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LIETUVIŲ SA VAITRASTIS Dillingen/D., 1948 m. kovo 25 d.emiinių Viltis!
Aleliuja!Kėlės Kristus, mirtis krito

Velykų džiaugsmo varpams gaudžiant
pasilikusiųjų naikinimą. Mums padaryta žaizda iš ti
krųjų kelis kartus didesnė, negu iš karto atrodo: jla

Ir vėl per visą krikščioniškąjį pasauli tikinčiųjų 
mintimis ir lūponis praskambės: 'Vėlykos... kėlės 
Kristus, mirtis krito — Aleliuja 
člose su baime susirinkę mūsų namiškiai Velykų rytą 
i prisikėlimo pamaldas giedos:

Linksma diena mums prašvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito: 
Kėlės Kristus, mirtis krito — 
Aleliuja, aleliuja, aleliuja

Bet nors ir mažinusiame bažnytkaimyje daugelis 
pasiges pažįstamų veidų, artimų draugų, brangių bei 
žinomų savo apylinkėje asmenų, o grįžę į namus pasi
ges Ir brangių savo ilrdžiai namiškių ar giminių. Ir dar 
didesnis skausmas prislėgs mūsų tautą, ir dar labiau 
tie prisiminimai draskys ir taip jau mūsų tautiečių 
sužeistą širdį.

Išblaškytiems tautiečiams po visą pasauli šios Ve
lykos taip pat ne džiaugsmą atneš, bet dar didesnį susi
rūpinimą ir skausmą dėl savo ar tautos likimo. Gal 
no. vienas tyliai savo širdyje pagalvos, o gal net ir 
pakalbės, kaip aną šventą rytą moterys eidamos lankyti 
Kristaus kapą kalbėjo, kas nuritins tą skausmo akmeni 
nuo mūsų širdžių, kas prikels pasaulio sąžinę iš to dva
sinio letargo, kas (skels tą meilės ir tiesos bei teisybės 
ugn| žmonių širdyse, kad išnyktų visa tai, kas neša 
žmonijai pražūti ir mlrt|?...

Pasaulis tai duoti žmogui negali. Ypatingai pasku-

tintais laikais mes matome, jog pasaulio žmogus, kuris 
taip daug jame vilčių padėjo ir ieškojo jame sau pra- 

Ir tėviškės bažny- smės bei išganymo, niekuomet nepatyrė tiek nusivylimo 
ir apgaulės, kaip šiandieną, nes jis tapo žiauriausiai 
nužmogintas ir apiplėštas.

Kristus aną šventą Velykų rytą ne tik nugalėjo 
kūno mirtį, bet gražino viltį Ir gyvenimą, visų pirmą 
nusiminusioms moterims, paskui savo mylimiems apaš
talams ir kartu visam pasauliui Kristus savo prisi
kėlimu, vaizdžiau negu savo mokslu, parodė visiems 
didžiąją žmogaus vertę, dėl kurio net verta kentėti Ir 
mirti Dar daugiau. Kristus parodė, kad net ir kančia 
yra naudinga bei reikalinga ir gali susilaukt! savo per
galės bei atpildo, jei tai reikia pakelti dėl tiesos ir 
aukštesnių dalykų. Jie pajuto tą didžiąją Kristaus 
mint| it kėlėsi iš tos ne vilties bei nusiminimo. Tas 
dvasinis atgimimas pas apaštalus ir pirmuosius krikš
čionis buvo toks didelis, kad jiems gyventi, dirbti 
kentėti ir net mirti jei reikalinga, buvo didžiausias 
džiaugsmas ir laimė.

Tegul šios Velykų šventės mus atgaivina ir susti
prina skaudžiame mūsų likime. Neškime su meile Ir 
kantrybe savo naštą, kad mūsų skausmai Ir kančios 
būtų naudingi mums Ir mūsų tautai Tuomet ir mes 
sulauksime savo prisikėlimo ir vėl kartu su Kristumi 
galėsime švęsti didžiąją pergalės ir džiaugsmo šventą

Kun. Br. Dagilis, Dillingeno parap. Klebonas

Faustas Kirša

7š saulėtu dausu
Ak, atskriskl daina nukankintos šalies 
Ir neklausk, kur gimiau, kur einu, kas esu, 
Man gyventi nubodo ir mirt nebaisu. 
Tu nuleisk! sparnus ant. sugeltos širdies 

Iš saulėtų dausų.
Apkeliauju žemes kaip klajūnų minia 
Pasigėrus vaizdais iš slaptingų šviesų, 
Rodos, jūros bangoj būtų plaukti drąsu. 
Kada leistus širdin kaip žuvėdra žinia 

Iš saulėtų dausų.
Girdžiu skamba varpai iš gimtos padangės: 
Ant vitražų ugnis, ant altorių šviesu. 
Rodos, chorai sustūgaus gyvybės garsu. 
Rodos, laimės šypsnys praregės 

Iš saulėtų dausų.
Nors kapuos praeitis, bet koks oras kvapus. 
Tartum rožių banga vaidelučių kast), 
Tartum aukuro dūmuos užburtas esu 
Ir tik ženklo pritrūko, kurs audrą nupūs 

Iš saulėtų dausų.
Kelias saulė rytuos, tuoj liepsnos vakarai. 
Kurie miega ramiai, aš jų sapno klausau. 
Kurie širdis prarado, kenčiu dėl visų, — 
Tik ramina gimtosios šalies pažarai 

Iš saulėtų dausų.
Ak, stebuklų daina, tu nutildai audras, 
Tavo geismo garsuos žemę kelti drąsu. 
Tavo žodžio liepsnoj aš smaragdas esu. 
Kai skrendi per pasaulį dievų aukuruos 

Iš saulėtų dausų.

Velykos — didžio džiaugsmo šventė visam krikš
čioniškam pasauliui. Jų metu kadaise ir Lietuvoje 
choru sugausdavo bažnyčių varpai, suskambėdavo iš- - šaukiasi mūsų pagalbos ir užtarimo, o pasaulis į mūsų 
kilmingas Aleliuja, o iš toli ir plačiai sugūžėjusios mi
nių minios džiūgaudavo ir sveikindavo Išganytoją, žmo
giškąją mirtį nugalėjusį. ,

Prieš porą tūkstančių metų žmonijai paskelbtas 
Kristaus idealas Velykose suspindi nauja, gaivinančia 
šviesa. Jis ragina žmogų pagaliau kartą baigti kompro
misus su savo sąžine ir pasukti Jo nužymėtu keliu. 
O tasai kelias, atrodo, toks nuostabiai tiesus ir aiškus: 
artimo meilės ir pasiaukojimo kelias. Ir tikrai, ar be
reiktų didesnės palaimos žemei, jeigu visa žmonija nuo
širdžiai pasuktų juo! Vienu metu pasaulis pasidarytų 
kitoks. Išnyktų skurdas ir vargas, kurių šiandien jame 
jau perdaug susitvenkę. Dingtų neapykanta, nuo kurios 
laisva šiandien tik labai reta kuri širdis. Baigtųsi ma
sėmis iš savo gimtųjų kraštų trėmimas, kankinimas ir 
žudymas, nebepersekiotų nuolatinis baimės jausmas. 
Žmogus pamiltų žmogų tokį, koks jis iš tikrųjų yra... 
Velykose prisikėlimą primindama, tatai ypatingai pa
brėžia Kristaus mokslą žmonijai nešanti Bažnyčia. Ta 
pačia linkme žmogaus mintis kelia ir gili velykinė 
mistika, gaubiama kasmet nauja gyvybe alsuojančios 
gamtos. Pagaliau to paties linkime ir mes patys savo 
artimiesiems bei tolimiesiems, juos nuoširdžiai sveikin
dami Velykų švenčių proga.

Bet kiek kartų tokia pakili nuotaika apima mus, 
tiek pat kartų su kartėliu širdyse turime susimąstyti: 
kaip toli dar šiandien žmogus nuo ano paskelbtojo 
Kristaus idealo! štai, trečiąjį kartą bažnyčiose suskam
ba Aleliuja, nutilus ginklams žvangėti po antrojo, ką 
tik praūžusio pasaulinio karo. Bet ar kiek pasistūmėjo 
per tą laiką žmonija prie Jo, prie išsiilgtosios taikos 
ir tikrosios ramybės? Džiaugtumės galėdami atsakyti 
taip, tik deja, šiandien dar to padaryti negalime. Prie
šingai, juo toliau, tuo aiškiau ir vaizdžiau išsiskiria šių 
dienų dvilypis pasaulis Į dvi taikiu būdu nebesuderi- 
namas stovyklas. Užuot sulaukus atskrendant balandi 
su alyvos šakele, tamsūs ir vis labiau grūmoją dar 
baisesnio susidūrimo debesys vis tirščiau niaukia jau 
ir taip šiandien paniurusią padangę.

Mums, savo nelaimingų kraštų tremtiniams, kurie 
jau daugiau negu sepiyneris metus nebeišgyvename ti
krojo velykinio dvasios pakilimo Ir vis nesulaukiame 
atgimstant tiesos, šiandieniai reiškiniai nėra nei ne
laukti nei netikėli. Jėgos, klastos ir apgaulės buvome 
mes išblokšti iš savo namų, išskirti iš savųjų. Jau vien 
patsai išskyr'mo faktas paliko numyse neužgydomą 
žaizdą, kuri tačiau atsinaujina gailesniam skausmui, 
kai iš anapus pasiekia mus vis naujos žinios, kalban
čios apie vis didėjanti terorą ir griežtėjant! masini

balsą ilgą laiką pasiliko lyg užburtas — kurčias ir 
nebylus. Tačiau išvykdami aisinešėme kartu su savimi 
ir gilų įsitikinimą, kad sykį padaryta skriauda vistiek 
turi būti atitaisyta. Tasai Įsitikinimas stiprino ir tebe- 
stiprina mūsų vilti, jog likusioji pasaulio dalis kada 
nors supras ir parems teisingas mūsų pastangas. Ne* 
klydome taip galvodami. Mūsų džiaugsmui, štai pasta
ruoju metu pasirodo vis daugiau mums palankių proš
vaisčių Vakarų demokratijų dominuojamuose kraštuose. 
Tiesa, tos prošvaistės ligi šiolei daugiau reiškėsi ne 
darbais, bet žodžiais, tačiau atsargiai vertindami besi
kristalizuojančią situaciją, turime tvirto pagrindo ti
kėti, jog laikui atėjus tie žodžiai gali pavirsti ir veik
smais. Juk, esame tikri, tik tai tegali priartinti mūsų 
grįžimo dieną, o mūsų Tėvynei — laisvę, kurios veltui 
žvalgėmės jau tiek ilgų ir sunkių metų. Tos pat dienos 
laukia ir milijonai kitų, mūsų laisvės kovos draugų 
pavergtųjų ar vis dar naujai vergiamų. Ir jie savo 
siekimuose tepripažįsta vieną — išsivadavimą bet kuria 
kaina. Taigi, tikra, jau praėjo tas metas, kada buvomo 
vieniši savo nedalioje. Sutelktinėmis pastangomis gt 
visuomet greičiau ir tikriau pasiekiamas tikslas. Tad ir 
ateinančius įvykius, kokie jie bebūtų, sutiksime drąsiai, 
apgalvotai, ryžtingai.

