitlerio ir Stalino suplanuoto ir Rib- 
bentropo-Molotovo 1939 m. pakte iš
reikšto karo bei agresijos auka. Lie
tuvos suverenitetas, vidaus laisvė ir 
gerbūvis, gimęs jos tautos uolumo 
dėka, buvo sunaikinta ir kraštas nu
siaubtas per tris viena po kitos se
kusias okupacijas. Šiandien vietoje 
laisvės Lietuvos gyventojai vis dar 
yra spaudžiančio užgrobėjo rankose“, 
(S&S/JA)

santykius su Rusija“. HTB rašo, kad 
tuo prezidentu turįs būti H. Wallace.

Resp. atstovui p. Mundt paklau
sus, ar jis sutinkąs su tuo, kad So
vietai kišasi į kai kuriuo kraštus, 
Wallace taip atsakė: „Aš manau, 
kad taip yra, bet tai negalima sakyti 
iš tų pranešimų, kurie pasirodo Ame
rikos spaudoje“.

Po to. jis patiekė savo planą, 
■pagal kuri turi būti suteikta 
50.000.000.000 dolerių paskolos per 10 
metų, įtraukiant ir Sovietų įtakoje 
esamus kraštus. Ruhro sritis turėtų 
būti kontroliuojama 4 didžiųjų. Toks 
planas sušvelnintų esamą „šaltąjį“ 
karą ir busimąjį atominį karą.

Apskritai, p. Wallace planas ir 
Siūlymai atitinka Maskvos pageida
vimus. (m.)
ŠVEDIJA RIMTAI SUSIRŪPINUSI

Reuteris iš Švedijos praneša, kad 
Švedijos kariniai vadai reikalauja 
sustiprinti karines pajėgas, kad galė
tų sutikti būsimo karo grėsmę, kuris, 
pasak jų, tampąs vis artėjančiu.

Kariuomenės šefas generolas Hel
ge Jung ir laivyno bei aviacijos va
dai nurodė, kad dabartinis gynybos 
planas nesąs pakankamas, jei bus 
sumažinta kariuomenė. Planas esąs 
paruoštas parlamentinio gynybos ko
miteto ir įteiktas parlamentui.

Generolas Jung ir jo kolegos puo
la šį planą, kaip nepakankamą gy
nybai. Pagal jų nurodymus turi būti:

1) Gynyba ne žemesnėje padėtyje, 
kaip kiti tautos reikalai;

2) Kiekvienas švedas turi būti pa
ruoštas pasipriešinti, o visi tinkami 
švedai — paruošti ir aprūpinti taip, 
kad atliktų pavestą uždavinį;

3) Krašto gynyba decentralizuota, 
kad kiekvienas ir atkirstas dalinys 
veiktų savarankiai;

4) Oro naikintuvų kiekis turi būti 
padidintas naktinėmis eskadrilėmis. 
(DM/J.A.)

Nuo 1945 metų liepos mėn. lenkų 
išlaikymas kainavęs 107.550.000 sv. ir 
DP — 22.250.000 sv., skaitant nuo 
Vokietijos okupacijos pradžios.

Komitetas, komentuodamas šias 
išlaidas, pasisako, jog esą neteisinga 
ir iš tikrųjų negalima, kad tokios iš
laidos tęstųsi iš britų mokesčių mo
kėtojų. Šie skaičiai esą aiškiai rodą, 
jog Britanija didelį vaidmenį vaidi
na DP globodama.

Pagal „Westward Ho“ schemą į 
Britaniją esą atgabenta 33.250 DP. 
Jie dirba ž. ūkyje, pramonėje ir ka
syklose. Ši sistema atsėjusi 1.600.000 
sv., bet tas išlaidas padengia padidė
jusi produktyvi darbo jėga Britani
joje.

Toliau komitetas nurodo, kad tų 
išlaidų sumažinimas yra galimas pa
tvarkant lenku įkurdinimo korpusą 
(DM/J.A.)

ALT memorandumai Lietuvos 
ir tremtinių reikalais

SUSITARUS SU BALFU, NUMATYTA SUORGANIZUOTI IMIGRACIJOS KOMITETĄ

Kaip LAICo pranešimu remda
masi informuoja ELTA, ALT Vyk
domasis Komitetas ir LAICo direk
torius š. m. sausio 10—21 d. lankėsi 
Washingtone ir atliko visą eilę svar
bių pasitarimų bei pasimatymų.

Ta pačia proga buvo su BALF 
pirmininku apsvarstytas projektas, 
kurį paruošė imigracijos komisija, ir 
susitarta suorganizuoti Amerikos Lie
tuvių Imigracijos Komitetą. Tam pro
jektui (gyvendinti numatyta eiga ir 
sudaryta organizacinė komisija.