Tokioms štai nuotaikoms ryškinantis, skambės šie
metiniai Velykų varpai laisvajame krikščionių pasau
lyje. Ar tai bus paskutinis kartas, kada į jų gausmą 
tik nejaukia tyla atsakys ištuštintos mūsų tėvynės baž
nyčios, šiandien dar sunku įžvelgti. Viena tik aišku: 
ten, žaliųjų girių prieglobstyje, vyksta žūtbūtinė kova. 
Tai kova dėl krašto laisvės, kova dėl žmogaus gyvybės, 
kova dėl krikščioniškosios kultūros. Sunkias bandymų 
dienas išgyvena pilkieji tos kovos didvyriai ar Sibiro 
kankiniai, bet ar tai ne akivaizdus mums pavyzdys, 
kaip mes turėtume atgimti velykiniams varpams šiemet 
gaudžiant! Jie tikrai nebežino, kas yra patogumai, as
meninė nauda, pavydas ar siauri kurios nors vienos 
srovės interesai... Tad Jų pasiaukojimo vardan, šian
dien turėtume kiekvienas, pradėdamas nuo savęs, išsi
žadėti tai, kas mus gaft skirti, ir visi ranka rankon bei 
visomis išgalėmis privalėtume siekti didžiųjų ir ben
drųjų savo tautos idealų. Ir kai pagaliau sulaukę lai
mingosios grįžimo dienos, atvira širdimi ir ramia są
žinę galėsime prisipažinti, kad išlikome sveiki kūnu, 
nesumenkę morale ir užsigrūdinę dvasia, o laisvės ko
vai laimėti padarėme visa, kas buvo mūsų galioje, — 
tada tikrai būsime verti laisvoje Tėvynėje džiaugsmin
gai švęsti Didžiojo Prisikėlimo Šventę!

M. Zubrys i
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Iš vėjuotos Anglijos
APSVILUSIOS PETELIŠKES 

ROLĖJE
Kaip nakties pateliškės i šviesą, 

taip mes veržėmės į Angliją. Ver
bavimo patalpos buvo apstotos iš vi
sų pusių ir tie, kurie neprisiveržė prie 
durų, i būstą lindo per langus. Grei
čiau, tik greičiau iš nesvetingosios 
Vokietijos, iš įgrisusių stovyklų! 
Greičiau į ten, kur nėra kukurūzinės 
sriubos, kur duonos didesnis gabliu- 
kas ir mėsos dažnesnis kąsnis...

Ir kai dabar jau po 7 darbo mė
nesių žvilgterim j praeit}, prisimena
me Vokietiją —;• kartais juokingas 
mums atrodo anų dienų entuziazmas 
ir pastangos per kitų galvas Įsibrauti 
į kambarį, kuriame ant iki nuobodu
lio Įgrisusio DP pasėlio buvo užspau
džiamas „štampas“, jog tam ar kitam 
jau nėra kliūčių vykti savanoriškai 
darbams 1 Angliją. Tačiau pro tą 
jūsų šypseną, kuri, maždaug, turėtų 
reikšti jei ne sudegusios, tai bent 
sparnelius apsvilusios peteliškės sa
vijautą, prasiveržia žiaurios tikrovės 
supratimas ir todėl norisi garsiai su
šukti savo tautiečiams, dar Vokieti
joje vargstantiems: „Nebijokite An
glijos! Čia nerasite liuksuso bei gerų 
butų, bet rasite didesnę ramybę".

KAI AUKSAS NUGALI
Tur būt, nėra pasaulyje nė vie

nos šalies, kurioje gyvenantieji žmo
nės būtų visai patenkinti arba kurio
je vien tik gera būtų galima atrasti. 
Vienoje šalyje to gero daugiau, kitur 
— mažiau. Anglija jokiu būdu dar 
nepriklauso prie tų valstybių, kurio
se darbininkijos gyvenimas būtų ypa
tingai aukštas. Prieš karą jis gal bu
vo kiek aukštesnis, bet dabar yra 
smarkokai nusmukęs, nėra davinių, 
kad jis greitai pagerėtų, nors dabar
tinė! vyriausybė deda dideles pastan
gas šia kryptimi. Na, ė kai pats an
glas darbininkas turi kęsti neprite
klių, ką ir galvoti apie darbininką, 
šin kraštan atvykusi iš užsienio ir 
dar 'neturintį užnugaryje valstybės, 
galinčios ginti jg interesus! Ir jei 
mus pradžioje sutiko gana šiltais žo
džiais, tai toliau, darbo metu, darbo 
stovyklose tie žodžiai išvirto j gilų 
formalizmą, o tai kaip tik ne kartą 
Įaudrina geresnio duonos kąsnio ieš- 
kojusio darbininko širdį. Deja, i 
audras atvykėlių širdyse čia visai ne
kreipiamas dėmesys, nes viskas ma
tuojama svaru, šilingų, penu. Atseit, 
tada, kai valstybė pasiekė aukštesnį 
finansini pajėgumą ir jos gyventojai 
turėjo pasirinkti paprastą nuoširdu
mą arba beširdiškai veržlų ttirtėji- 
mą, jie pasirinko pastarąjį. Tik todė> 
čia kartais parodomas nuoširdumas 
yra visada> reikalaująs padėkos iš to, 
kam jis buvo parodytas. Tik todėl

čia gerbiamas tas, kuris turi pinigų, 
turi aukso.

METU GALO BELAUKIANT
Pasirašę sutartis vieneris metus 

dirbti Darbo Ministerijos nurodytą 
darbą, bet taip pat turėdami patiki
nimų, jog tuo atveju, kai darbas ne
patiks, kai jis bus per sunkus, Darbo 
Ministerija sutiks jį pakeisti, mes ki
bome j pirmą mums pasiūlytą darbą 
— j žemės ūkj (Yra, tiesa, nemaža ir 
kifur — pramonėje — dirbančių, bet 
didžiausias procentas atvykusiųjų 
buvo pasiųsti 1 žemės ūkį). Jau iš 
anksto reikia pasakyti, jog Anglijos 
ūkis yra labai modernizuotas ir me
chanizuotas ir... atsilikęs, jei atsili
kimu galima pavadinti trūkumus ja
me. DP darbininkas, patekęs 1 toki 
ūk}, nuėjo dirbti paprasčiausių dar
bų. Jei anglą darbininką tik retai 
kur pamatysi renkant bulves paskui 
mašiną, tai mes lankstėme savo neį
pratusias nugaras ištisus mėnesius. 
Skaudėjo nugara ir kojos, bet dirbo
me, nes metus pasižadėjome dirbti 
ir juos norime tęsėt!. Daugeliui su
tarties galas netoli. Visi šie ir visi 
kiti, kurie ne taip greit baigs darbo 
sutarti, galvoja tik vieną: po metų 
žemės ūkyje nebedirbu! Šitokį nusi
statymą dar, paaštrina draugai, dirbą 
pramonėje. Ten sąlygos kitos, ten 
uždarbis kitas. Taigi visi pakeltomis 
galvomis laukiame pavasario galo, 
kada ir mūsų „karjera" žemės ūkyje 
pasibaigs.

Kas bandė anksčiau pakeisti dar
bą ir nepakeitė (nes Darbo Ministe
rija užmiršo dali pažadų) — taip pat 
nenusimena: metų galas netoli!

KARTI DARBO MINISTERIJOS 
„DOVANELE“

Žinome Malrionio baladę „Čičin
skas". Ten aprašomas stebuklinga 
perkūnija, Kalėdų rytą nuspyruši 
Čičinską. Maždaug tokj pat stebu
klingą 'smūgi pajutome ir mes, kai 
„Britanijos Lietuvis" paskelbė ofi
cialų Darbo Ministerijos atsakymą, 
liečianti kaip tik mus. Jis čia ištisai 
pacituojamas:

„Atsakydamas turiu pareikšti, kad 
„Westward Ho" planas verbuoti DP 
darbams yra ekonominių,planas, ku
rio tikslas yra pakėlimas šio krašto 
ekonominio stovio, padidinant darbo 
jėgas kai kuriose pramonės šakose, 
kur tų darbo jėgų buvo jaučiamas 
trūkumas.

Iš to seka, šis tikslas nebūtų pa
siektas, jei E.V.W. būtų leista pasi
rinkti koki kitą darbą ir kad tas lai
kotarpis, per kurj jie turės pasilikti 
tame darbe, 1 kuri jie buvo paskirti, 
turi aiškų ryši su būsima ekonomine 
padėtimi. ’

Atgarsiai iš Vasario 16-sios iškilmių Šveicarijoje
ZOricho rest. į.Zunft“ salėje mūsų 

tradicinės šventės išvakarėse susirin
ko apie 150 žmonių iš miesto, jo apy
linkių ir iš toliau (Lozanos, Yverdo- 
no). Taip pat atvyko iš Bazelio prof. 
Eretas su ponia. Iškilmėse dalyvavo 
da'r apie 30 kviestų šveicarų svečių 
ir lenkų atstovas — „Combatantų“ 
dr-jos pirm Dr. Rakowski.

Vyriausias amžiumi dr. AugeVi- 
čius, atidaręs susirinkimą ir taręs 
pasveikinimo žodį susirinkusiems, 
pakvietė i prezidiumą: prof.. Eretą, 
konsul. Garbačiauską, adv. Truską, 
p. Narutavičienę, dr. Rakowski, p. 
Gerber, stud, atstovą Skirgailą ir dr. 
Scl warckubach.

Po didžiule tautos vėliava su
skambėjo Lietuvos himnas. Be pa
siruošimo, be repeticijų, vienok jis 
skambėjo galingai ir karštai.

Toliau perskaityti sveikinimai: 
VLIKo, Vykd. Tarybos, Ministerio dr. 
* eau!.’O. parašiusio gražu, nuoširdų 
pasveikinimo žodi 1 lietusius Zūriche.

„Zentralleitung’o“ direkt. Zaugg: 
— ...... nors šiandieną nelinksma
Jums diena, bet, tikiu, kad Jūsų no
ras gyventi vi'ką nugalės, linkiu ge
resnės ateities“.

Prof. Conradino trumpame svei
kinime raštu paskutinis sakinys: — 
„... Lietuva, moegest du bald die 
Freiheit wieder erlangen!“

Susirinkusieji pasveikino: Šven
tąjį Tėvą, Vykdom. Tarybą, VLIKą, 
BALFą, ALTą, Nepriklausomybės 
Aktą pasirašiusius, visus Lietuvos 
Ministerius, LRK C. Valdybą ir Ar- 
kivysk. Skvirecką Zamse.

Vėliau kalbėjo kons. Garbačiau
skas, kviesdamas atsistojimu pagerb
ti kovoje žuvusios mūsų tautos sū
nus. įspūdingai sugiedota „Marija, 
Marija...“. Daugelis braukė nurie
dėjusią ašarą ... Savo ilgoje, išsamio
je kalboje minėjo Konsulas sunkius 
mūsų tautos istorijos etapus ir šiur
piai žiaurias paskutines dienas, oku
pantams j mūsų kraštą besiveržiant. 
Vis dar kietai buvo laikomasi savo 
garbingo žodžio akcentavus neutrali
tetą: ne tik nepažeidžiant gerą san
tykių su mūsų kaimynais lenkais, bet 
dar jiems padedant jų sunkiose die
nose. Maža mūsų valstybė garbingai 
atliko savo misiją.

Po to vok. kalba sveikino prof. 
Eretas. Savo karštai patriotiškoje 
kalboje jis nurodinėjo ryšj, kuris nuo 
seniau yra tarp šveicarų ir lietuvių! 
Paminėjo eilę mūsų žymių rašytojų 
ir veikėjų, kurie gyveno Šveicarijoje, 
jai palikdami savo mokslo darbus ir 
kūrybą. Priminė lietuvius, išėjusius 
mokslus Šveicarijoje, o taip pat švei
carus mokslininkus, dirbančius Lie
tuvos universitetuose. Ypatingai daug 
ir ilgai plojo mūsų oratoriui, kada jis

E.V.W. buvo Įsileisti 1 Didž. Bri
taniją neribotam laikui, tai rodo ir 
jų asmens dokumentai, o ne 12 mėn., 
kaip iš pradžių buvo numatyta. To
dėl jų darbo kontrolės laikotarpis nė
ra aprėžtas.

Amžiaus ribos nuostatas, reguliuo
jąs britų darbininkų samdymą, nėra 
taikomas E.V.W. Samdymas E.V.W., 
nežiūrint jų amžiaus ribos, yra regu- 
guliuojamas atvykimo sąlygos ir 
jiems gali būti leidžiama keisti dar
bas tik su Darbo Ministerijos suti
kimu.
y Ministerija žino apie daugelio E. 
V.W. norą turėti daugiau laisvės pa
sirenkant darbą, bet, kaip jau mi
nėta, tas reikalas gali būti Įmanomas 
tik tada, kada pagerės ekonominė pa
dėtis. E.V.W. įnašas šiam tikslui yra 
vertingas.

Išgyvenę Britanijoje nustatytą 
laiką (5 m.) E.V.W. galės paduoti pra
šymus, kaip ir visi kiti svetimšaliai, 
gyveną D. Brit., britų pilietybei gauti. 
Jei pilietybė bus duota, aišku, jie bus 
laisvi nuo tų sąlygų, reguliuojančių 
svetimšalių darbą“.

Iš šitos citatos visiems pasidarė 
aišku, jog apie jokias metines sutar
tis netenka galvoti. Paskyrė i žemės 
ūkj —' ir vark penkeris metus, kol ji 
ant britų pilietybės išmainysi s. . Iš 
šitos citatos aiškėja, jog mes neturi
me lygių teisių su anglais darbinin
kais, nors tatai ir buvo žadėta. Sia
me fakte ypač būdinga tai,, jog mums 
apie tokj sutarties pakeitimą buvo 
pranešta tik tada, kai buvo Ministeri
ja užklausta, ką mes galėsime daryti 
metinei sutarčiai pasibaigus? Sutar
tis pakeista, E.V.W. visiškai neatsi
klausus, O juk E.V.W. irgi nori da
lyvauti savo likimo sprendime!

Šitą beveik Kalėdinę Darbo Mi
nisterijos „dovanėlę" prarijome labai 
karčiai...

JEI REIKTŲ PASIRINKTI...
Kol kas mus vejasi stovykla, nor

ma, kuponai; punktai ir Įvairūs, „ra- 
cijonai“.' Tarytum' tai būtų, {derėtas 
kraitis, neatskiriama mūsų dalis. To 
dėka mes nejuntame laisvės, nejun
tame savyje, to momento, kada turi 
pats pagalvoti, kaip, savo reikalus ge
riausiai sutvarkyti. Už maistą .pini
gus atskaito išmokant algą, už lovą 
— taip pat. Komendantas tvarko vi
sus kitus reikalus— visa tai palaiko 
stovyklinę nuotaiką ir mes niekaip 
negalime Įprasti, susivokti, jog sau 
žmonėmis esame. Tie mūsų pinigų 
likučiai nuo maisto ir kitų būtinų iš
mokėjimų neužsilaiko pas mus — iš
slysta lengvai, it vijūnas. Po to visą 
savaitę reikia jį rinkti bulvių lau
kuose, drenažo grioviuose ar kitur. 
Antra vertus, bent pusė anksčiau at
važiavusių jau sugebėjo gražiai ir 
gerai apsirengti ir tuo,net patys an
glai stebisi: šioje srityje anglų dar
bininką jau pralenkėme.

Dirbti reiks visuose kraštuose. 
Anglijoje Įmanoma dirbti ir gyventi. 
Cie nebus galima susikrauti didelių 
kapitalų, bet už tai iš čia beveik ga
lima girdėti tėvynės girių ošimą ir 
javų šiurenimą. Čia beveik galima 
justi gėlių kvapą sesės darželyje: 
mėnulis tas pats ir toks pat sidabru 
krinta čia ir ant mūsų tėvynės laukų.

Gražioji Nemuno šalis
BOTANIKOS RETENYBES LIETUVOS PAJŪRIUOSE (2)

Kitas retas svečias iš Pietinės 
Amerikos Atlanto pakrantės yra va
dinama šydro žolė (Schleierkraut), 
kuri vasaros mėnesiais tankiu sida
briniai pilku šydru apdengia visą rė
žį tarp Priešakinės kopos ir Užmario 
miškų. Ta žolė apėmė jau ne tik 
Kopgali ir Smiltinę, bet nuėjo iš vie
nos pusės kitapus Melnaragės ir iš 
kitos pusės siekia Juodkrantės. Gai
la, nėra kur patikrinti tos įdomios 
žolės botaninio pavadinimo. Ji auga 
krūmelis prie krūmelio, maždaug 50 
cm. aukščio, į kamuolius panašiais 
kekulais iš sausų i visas puses šako
tų stiebelių, kurių galūnėse išaugę 
mažyčiai sidabriniai žvilgantys lape
liai ir dar mažesni balti žiedeliai.

Iš tolo tais augalais nuklotas že
mės ruožas atrodo lyg būtų apdeng
tas šilkiniu šydu. Šydro žolei jsižy- 
dėjus, ištisas ilgas savaites tas pajū
rio ruožas kvepia tartum kokiais 
orientališkais smilkalais.

Visiškai nežinomos kilmės, gimi
ningas mūsiškiam levažandžiui yra 
gauruotasis ožkabarzdis 
(Trapopogon floccocus), gavęs savo 
vardą nuo smulkučių gaurelių, ku
riais yra apaugęs jo stiebelis ir la
peliai. Jis jau gyvena ne vien pa
jūryje, bet ir sausumos pusėje, kur 
tik randama smėlėta žemė.

Mūsų pajūryje išliko ir tokių au
galų, kurie savo kilmę skaito dar iš 
paskutinės Ledų gadynės. Prie jų 
pirmoje eilėje priskaitoma Juodkran
tės kalnų miškuose tebeauganti 
šiaurinė linnea (Linnea borea
lis). Ta švelnutė baltažiedė gėlelė 
šiaip randama dar tik Skandinavi
joje. Šiaurinė linnea kaip ir reto gra
žumo pajūrio usnis (Erynginum 
maritimum) bei plačialapis 
varpelis (Campanula latifolia) yra 
valstybės globojamieji augalai, ku
riuos skinti buvo griežtai draudžia
ma.

Grįžtant prie šydro žolės, rudenį, 
kai ji nunoksta, jos kotas nutrūksta 
ir visas krūmas leidžiasi pavėjui rie
dėti. Tuo būdu ta žolė išplatina savo 
sėklas po tolimas apylinkes. Daug 
kas yra net Įsibauginti gavę, kam te
ko vėlų vakarą ar nakties metu nu
eiti i pajūri, pamačius per paplūdy-

mj beriedančius kažkokius keistui 
vaiduoklinius kamuolius! Išradingu
mas ir augalų pasaulyje yra geriau
sias ginklas ir priemonė. Tuo būdu 
perkeldama savo prieaugli, šydro žo
lė yra užvaldžiusi plačiausius plotus 
Įvairiuose žemynuose. Bet kadangi 
ji nepretenzinga ir tenkinasi liesomis 
smėlynų žemėmis, ji nėra ne tik per
sekiojama, bet dar mielai toleruoja
ma. kaip dykumų kolonizuotoja.

Būtų per toli nueita, šio straipsne
lio rėmuose išvardinti tuos Įvairiau
sius augalus, kurie dabina mūsų gim
tąjį pajūrį. Tačiau negalima praeiti 
pro dar porą retenybių. Tai abudu 
gyvūnus medžioję augalai, kuriuos 
būdavo galima rasti Girulių pamiš
kyje. Pirmoji saulėr a sa (Drose- 
ra rotundifolia) ir antroji rieba
linė žolė (Pinquirula vulgaris). 
Valandomis teko išgulėti ties tokia 
saulėrasa, stebint jos vabzdžių me
džioklę ir virškinimą. Lyg miniatiū
rinės rankutės išskėsti piršteliai tos 
gėlikės lapeliai budi išsiskėtę i visas 
puses. Štai atskrenda maža musė- 
lytė, nutūpia į žiedelio miniatiūrinę 
delną ir pradeda godžiai laižyti saldų 
delnytėie trykštanti skystimą. Tik 
štai pirštelis po pirštelio atsargiai iš 
lėto leidžiasi ant musėlės kupros, o 
ta jau Įklimpusį lipiame žiedelio si
rupe, norėtų pasikelti ir sprukti ša
lin, bet jau per vėlu. Tuo tarpu sau- 
lėrasos piršteliai jad susiglaudė, va
balėlis pavargsta, ir prasideda lėtas 
jo iščiulnimo procesas. Užėjęs vėliau 
lietus nuplauna buvusios puotos li
kučius ir saulėrasa vėl patiesusi sal
dumynų stalą laukia naujos viešnios 
atskrendant.