Kg darys su atbėgėliais Sovietų piliečiais?
JV vyriausybės organai Washing

tone, kaip praneša „Le Monde", da
bar svarsto, ką daryti su sovietų pi
liečiais, kurių keliasdešimt, o gal ir 
keletas šimtų tūkstančių, yra DP sto
vyklose Vokietijoje. Politiniuose Wa- 
shingtono sluoksniuose kalba, kad tie, 
kurie dėl savo technikinių sugebėji
mų arba dėl turimų informacijų gali 
būti „naudingi“, bus įsileisti į JV. 
Sovietų dezertyrus, kurių nuo karo 
pabaigos JV zonoje Vokietijoje (ir 
Austrijoj) prisirinkę apie 5.000, ame
rikiečiai linkę išduoti pagal susitari
mą su sovietais, kurio JV vis dar te
besilaiko. Tačiau ir šiuo punktu 
amerikiečiai svyruoja. „Washington 
Post“ rašo, jog paskutiniu metu tų 
dezertyrų itin pagausėjo, ir įdomu, 
kad pas amerikiečius urmu pradėjo 
bėgti sovietų atominio ginklo specat 
Ba inžinieriaus Kozielskio, kuris pa-

spruko po nepasisekusio atominės 
bombos bandymo praeitų metų rug- 
piūčio 17 d. Urale, pas amerikiečius 
yra atsiradę: gen. pik. Karpinskis 
(buvęs geologijos profesorius Lenin
grade), Molodeckis, Smirnovas (geo
logas) ir Brailovskis, sovietų atomi
nių tyrinėjimų pionierius. Jų sovie
tams negrąžinsią. -E-

Nūrnberge JAV karo kriminalistų 
teismas yra nusistatęs, jog įkaitai 
okupacinės kariuomenės gali būti 
teisiami tik tarptautiniu įstatymu pa
siremiant. Įkaitas gali būti nužudy
tas okupacinės jėgos tvarkai palaiky
ti, bet tik nuo atveju, jei tas indivi
das turi nusikalstamumo ryšio. Prieš 
tokią JAV laikyseną smarkiai pasi
sakė Sovietų zonos laikraštis Berli
ner Zeitung.

ALT delegacija lankėsi Valstybės 
Departamente ir turėjo pasimatymus 
su Rytų Europos skyriaus vedėju Mr. 
Dawson. Taip pat buvo aplankyti ir 
keli kongreso nariai. Čia pat įteikti 
keli raštai Lietuvos ir lietuvių rei
kalais.

Pirmame šių raštų, skirtame Vals
tybės sekretoriui G. C. Marshalliui, 
pasisakyta, kad Amerikos lietuviai 
pritaria Europos atstatymo progra
mai ir reikalauja, kad kongreso na
riai išleistų reikalingus įstatymus 
tam planui paversti veiksmingomis 
priemonėmis. Tačiau Europos atsta
tymo programa, sakoma ALT memo
randume, nebūsianti visiškai sėkmin
ga, kol pusė to kontinento skendės 
vergijoje ir priespaudoje. „Kare su
dėjusi tiek aukų ir pastangų, mūsų 
šalis privalo nepabūgti atlikti savo 
pareigą tarptautiniams pažadams 
įgyvendinti, kad nereikėtų gyventi 
ginkluotų paliaubų padėtyje, paliau
bų, kurias nuolat drumsčia spora- 
diški neramumai ir puldinėjimai, di
riguojami mūsų mąskvinio bendri
ninko pastarajame kare. — Tegul ru
sų karinės ir politinės pajėgos pasi
traukia į sovietų 1938 m. sienas. Te
gul lietuvių, latvių, estų, lenkų, Du-., 
no j aus ir Balkanų kraštų tautos at
gauna savo politinį suverenumą bei 
vidaus laisvę, kuriuos joms atėmė 
plėšikinis Hitlerio-Stalino bedradar- 
biavimas.“

Kitame savo rašte, adresuotame 
taip pat G. C. Marshalliui, ALT pla
čiai ir pagrįstai išdėsto Vokietijoje

ir Austrijoje, amerikiečių zonoje, gy
venančių tremtinių vargus ir rūpes
čius, reikalauja užkirsti kelią nerimą 
skleidžiančiai komunistinei įtakai. 
Konstatavus, kad nuolatinių skrynin
gų sistema yra pasidariusi teroro ir 
piktnaudojimo įrankiu į tarptautinę 
humaninę organizaciją įsisukusių ko
munizmo draugų rankose, ALT rei
kalauja mesti nežmoniškus PC-IRO 
metodus. Iš politinių pareigūnų, ku
rių žinioje yra DP problema, reika- 
lautina, kad jie ne tik tatai sutvar
kytų, bet IRO administracinį perso
nalą, išskyrus vyr. štabą, sudarytų 
daugiausia iš pačių tremtinių, o jų 
demokratiškai išsirinktus komitetus 
pripažintų.

Trečiąjį raštą ALT pasiuntė at
stovų rūmų pirmininkui Joseph Mar
tin, reikalaujant papiginti tremti
niams išsiunčiamų siuntinių persiun
timo tarifus.

Visus šiuos raštus pasirašė ALT 
pirmininkas L. Šimutis, sekretorius 
Dr. P. Grigaitis ir iždininkas M. Vai- 
dyla.

Skaudas liūdesio valandoje, 
netikėtai netekus mylimo ir 
brangaus sūnaus RAIMONDO, 
p. p. Onai ir Jonui PAKAL
NIAMS reiškiame širdingą 
užuojautą —

Elena Baranauskaitė, 
Genovaitė ir Vladas Orlauskai
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