Pr’simint’nas ir amžinatilsi vi®“ 
nintelis K’ainėdoie jsipilietinęs Rytų 
Azijos augalas gingko medis, augęs 
Centrinės kavinės mažame sodelyje^ 
Tas tarpinis medis tarp skujuočių ir 
lanuočių buvo savo rūšies lyg ir pe
reinamasis tiltas i tas medžių gimi
nes. J’s žuvo kartu su daugybe kitų 
retenybių ir brangenybių per rusų 
oro puolimą 1944 m. spalių 9 d., per 
kuri tris dienas trukusiose Jiepsnosa 
buvo sunaikinta žymi Klaipėdos 
miesto dalis. A, K.

----- r—'———-----— —

Dr. Rakowski kalbėjo: „Įvairiais skatino visus nenuleisti rankų, o Ūk 
istorijos laikais mūsų dvi tautos (vai- I tikėti 1 geresni rytojų, nes toks atei- 
riai santykiavo: tai artėdamos, tai siąs, kadangi mūsų tauta visuomet 
vėl nutoldamos viena nuo kitos, turėjo ir turi garbingų kovotojų dėl
Šiandien tarp mūsų nėra nieko, kas 
skirtų, anaiptol, mūsų bendras liki
mas mus tik jungia. Aš linkiu ir 
Jums, kaip ir kiekvienam savo tau
tiečiui šiandieną palinkėčiau — grei-

jos laisvės, o tautos Valia gyventi 
yra gyva ir stipri.

Po visų sveikinimo kalbų buvo 
antroji, men’nė programos da';s — 
taut, šokiai (Kuki’as, *2iogns ir kt.),

či:.u pasiekti savo laisvą Tėvynę!“ deklamacija (p-lė Eretaltė) ir Ji*’.t- 
Ke rštai plojo salėjo žodžiams. I dies dainos. J. N.

Esame arti tėvynės. Ir kai tik bus 
galima, mes jon grįšime pirmieji. Ne- 
palūšime nuo pasitaikančių sunku
mų, nes visi salos lietuviai jungiamės 
vienan vienetan, kad stipresni bū
tume, kad geriau išsilaikytume.

Ir tu, tautieti, jei turėsi progos 
rinktis tarp tolesnio gyvenimo sto
vykloje Vokietijoje ar vykimo J ne
žinomas Venecuelas, Peru bei kitur 
ir tarp vykimo i Angliją, ramia šir

dimi pasirink Angliją. Čia bus ir 
sunku ir keista, bet Tavęs niekas čia 
neužgaulios; pagaliau ir Anglijos kri
zė amžių nesitęs, o ją nugalėjus, ir 
pats gyvenimas bus geresnis: Be to, 
norintieji toliau emigruoti, iš čia tai 
galės laisvai padaryti, jeigu, supran
tama, gaus vizas iš norimų valstybių 
•atstovybių... Bet važiuok nesitikė
damas čia surasti kažką ir... be en
tuziazmo! Jonas Biržys

Kas nauja Muencheno-Freimano stovykloje?
Dramos teatras. Kovo 8 ir 9 d. 

šioje stovykloje gastroliavo Augs
burgo Dramos Teatras, suvaidinęs 
„Mokyklos draugus“ ir „Pirmą skam
buti". Milncheniečiai šiomis gastro
lėmis labai patenkinti.

Naujas stovyklos pavadinimas. 
Iki šiol Mūncheno-Freimano tremti
nių stovykla buvo vadinama SS- 
kareivinių vardu. SS vardas, kaip 
primenąs netolimos praeities laikus, 
tikrai buvo nemalonus. Karinė val
džia dabar šį pavadinimą pakeitė,

pavadindama jas vieno pasižymėju
sio amerikiečių kario vardu, būtent 
Werner Kareivinėmis.

Popiežiaus Pijaus XII vainikavi
mo 9 metų sukaktis Freimano stovy
kloje buvo trumpai, bet gražiai pa
minėta. Mkt. K. Gricius perskaitė 
Delegatūros atsiųstą paskaitą, gimn. 
mokiniai padeklamavo eilėraščių, o 
Motekaitis Violoncello atliko 2 kūri
nius. Paminėjimas baigtas Popie
žiaus ir Lietuvos himnais.

B. Miškys

IRO Technical Training School
Tokiu pavadinimu Offenba

ch e a. M. veikia technikinio lavini
mo mokykla su šiais skyriais: metalo 
tekintojų, šaltkalvių, kalvių, šveisuo- 
tojų, auto elektrikų, vandentiekio in- 
staliatorių, stalių ir kino mechanikų, 
ši amatų mokykla (tikriau — kursai) 
yra kilusi iš buv. Wiesbadeno DP sto
vyklos, kur buvo suorganizuotos ati
tinkamos dirbtuvės su reikalingomis 
mašinomis bei Įrankiais. Wiesbadeno 
stovyklą perkėlus i Kassel}, visa ta
tai buvo pergabenta i Offenbachą, 
čia gavus gerokai apgriautas buv. ce
mento dirbtuvių patalpas. Kaip Wies
badeno dirbtuvėms, taip ir Offen- 
bacho mokyklai vadovauja inž. A. 
Pacevičius (lietuvis), padedamas viso 
būrio atitinkamų specialistų, gi exe
cutive officer yra p. Rudolfs (latvis).

Offenbache mokykla jau spėjo iš
leisti 3 kursantų laidas. Paskutinė 
laida baigimo pažymėjimus gavo š. 
m. vasario 27 d. Visuose mokyklos 
skyriuose mokslas trunka 12 savai
čių, išskyrus kino mechanikus, kur 
kursas išeinamas per 6 savaites. Prie 
praktikos darbų bei teoretinių pamo
kų kursantai kasdien yra užimti po 
8 valandas. Mokykla mašinomis bei 
įrankiais, atsižvelgiant i šio meto są
lygas, yra visai gerai apsirūpinusi
Tad kursantai, nuoširdžiai ėmęsi dar-1

bo, kad ir per trumpą kursų laiką I 
turi progos pramokta bent pagrindi
nių atitinkamo amato dalykų. Lek
toriai ir instruktoriai — lietuviai, 
latviai ir estai. Dėstomoji kalba — 
vokiečių, bet su kursantais susikal
bama ir jų gimtosiomis kalbomis.

Mokykla turi gerą vardą emigra
cijos Įstaigose ir jos baigimo pažy
mėjimai dažnai turėdavo lemiančios 
reikšmės (pvz., staliai, vykstą į Ka
nadą ir kt.). Užtat mokyklai buvo 
duota teisė egzaminuoti atitinkamų 
sričių amatininkus ir išdavinėti spe
cialybės pažymėjimus, šion moky
klon kursantai priimami iš visos 
amerikiečių zonos. Gyvenama ben
drabučiuose nuo 2—6 asmenų viena
me kambaryje. Gyven. patalpos šil
tos, tvarkingos ir švarios. Mokyklą 
lankantieji maistą gauna sunkiai dir
bančiųjų normomis; maitinimas — 
bendroje valgykloje. Maistas tačiau 
tiek kokybės, tiek kiekybės atžvilgiu, 
atrodo, galėtų būti ir geresnis. Užtat 
jau ne kartą mokyklos lankytojai rei
kalavo, kad i virtuvę būtų skiriamas 
budėtojas, kaip tatai yra {prasta tu
rėti stovyklų virtuvėse. Bet šitie rei
kalavimai dėl kažkieno užsispyrimo 
iki šiol taip ir liko nepatenkinti...

Laisvalaikiui praleisti mokykla

turi klubą — skaityklą. Čia yra 
šachmatai, šaškės ir radijo aparatas 
žinių ar muzikos pasiklausyti, gi su 
spauda reikalas visiškai prastas. Pa
skutinės laidos metu (pr. m. XI. 15 d. 
— š. m. II. 27 d.) skaitykloje dar bu
vo galima rasti latvių, estų, lenkų'ir 
ukrainiečių DP periodinės spaudos, 
tačiau lietuviškų laikraščių iš viso 
neteko matyti. Tai didelis apsileidi
mas. O juk tiek mokomojo persona
lo, tiek ir pačių mokyklos lankytojų 
žymią dali sudaro lietuviai! Toksai 
pat reikalas ir su kino seansais. Nors 
turima sava salė, aparatūra ir filmos, 
kurios kartais vežamos demonstruoti 
net ir 1 tolimesnes stovyklas, gi vie
toje neįstengta duoti nė vieno seanso. 
Ankstyvesnėse laidose, sakoma, buvę 
kitaip.

Tikėkime, kad ir šie menki minu
sai dings, nes O’ienbacho mokykla 
su dalimi mašinų bei {rengimu jau 
perkeliama i Arolseną (prie Kasse- 
lio). Ten, susijungusi su vietoje jau 
veikiančia panašia mokykla, ji suda
rys stambaus masto profesinio DP 
lavinimosi įstaigą, kurioje, kaip tvir
tinama, galės tilpti per 600 mokinių. 
Verta, kad ir Arolsene lietuviai trem
tiniai mokyklos lankytojų tarpe užim
tų nepaskutinę vietą. K. A.
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JAV užsienių politika reikia remti jėga
Pareiškė prezidentas Trumanas savo kalboje, pasakytoje bendrame Senato ir Kongreso 

posėdyje š. m. kovo 17 d
KRITIŠKA EUROPOJE PADĖTIS 

„Aš atvykau čia padaryti jums 
pranešimą apie kritišką situaciją 
Europoje ir rekomenduoju jums 
apsvarstyti priemones. Europoje pa
dėtis greitai kinta, jos keitimasis pa
liečia mūsų užsienių politiką ir tak
tini saugumą. Grėsmė didėja toms 
tautoms, kurios siekia išlaikyti to- 

"kias vyriausybes, kurios jų pilie
čiams teikia laisvę. J. A. Valstybės
yra giliai paliestos tose tautose lais
vės išlaikymu. Gyvybiškai svarbu 
mums dabar veikti, idant apsaugo
tume tas sąlygas, kuriose mes ga
lime atsiekti pastovią taiką, parem
tą laisve ir teisingumu. Tokios tai
kos atsiekimas yra didžiausias šios 
tautos tikslas.

Beveik treji metai praslinko nuo 
visų didžiausio karo pabaigos, bet i 
pasauli nesugrįžo nei taika nei pa
stovumas. Mes puikiai žinome, kad 
kovas užbaigus automatiškai neišsi- 
sprendžia iš karo kilusios problemos. 
Kovoms pasibaigus visada būna sun
kus uždavinys atstatyti taiką. Net 
jeigu visi II-jo pasaulinio karo Są
jungininkai sujungtų savo norus gar
bingai ir teisingai taikai sudaryti, 
tai ir tada dar būtų didelių sunku
mų tam tikslui atsiekti.

ŠI PADĖTIS KYLA NE Iš KARO

Šiandieninė pasaulio padėtis nėra 
pirmiausia priežastis natūralių sun
kumų, kurie išplaukia iš didelio ka
ro. Svarbiausia tai pareina nuo to 
fakto, kad viena tauta ne tiktai at
sisakė bendradarbiauti Jehriagos ir 
garbingos taikos sudaryme, bet — 
kas blogiausia — aktyviai siekė to 
išvengti.

Kongresui yra žinoma šių įvykių 
eiga. Jūs žinote nuoširdžias ir kan
trias demokratinių tautų pastangas 
rasti saugų pagrindą per pasitari
mus ir susitarimus J taiką.

Įvairiose pasaulio šalyse buvo 
šaukiamos konferencijos po kon
ferencijų. Mes mėginome sutvar
kyti iš karo iškylančius klausimus 
tuo pagrindu, kuris leistų sukurti 
teisingą taiką.

Susitarimai, kuriuos mes pada
rėme, nors ir nėra tobuli, galėjo su
daryti pagrindą teisingai taikai, jei 
jie būtų buvę išlaikyti. Bet jie ne
buvo išlaikyti. Vienos tautos iie 
buvo nuolat ignoruojami ir pa
žeidžiami.

Kongresui taip pat yra žinomi 
vyksniai Jungtinėse Tautose. Dau-

TRUMANO KALBOS PAGRINDINES TEZĖS: 1) GREITAS EUROPAI ATSTATYTI PAGALBOS SUTEIKI
MAS, 2) VISUOTINIO APMOKYMO ĮSTATYMO PRIĖMIMAS IR 3) LAIKINIO NAUJOKŲ PASAUKIMO 

ĮSTATYMO ATGAIVINIMAS

guma pasaulio kraštų susijungė i J. 
Tautas rimtai ir garbingai ir sten
giasi jas padaryti stipresnėmis ir 
veiksmingesnėmis.

Viena betgi tauta be paliovos 
trukdo Jungtinių Tautų darbą, nuo
lat naudodama veto. Toji tauta ve
tavo 21 svarstomą pasiūlymą per
truputį daugiau negu dvejis metus. 
Bet tai dar ne viskas. Kada priešiš
kumas buvo baigtas, Sovietų Są
junga ir jos agentai sunaikino ryti
nėje ir vidurinėje Europoje visos 
eilės tautų nepriklausomybę ir de
mokratinį charakterį. Beatodairiš
kas kursas šios veiklos ir aiškus 
tikslas išplėsti ją į laisvas Europos 
tautas ir sudarė Europoje šiandien 
kritišką situaciją. Cechoslovakijos 
respublikos tragiška mirtis sukrėtė 
visą civilizuotą pasaulį. Dabai- pra
dedamas spaudimas į Suomiją, pa- 
vojun įtraukiant visą Skandinavijos 
pusiasalį. Graikija yra tiesioginia
me kariniame sukilėlių puolime, šie 
gi aktyviai remiami komunistų do
minuojamų kaimynų. Italijoje ko
munistų mažuma yra apsisprendusi 
agresyviomis pastangomis pasiimti 
krašto valdymą. Metodai įvairuoja 
bet planas yra per daug aiškus.

Akivaizdoje šio didėjančio pavo
jaus, laisvosios Europos tautos ska
tinamos glaudžiau susiburti dėl savo 
ekonominės gerovės ir dėl bendros 
savo laisvės gynybos".

EKONOMINIS TAUTU 
BENDRAVIMAS

Prezidentas Trumanas palietė 
ekonominius klausimus. Jis nurodė, 
kad tarpusavis ekonominis bendra
vimas esąs esminis laisvoms institu
cijoms apsaugoti. Paminėjęs 16 tau
tų Paryžiaus konferenciją, pareiškė:

„JAV stipriai parems tų tautų 
pastangas karo sunaikinimams pa
taisyti ir sveikam pasaulio ūkiui 
atstatyti... Sovietų Sąjunga ir jos 
satelitai buvo pakviesti bendradar
biauti Europos atstatymo programo
je. Jie pakvietimą atmetė. Dar dau
giau, jie pareiškė savo griežtą prie
šiškumą šiai programai ir agresin
gai mėgina ją sugriauti... Jie ne
nori, kad JAV padėtų Europai...“

Trumanas palietė ir Briuselyje 
pasirašytą 50-ties metų ūkinio ben
dradarbiavimo ir gynybos prieš 
agresiją paktą. „Si akcija yra labai 
reikšminga, kalbėjo prezidentas, nes 
šis susitarimas nebuvo primestas 

galingesnio kaimyno (sakymu... Jo 
reikšmė siekia žymiai toliau numa
tytųjų pačioje sutartyje sąlygų... 
Tai reikšmingas žingsnis Europos 
vienybės linkme apsaugant ir ginant 
jos civilizaciją. Ši eiga užsitarnauja 
mūsų pilnos paramos. Aš esu tikras, 
kad laisvųjų Europos kraštų apsi-

JAV prezidentas Harry S. Trumanas

sprendimas gintis atitinka tolygiam 
apsisprendimui iš mūsų pusės pa
dėti jiems...“
JAV POZICIJA TURI BŪTI AIŠKI

„Aš manau, kad mes esame pa
siekę tokią būklę, kurioje JAV po
zicija turi būti neklaidinamai aiški. 
Principai ir tikslai, išreikšti JT 
Chartoje, išreiškia ir toliau mūsų 
viltį. Mes tačiau negalime užmerkti 
akių prieš šiurkščius faktus, kad dėl 
vienos tautos priešginumo ir net 
griaunančių užmačių ši svajonė ne
buvo pilnai realizuota. Todėl reika
linga, kad imtumės naujų priemo
nių JT darbui papildyti ir jų 
tikslams paremti.

Būna pasaulio istorijoj 
toks laikas, kada yrą pro
tingiau veikti negu delsti. 
Bet veikimas reiškia riziką — taip 
visados yra. Tačiau didžiausia rizi
ka yra neveikimas. Jei mes veiksi
me protingai, mes sustiprinsime ga
lingas laisvės, taikos ir teisingumo 

pajėgas, kurios atstovauja JT ir pa
saulio laisvas tautas.

Aš laikau todėl savo pareiga 
kongresui rekomenduoti tas priemo
nes, kurios, mano samprotavimu, 
geriau suteiktų paramą laisvoms ir 
demokratinėms Europos tautoms ir 
kurios pagerintų stiprų mūsų pačių 
tautinės galios pagrindą“.

TRYS PAGRINDINĖS TEZĖS
„Pirma, aš rekomenduoju kon

gresui pagreitinti Europos atstatymo 
programos priėmimą. Ši programa 
yra mūsų laisvoms Europos tautoms’ 
paramos politikos pagrindas. Grei
tas šios programos priėmimas reiš

kia aiškiausią įnašą, kurį mes gali-' 
me skirti taikos labui.

Apspręsta veikla, kurią jau priė
mė senatas, visai neatsižvelgdamas 
į part i j ių politinius samprotavimus, 
yra įspūdingas naudingo demokra
tijos darbo pavyzdys. Laikas dabar 
yra kritiškas ir aš tikiu, kad nė 
viena diena nebus nenaudingai pra
leista.

Antra, aš rekomenduoju skubiai 
įgyvendinti visuotinio karinio ap
mokymo įstatymą. Kol laisvosios 
Europos tautos atgaus savo galią it 
kol komunizmas grasins pačios de
mokratijos egzistencijai, — J. A. 
Valstybės turi pasilikti pakankamai 
stiprios, kad paremtų tuos Europos 
kraštus, kuriems gresia komunizmo 
kontrolė ir policinės valstybės val
dymas.

Aš manau, jog mes esame pažinę 
karinio pajėgumo išlaikymo svarbą, 
kaip priemonę karui išvengti. Ma 
radome, kad sveika karinė sistema 
yra reikalinga ir - taikos metu, jei 
mes norime išlaikyti taiką. Praeities 
agresoriai, pasiremdami mūsų ta
riamu mūsų karinių pajėgų trūku
mu, neprotingai puolė į karą. Nors 
juos dėl klaidingo apsiskaičiavimo 
mūsų galia nuvedė prie sunalkini- 
,mo, mes savo nepasiruošimą ap
mokėjome baisia kaina. Visuotinis 
apmokymas yra vienintelė priemo
nė, kurią mūsų karinių pajėgų ąi- 
vilial komponentai gali privesti iki 
reikiamo pajėgumo, jei mes norime 
būti pasiruošę netikėtumams. Mū
sų gebėjimas mobilizuoti didelius 
skaičius apmokytų vyrų bėdos metu 
galėtų pralenkti būsimą konfliktą 
ir, kartu su kitomis tautinės politi
kos priemonėmis, galėtų atstatyti 
pasaulyje stabilumą.

Visuotinio apmokymo šiuo metu 
Įvedimas JAV neklaidinančiai paro
dytų visam pasauliui mūsų nusista
tymą, kad valia į taiką ir dėl talkos 
bus paremta jėga. Aš esu įsitikinęs, 
kad amerikiečių sprendimas, kong
rese išreikštas dėl visuotinio apmo
kymo įvedimo, būtų didelės svar
bos padrąsinimas pasaulyje kie' 
vienai laisvai vyriausybei.

Trečia, aš rekomenduoju laikinį 
selekcinių pajėgų (t. y., sudarytų iš- 
pašauktų naujokų, red.) įstatymo 
atgaivinimą, idant išlaikytume rei
kiamą savo karinių pajėgų pajėgu
mą. Mūsų karinėms pajėgoms šiuo 
metu dar trūksta personalo, kad iš
laikytume sį pajėgumą. Jo negalima

(Tęsinys 4 pusi.)

(6) m.wwoj

v.
Žiema, žiemužė! kokia tu agni viskam, kas gyva! netgi 

viešpačiui žmogui, kuris moka apsisaugoti nuo tavo šalto kvė
pavimo! ką bekalbėti apie silpną žvirbliuką!

Tupi Cirikšas ant stogo, prie šilto kamino prisiglauęs, 
nuo vėjo pasislėpęs, plunksneles papurenęs, laukia saulės 
pasirodant ir tą piktąjį šaltį sudraudžiant. Šiaipjau perdaug 
negera. Nėr kur naktį pasidėti. Atvirame ore užmigsi — ir 
nustipsi. O įsilįstl kokion pastogėn beveik neįmanoma — taip 
viskas užkalinėta ir užkamšyta. Pagaliau, jeigu ir patek
tume! į kokią nekūrenamą patalpą, — ir ten pakankamai 
šalta, sakysim, Seminarijos bažnyčioje. Cirikšas kitais metais 
žiemą kartais įsikurdavo ten, įlėkęs pro iškultą langelytį. Tik 
viena bėda — kad, syk} įlindus, kartais ne taip lengva beiš- 
lįsti: tų langelyčių tiek daug, jog labai sunku besusekti, ku
riuo išlįsti; tenka mirtinai privargti, o ir peralkti, kol surasi 
Išeitį Kartais ir dar blogiau: tau besigėrint užuovėja, tie 
žmonės ėmė ir užkalė skylę — tuokart lauk, kol teiksis kuo
met duris atidaryti! Besiblaškydamas gali mirtinai prisika
muoti, o pagaliau ir badu nustipti.

Rymo Cirikšas ir liūdi. Šaltis būtų dar pusė bėdos; blo
giau — kad skilviukas tuščias. Cirikšas buvo šiandien kelis
kart Joniuko palangėj — vis nieko. „Matyt, kažkur triūsia 
savo draugų tarpe... Šiuo laiku tie stačiaeiviai vėl bruzda, 
kaip patrakę, — vėl kažkokia rinkimai. Sako, į kaz .okia 
Aukščiausiąją Tarybą ... Vėl vaikštynės, vėl kalbos. O mums, 
žvirbliams, nieko“... Kažin kas pasidarė tiems stačiaeiviams: 
ar jie dabar šykštesni, ar patys neturi — labai maža ką bėiš- 
meta lauk. „Ir iš tų kniūpščiaeivių, vadinamųjų arklių, nieko 
nebegauname. Seniau jie beėsdami pabarstydavo ir mums 
Skanių avižų; dabar iš viso avižų nebeėda, o jei ir ėda, tai 
taikstos nebepaberti. Seniau jie, gražiai prisiėdę, palikdavo 
mums tokių karštų kvapsningų kupetėlių — tik pasikapstyk, 
O ten šiltų minkštų avižų; dabar ir to beveik nebėr“.

Eikš, žvirbleli nabagėli, eikš pas mane! Tūpk štai šičia 

ant palangės. Čia siena gina nuo vėjo. Pro atvirą langelį 
veržias šiluma. O ir saulutė jau žvilgterėjo pro debesius. Aš 
tau čia pabarsčiau skanios duonos trupinėlių ir balto pyrago, 
ir sultingos mėsytės pakapojau. Štai, eikš ir vaišinkis, kol 
gurkliukas bus pilnas, kaip kiaušiniukas.

Žvirblelis išgirdo, pamatė. Svyruoja: eiti, neeit?... Pasi
ryžo — skrenda, nutupia, žiūri juoda akute, užvertęs gal
vytę ...

Matyti, padarė išvadą: nepavojingas. Ėmė guviai lasyti 
maistą, kartkartėmis vis žvilgterėdamas į mane (taip išdykė
liškai), ką tas dėdė stačiaeivis daro?... Nerengia jokio pasi
kėsinimo? Na, tad galima toliau vaišintis...

Pasistiprinęs visai atkuto ir ėmė dargi gyvai čirikšnotl... 
Mane kalbina...

— Sakyk, žvirbleli, ar tu manęs nebijai?
— Ne, tavęs dš nebijau.
— Kodėl gi? Gal klysti.
— Ne, neklystu. Užtenka man pažiūrėti J tavo akis. Jos 

ne tokios, kaip tų, kurie norėtų mane nuskriausti.
— O ar yra tave mūsiškiai skriaudė?
— Bandę skriausti — yra; nuskriaudę — ne. Aš ne toks, 

kad duočiaus jūsiškiams nuskriaudžiamas. Net gi jūsų ma
žiukai, tie pikčiausieji, nėra įstengę nieko man padaryti.

— O ar visi mūsų mažiukai yra tokie nedori?
— Ne, ne visi. Esama ir gerų. Štai kad ir mielasis mano 

bičiulėlis Jonukas.
— Jonukas? Pažįstu jį, pažįstu. Geras vaikinukas. Įdo

mu, labai įdomu ... Papasakok, žvirbleli, kaip judu susibičiu- 
liavota.

— Kodėl ne, galiu papasakoti. Buvo tai aną žiemą, kur 
tokia šalta buvo. Bloga man buvo, kaip ir šiandien. Ir, kaip 
ir šiandien, atsirado geras stačiaeivis, kuris manęs pasigailėjo. 
O atsitiko tai šitaip:

— Tupiu aš papuręs ir liūdnas ant tvoros prišals vienus 
namus ir mąstau: tur būt, reiks nusišaldytl ir gana; geriau 
galas, negu šioks gyvenimas! Staiga girgžt langelis ten prie
šais. Žvilgteriu — kyšt pro langelį ranka ir barsto ant pa
langės trupinių... Pabarstė ir vėl įsitraukė vidun. Aš ar
tyn ... Matau pro stiklą — stovi jūsiškis berniukas, snukučiu 
prie stiklo prisiglaudęs, ir mane stebi... E, tai įtartina, gal
voju sau ir nedrįstu artintis... Bet jis nekruta — tad kol 
kas nepavojingas... Atsargiau gretinuos’vis artyn, artyn ir 
vis žiūriu, ar nėra čia kokios klastos... Bet, atrodo, nėra... 
Tad imu atsargiai lesti, o pakankamai dažnai paveizdžiu, ką 
daro mano vaišintojas. Bet jis nieko man blogo nedaro, tik 
žiūri į mane ir. matyti, džiaugias. Tad ramiai vaišinuos to

liau. O pasivaišinęs trumpai padėkoju ir skrendu, kur šir
dis neša.

Taip ir pradėjau kasdien lankytis pas tą gerąjį stačiaėl- 
viuką, kurį jo artimieji vadina Jonuku. Kai gerokai apsi- 
pratova, jis buvo bemėginąs įsimasinti mane pas save į vidų; 
bet aš taip sau maniau: kas žino, kaip ten būtų pas jį viduj; 
o čia lauke tai tikrai žinau, kad man gera; tad verčiau čia 
ir pasiliksiu ... Kai atėjo pavasaris, ir Jonukas pradėjo laiką 
leisti kieme, mudu pasižinova iš arčiau. Berniukas bandė 
tiek mane prisijaukinti, kad duočiaus į rankas paimamas. Bet 
aš taip maniau: silpnas stipriam į nagus nelįsk! -geriau mylė
tis iš atsto, negu susipykt iš arti. Dėl viso ko, pasilikt lais
vam nieko nepakenks. Bet vis tik aš jį labai mylių, ir, jeigu 
tenka ilgiau jo nematyti, man liūdna daros.

— Daugiau neturiu ką apie Jonuką papasakoti. Jei atsi
tiks kas įdomu, mielai papasakosiu atskridęs, žinoma;sjei būsi 
toks pat geras, kaip šiandieną. O dabar — dėkui, pr’sūesiau 
padoriai, skrendu pas savuosius, lik sveikas!

Ir Linksmaplautis, vėl žymiai atkutęs, kažkur nupursnojo.
Siautėja speigas. Dar pikčiau siautėja Enkavėdė. Gels

vieji rūmai Mickevičiaus gatvėje sausakimšai prigrūsti kali
nių. Cirikšas savo akimis tuo ištikino: pro kurį tik langą is 
nuskridęs pažiūrėdavo į vidų — visur prikimšta tų vargšų 
stačiaeivių, kaip bičių avilyje, ir visi tokie išblyškę, nuliūdę, 
apdulkėję, apšepę, susitaršę. „Matyti, ten jiems ne geriau, 
kaip mums žvirbliams pikčiausią žiemą“.

Tas pats vaizdas ir kitoje tokioje stačiaeivių murdykloje. 
ten, netol įgulos bažnyčios, kur susikurkė ta šnibždomis ta
riamoji Enkavėdė; tik tas skirtas, kad čia rymo stačiaeiviai 
sukimšti į požemius, o viršum jų galvų puikiose patalpose 
laisvai vaikštinėja labai šaunūs ir narsūs bolševikų ponai, 
kokių niekuomet nėra buvę mūsų krašte. Taip Cirikšui teigė 
senasis žvirblis Daugžinis, ir Linksmaplautis juo šventai tiki. 
Kiti irgi. ,

Anuose aukštuosiuose gelsvuosiuose rūmuose, stačiaeivių 
avilyje, Cirikšui teko matyti netgi tokių nedidelių stačiaei- 
viukų, kaip ir Jonukas. Ir Linksmaplautis labai susirūpino 
savo bičiulio likimu, ne tiek dėl to, kad nebegautų iš jo le
salo: nebe už kalnų pavasaris, o tuokart maisto — kaip oro, 
net ir jis pats galėtų Jonukui lesalo parūpinti; ne, ne dėl to, 
tik dėl to, kad jo širdelė prisirišo prie to nelemtojo stačiaei- 
viuko — ir Linksmaplautis nustebęs susiprato nebesąs jau 
toks laisvas, koks pirmiau buvęs. Bet nuostabu: tai jam, 
anaiptol, nėra nemalonu; priešingai, jis dėl to jaučiasi lai
mingesnis.
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III-jo LTB Suvažiavimo rezoliucijos
ži Suvažiavimas paveda Vyr. Ko

mitetui rūpintis, kad IRO įstaigos 
daugiau palengvintų bei apmokėtų 
vykimo keliones į užjūrio kraštus ir 
remtų ten įsikūrimą.

3) Dėti pastangas, kad okupaci
nės valdžios įstaigos pripažintų Lie
tuvos užsienio pasus ir kad supras
tintų išvykimo formalumus, kurie 
dabar taip apsunkina išvykimo pasi
ruošimą.

4) ' Kadangi emigraciniai reikalai 
šiuo metu darosi tremtinių gyvenime 
aktualiausi ir iš mūsų reikalauja 
ypatingo dėmesio bei pasiruošimo, 
tai suvažiavimas griežtai įpareigoja 
apylinkių komitetus nevėluotai teikti 
Vyr. Komitetui prašomas žinias emi
graciniais klausimais ir tiksliai vyk
dyti kitas šiuo ir kitais reikalais in
strukcijas.

5) Suvažiavimas prašo Jungt. 
Amerikos Valstybių lietuvių organi-

3) Suvažiavimas konstatuoja, kad 
tremtyje leidžiamieji anoniminiai, bet 
viešai platinami lapeliai bei leidiniai, 
pasižymį savo neobjektyvumu ir as
meniniais puldinėjimais, yra destruk
tyvus veiksnys tremtinių gyvenime ir 
dėl jų taktikos yra smerktini, ypač 
kad juose paliestiems asmenims ne
prieinamas gynimasis; šios rūšies 
leidinių, kuriuos nežinia kas ir ko
kiu tikslu leidžia, platinimą turėtų 
sekti stovyklų pareigūnai.

d) Tautiškumo apsaugojimas
1) Suvažiavimas įpareigoja visus, 

nuo kurių tik pareina, įsamonininti 
visus išemigruojančius, kad jie nau
jai apsigyventuose kraštuose savo 
darbu ir elgesiu nekenktų tautos gar
bei ir lietuvio vardui ir nesudarytų 
mišrių šeimų.

Komitetui pavedama daryti įta
kos emigracijos procesui ta prasme,

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
atstovų 3-sis suvažiavimas, Įvykęs 
1948 m. kovo 3—4 dienomis Schwein- 
furte, išklausęs Vyriausiojo Komiteto 
ir Vykdomosios Tarybos atstovų pra
nešimų opiausiais tremtinių gyveni
mo bei emigracijos klausimais, priė
mė šiuos nutarimus bei rezoliucijas:

I. Vadovaujantiems organams
1) Suvažiavimas, išklausęs LTB 

Vyriausiojo Komiteto veikimo bei 
atliktų darbų apyskaitų, su pasitenki
nimu konstatuoja, kad Vyr. Komite
tas yra parodęs didelį veiklumą, tvar
kydamas tremtinių reikalus ir gin
damas juos; už Komiteto atliktus 
darbus suvažiavimas reiškia jam 
nuoširdžią padėką.

2) Lietuvių atstovų suvažiavimas 
konstatuoja, kad vadinamas Bendras 
Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdis 
(Užsienio Delegatūra) ir kitos organi
zacijos, bandančios kalbėti kovai va
dovaujančėų veiksnių vardu, skaldo 
vieningą kovą dėl laisvės fronto, ir 
pareiškia, kad Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė tik VLIKą laiko vy
riausiu Lietuvos valstybiniu organu 
ir kviečia visus Bendruomenės narius 
vieningai jį remtį;

3) Suvažiavimas reiškia padėką 
ir visiems, kurie vienu ar kitu būdu 
padeda tremtiniams, jiems vadovau
dami ar atlikdami kurias nors visuo
menines funkcijas, šia proga jie pra
šomi ir toliau ištvermingai eiti savo 
pareigas, tarnaujant tautai ir tautie
čiams.

II. Įvairiais gyvenamojo momen
to reikalais suvažiavimas randa rei
kalingu labiau suaktyvinti šiuos 
klausimus: %

a) Informacija
Pripažindamas didelį Vykdomosios 

Tarybos ir VLIKo informacinių ži
nybų veikimą ir jų atliktų šioje sri
tyje darbų didelę vertę, suvažiavi
mas konstatuoja, kad 1) neturime 
svetimomis kalbomis reprezentacinių 
Informacinių leidinių, kuriuose būtų 
nušviestas mūsų tautos būvis ir jos 
kovos dėl laisvės praeityje ir dabar; 
suvažiavimas pageidauja, kad tokių 
leidinių būtų skubiai parūpinta ir 
kad jie būtų plačiau visiems priei
ni’ ■' ■

..) dar yra kraštų, kurie neįsilei
džia tremtinių, laikydami juos fa
šistais bei komunistais; atitinkamos 
informacijos > įstaigos prašomos at
kreipti dėmesį į tinkamą informaci
jos organizavimą visuose demokrati
niuose kraštuose, kad tų kraštų vy
riausybės ir visuomenės galėtų tei
singai suprasti lietuvių tremtinius.

b) Emigracija
1) Suvažiavimas prašo mūsų va

dovaujančias institucijas neatidėlio
jamai daryti konkrečių žygių mūsų 
tremtinių apgyvendinimui bei įkur
dinimui kompaktinėmis ar bent di
desnėmis grupėmis, kur būtų įma
nomas mūsų taiftinis ir kultūrinis 
gyvenimas it kur ekonomiškai būtų 
prieinama ir verta įsikurti ir klima
tinės sąlygos būtų mums prieinamos. 
Pageidaujama, kad mūsų emigracija 
būtų nukreipta į anglosaksų kraštus; 
emigracija turi būti vykdoma ne jau
nimo atrinkimu darbams, bet ištiso
mis šeimomis.

posėdžio metu Foto „Gražina"

Tromano kalbos vertinimai
III jo LTB suvažiavimo dalyviai 

zacijas stengtis daryti įtakos tos da- | 
lies emigracinėms įstaigom^ Vokieti
joje ir išgauti tremtiniams atstova
vimo teisę dalyvauti jose. Be to trem
tiniai daug vargo.

c) Kova su negerovėmis
1) Suvažiavimas įpareigoja Vyr. 

Komitetą prašyti karinės valdžios 
apsaugoti tremtinius nuo juos tero
rizuojančios melagingos bolševikinės 
ir komunistinės propagandos, kuri 
jau treti metai vargina bei persekio
ja tremtinius ir uždrausti sovietų pa
reigūnams lankytis stovyklose, jei jie 
nėra kviečiami pačių tremtinių.

2) Suvažiavimas su kartumu kon
statuoja, kad tremtinių tarpe visada 
yra palyginti nemaža nusikalstamo 
bei padaužiško elemento, kuris, pa
tarnaudamas mūsų priešų varomai 
propagandai, sunkina ir taip sunkų 
tremtinių gyvenimą bei išvykimą ir 
kenkia mūsų tautos geram vardui, 
visų stovyklų vadovybės ir teismai 
įpareigojami visomis priemonėmis 
kovoti su nusikaltimais, girtavimu ir 
kitomis blogybėmis stovyklose.

Apskritai imant, prezidento kal
ba vertinama palankiai. Anglų ra
dijo kalbėtojas ją pavadino net isto
rine.

JAV vyras, respublikonų kandi
datas į prezidentus, S t a s s e n’a s 
prezidento Trumano pasiūlytą už
sienių politikos programą laiko „vi
siškai nepakankama", nes Europai 
gręsiąs komunistų pavojus. Anot 
Stasseno, turėtų būti imtasi šių 
priemonių: 1) komunistų partiją 
JAV uždaryti, 2) JAV neprivalo pri
sidėti prie Rusijos karinio patencia- 
lo stiprinimo, teikiant gyvybinius 
įrankius — mašinas, 3) paruošti sti
prią krašto aviaciją. „Prezidento 
pranešimas neteikia alternatyvaus 
metodo, pabrėžė jis, pagal kurį vi
sos tautos galėtų prisidėti prie tai
kos, užuot slydusios tragišku keliu 
prie trečiojo pasaulinio karo aukos".

Oficialus Anglų vyriausybės kal
bėtojas Trumano kalbą sveikina, 
ypač defenzyvinį jos charakterį.

kad būtų daroma ir emigruojančių 
atranka, kad į kitus kraštus pirmoje 
eilėje neišvyktų destruktyvus ele
mentas, kuris tik kenktų lietuvio 
vardui.

2) Suvažiavimas primygtinai pri
mena visiems lietuviams, kad leidi
mas vaikų į kitataučių mokyklas ve
da juos į greitą nutautimą visur, kur 
tik yra yra lietuviškos mokyklos, 
vaikų leidimas į svetimas pradžios ir 
aukštesniąsias mokyklas yra nusikal
timas lietuvių tautai; stambesnėse 
kolonijose egzistuoja įvairūs kalbų 
bei techniški kursai, tačiau pastaruo
ju laiku iš IRO pusės jų veikimas 
apsunkinamas, nepripažįstant vedėjų 
ir lektorių dirbančiaisiais. Pasėkoj 
kursų veikimas sustoja. Tų kursų 
vietoje organizuojama centralizuoti 
įvairūs kursai, kuriuos lankyti dir
bantieji negali, o šeimyniniams as
menims susidaro didelių sunkumų.

Prašyti IRO, kad kolonijose vei
kiančius kursus ne slopintų, o remtų.

Demokratinė spauda šią kalbą 
vertina labai teigiamai. Jį, sakoma, 
dvasia sustiprinusi demokratinius 
Italijos sluoksnius. Palengvėjimas 
jaučiamas net ir Suomijoj.

Komunistinių kraštų ar komu
nistinė vakarų spauda ją puola su 
Įnirtimu. Italijos komunistų vadas 
Togliatti, kaip rašo Daily Mail, sako, 
kad Amerika tikrai ruošiantis III- 
jam pasauliniam karui.

Sovietų reakcija pasireiškė tuo, 
kad Trumano kalbą tepaminėjo tik 
30 sek. per radiją ir kad ji esanti 
nukreipta prieš Sovietų Sąjungos 
demokratiją ir kitus „naujos demo
kratijos kraštus“.

Pridurtina, kad Predizento kalba 
ne tik rimta ir svarbi, bet ji yra 
daug žadanti pavergtoms tautoms, o 
laisviesiems kraštams priduoda 
energijos ir pasiryžimo kovoje su iš 
Rytų besiveržiančiu komunizmu.

J. A.

LTB Komitetas 
pasiskirstė pareigas 
Kovo 3—4 d. Schweinfurte išrink

tas LTB Komitetas kovo 11 d. buvo 
susirinkęs pirmojo posėdžio ir jame 
pasiskirstė pareigas. Pirmininku iš
rinktas Povilas Gaučys, I vi
cepirmininku A. Kalvaitis, II 
vicepirmininku dr. V. Jasaitis, 
sekretoriumi J. G r i g o 1 a i t i s, iž
dininku M. Rėklaitis. Ryšiams 
su EUCOM ir IRO palaikyti įgalioti 
dr. A. Sideravičius ir A. Kal
vaitis. Švietimo Valdybos pirmi
ninku ir toliau pasiliko M. Zido- 
n i s. I

JAV užsieniu politika.■ •
(Atkelta, iš 3 pusi.) 

išlaikyti savanorišku verbavimu, net 
jeigu tokias pajėgas sumažintume ir 
iki minimumo, kuris beveik visada 
yra JAV. kontinente.

Mes negalime išpildyti savo 
tarptautinių pasižadėjimų, jeigu ne
sirūpinsime savo karinėmis pajėgo
mis. Gyvybiškai svarbu, pavyzdžiui, 
yra tai, kad mes savo okupacines 
jėgas Vokietijoje laikysime tol, kol 
taika Europoje bus užtikrinta.

Mano pasiūlymai apima būti
niausias priemones, kurios reikalin
gos taikai užtikrinti ir karui iš
vengti. Mes turime būti pasiruošę 
imtis kiekvieiio protingo ir reikalin
go žingsnio, kad įvykdytume šį di
delį tikslą. Tai reikalauja paramos 
kitoms tautoms. Tai reikalauja ir 
pakankamo bei išbalansuoto karinio 
pajėgumo. Mes turime būti pasi
ruošę taikos kainą mokėti arba 
priešingu atveju mes mokėsime ka
ro kainą.

Mes JAV pasiliekame apsispren
dę visomis galimomis priemonėmis 
ieškoti teisingo ir garbingo tarptau
tiniams klausimams spręsti pagrin
do. Mes pasiliksime ištikimi Jung
tinėms Tautoms, kaip principinei 
priemonei tarptautiniam saugumui, 
paremtam ne jėga, bet įstatymu.“
SOVIETAM DURYS PALIEKAMOS 

ATVIROS
Prezidentas Trumanas, baig

damas savo istorinę kalbą,' paminė
jo, kad Amerika nori bendradar
biauti su visomis tautomis, neiški- 
riant ir Sovietų Sąjungos. Šiandien 
viešpataujanti tautos vienybė, nes 
tik per ją galima bus įgyvendinti 
tuos uždavinius, kurie stovi prieš 
akis.

Savo pranešimą baigė šitaip:
„Pasaulio situacija yra per daug 

kritiška ir šio krašto atsakomybė 
yra per daug didelė, kad galėtume 
leisti partijų kovai silpninti mūsų 
įtaką taikos palaikymui. Amerikos 
žmonės turi teisę tikėtis, kad politi
nis samprotavimas neatsilieps i mū
sų bendradarbiavimą.

Jie turi teisę tikėtis, kad mes, 
stengdamiesi išlaikyti pasaulio tai
ką, nuoširdžiai ir be jokių rezervų 
paduosime viens kitam ranką.

Su Dievo pagalba savo tikslo 
pasieksime.“ (NYHT/am)

J. Švaistas

Velykų rytų
Pašėlusiai laukdavau didžiųjų švenčių. Malonesnė tuo

met būdavo man bažnyčia ir namai.
Mistiškai, ypatingu dvasios nusiteikimu praeidavo Raro- 

tos. Saitais žiemos paryčių patamsiais jaukiai džiugindavo 
pakelės žiburiai, bažnyčios šviesos, auksu žvilgąs arnotas, iš
kilminga vargonų muzika.

Būtinai stengdavausi patekti ir į Pieminėlių Mišias. Čia 
daug iškilmingiau, pakilesnė nuotaika ir suprantamesnė bui
tis. Visada tvirtai įsitikinęs buvau, kad tos mišios tik man 
Ir panašiems į mane teskiriamos. Piemenėlis tebebuvau,_tad 
išklausyti tų mišių laikiau svarbiausia savo pareiga.

Bažnyčoj ne tik kad nešalta, bet visur varva, rasoja, 
Daug daug žmonių ir jų pačių šilimos. Visi sutartinai išsiilgę 
užtraukia:

Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas šio svieto.

Atpirkėjas' aiškiai jaučiamas. Jis toks artimas, paprastas 
fr savas. Šoninio altoriaus priedangoj visa prakartė’ė ryškiai 

_ nušviesta. Paprasta Betliejaus tvarto kertelė, bet kokia šian
die ypatinga ji. Ėdžiose kečia rankeles meilus, dangiškai be
sišypsąs Kūdikėlis. Jaunutė nežemiško skaLiumo Marija pri
kaupusi glausto savo Naujagimį. Senelis Juozapas, su žydin
čia rykšte rankoj, pagarbiai nusilenkia. Čia pat jautis ir asi
las savo kvėpavimu šildo Viešpatį. Truputi atstui kelios avys 
ir kalnų piemenys su ilgomis barzdomis ir krepšiais už pečių. 

Čia ir trys karaliai. Puošnūs ir turtingi jie. Auksu, brangak
meniais spindi spalvoti Rytų šalies apdarai.

Bažnyčioj apeigos, giesmės. Sidabriniais garsais skamba 
varpai, melodingai džilinguoja mažieji altoriaus skambučiai, 
gaudžia vargonai, o aš neatitraukiu akių nuo prakartėlės. 
Valandėlėmis pakylu aukštai aukštai, toli už debesų. Netru
kus vėl žemėje — grįžtu prie savo tvarto Ir gyvulių. Čia 
didelė didelė paslaptis sukaupia mane visą, čia vėl taip arti
ma ir aišku kaip namuose.

Įdomios Kalėdos, tačiau Velykos dar įdomesnės. Katrų 
daugiau laukdavau, nė pats dabar staiga nepasakyčiau.

Rodos, už kalnų, už marių nugriuvo, nusirito sunkioji spei
gų ir pusnynų žiema. Tysauja, rąžosi pavasaris. Per šventą 
Juozapą, švilpauja jau ir žvilga saulės atakaiioj šnekučiai. 
Apie „Blavieščius“ suklekena sodybose ant stogų gandrai. 
Miške ir palaukėse daug meilių balzganais pūkeliais kačiukų.

Vadinasi, Verbos čia pat. Verbos ir kačiukai glaudžiai 
susijungia į vieną vaizdą, prasmingą išgyvenimą. Ta pati 
mistika, tas pats džiaugsmas. Naujasai išganingas Kristaus 
mokslas triumfuoja. Jis neša meilę, lygybę ir palaimą vi
siems beteisiams, paniekintiems ir išnaudojamiems. Pats 
Kristus iškilmingai žengia Jeruzalio gatvėmis. Sustoja Jis 
aikštėse. Minios žmonių — sužavėtų, atsidavusių — visur 
supa ir lydi jį. Visi pasipuošę palmių, laurų šakomis. Visur 
entuziazmas, nesuvaldomas šauksmas. Hosana Sūnui Dovydo! 
Po Naujojo Mokytojo kojomis gausiai krenta žalumynai, bran
gieji audeklai klojami.

Minkštučiais žaviais burbuoliukals žydi gluosniai, karklai. 
Neatsilieka lazdynai, beržai ir visa alksnių giminė. Trapūs 
grakščiaspurgiai žirgučiai, rodos, skamba ir juokiasi jų šakose, 
Visa pamiškė gelsvai žalsvu šydu apgaubta. Dunkso pasakos, 
pagundų burtai

Mes lakstom ir klykaujam būrys vaikų. Skverbiamės į 
mišką gilyn, guldomi prabundančio pavasario paslapčių. Po 
kojom žvelgsi pernykščiai apipuvę šlapi lapai. Kur-ne-kur 
kukliai nusišypso melsvažiedžių palazdinių šeimynėlė. Su
stabdo akis ir vilioja paglostyti sodriai drėgnų samanų pra- 
bangiški kilimai. Čia pat ilgi linksmai žali vijokliai, arba 
aprietai. Traukom juos. Plaustom uogotus ėglius, pasirink
dami laužom verbų šakeles ir lazdynus su gražiausiais žir- 
gučiais.

Namuose motina ir seserys pluša pasiraičiusios. Visur 
atlapa, padrika, baldesys ir triukšmas. Plėšomi žiemą už
kamšyti ir aklinai užklijuoti dvigubieji langai. Jie plaunami. 
Plaunamos ir sienos, suolai, stalai. Grindys šluotražiais brū
žuojamos.

Plačiakaklės krosnies pragariškuose viduriuose smarkiai 
pleška stambios pliauskės. Siaubingai plakasi liepsnų sūku
riai. Puoduose verda velykinės mėsos. Troboje šiltas malo
nus prieskonių kvapas. Užkrosnies šilimoje grybų galvomis 
punta ir virsta iš indų pyragų tešla. Prie krosnies kepamoj 
skardoj guli sukniubęs baltutėlis gležnas paršiukas. Salimais 
pilvuotas kalakutas sustingo apvirtęs. Abudu laukia savo 
eilės patekti į karštą krosnies žiotį.

Taip visą laiką.- Taip metai po metų. Vis tie patys reiš
kiniai, pasirengimai, lūkesčiai. Nuolat kartojasi, bet ir nuolat 
naujas džiaugsmas, kita prasmė, išgyvenimai.

Beveik kasmet juozapinėmis pasirodo varnėnai. Maždaug 
apie kovo 25 dieną atskrenda gandrai. Verbų sekmadieniui 
gausu kačiukų ir uogotų ėglių. Per Velykas dažniausiai šilta, 
malonu. Aiškiai pasispirta pavasaris.

Taip ilgą laiką. Jei kurie nors nukryp’mai pasitaikydavo, 
vadinasi, ne prieš gera; ar gamtoje kas nors turės įvykti, ar 
žmonių gyvenime nepalaima pasireikš.
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Emigracinės painiavos
Dar 1948 m. vadovaujančiųjų 

veiksnių konferencijoje buvo nusi
statyta, kad „kol tremtiniams bus su
darytos sąlygos grįžti | savo kraštą, 
visu atsidėjimu rūpintis, kad trem
tiniai nei moraliai, nei fiziškai, nei 
tautiškai neskurstų ir kad jie arti
miausiu laiku galėtų pastoviai įsi
kurti".

Taigi, be kitų rūpesčių, tremtinių 
įkurdinimo problema buvo ir liko 
viena pagrindinių.

Įkurdinimo reikalais rūpintis, prie 
vadovaujančiųjų veiksnių ir buvo 
įkurtas vyriausias organas tremtinių 
įkurdinimo reikalams’ — Tremtinių 
Įkurdinimo Tarnyba. Pagal tos Tar
nybos statutą, Tr. Įkurd. Tarnyba 
„tiria ir organizuoja įsikūrimo sąly
gas ir galimumus“, bendradarbiau
jant su lietuvių išeivių kolonijomis, 
jų sudarytomis institucijomis įkurdi
nimo reikalams, sudaro ir palaiko 
ryšius su atitinkamų kraštų kompe
tentingomis imigracijos įstaigomis 
per Lietuvos atstovybes, palaiko ryšį 
su IRO centru, teikiant savo planus, 
projektus ir sugestijas. Tremt. Įkurd. 
Tarnyba, pagal savo statutą, turi in
formuoti ir instruktuoti LTB Vyr. 
Komitetą ir lietuvius tremtinius ki
tuose kraštuose, kas darytina įkurdi
nimui pasiruošti ir jam vykdyti. Iš 
kitos pusės, pagal tą satutą, LTB 
centro vietos organai informuoja 
Tarnybą apie IRO ar atskirų valsty
bių institucijų atstovų ar komisijų 
darbus ir sumanymus, susijusius su 
t.'emt. įkurdinimu, o taip pat apie 
savo veiklą ir santykius su IRO įstai
gomis bei vietos valdžios organais 
įkurdinimo reika'ais. Taip pat išei
vija informuoja Įkurd. Tarnybą vi
sa’- įkurdinimo klausimais.

Kaip matome iš lo statuto, tos in- I 
stltucijos veikla apima plačius, po 
pašau1’ išblaškytų ir tebeblaškomų1 
tautiečių horizontus. ICiza abejonės, 
Kad šiose sąlygose tos institucijos 
veikla turi prieš akis ne vien ypatin- I 
gal sunkius uždavinius, bet neša taip 
pat be galo didele atsakomybę. Ta I 
atsakomybė yra užantspauduota sta
tuto 3 § žodžiais, „Tr. Įkurd. Tarny
ba yra vyriausias organas lietuvių 
tremtinių įkurdinimo reikalams“,-nes 
.tirti ir organizuoti įsikūrimo Sąly
gas ir galimumus“ vadovaujantieji 
veiksniai gi galėtų pavesti ir tų kraš
tų lietuvių išeivių organizacijoms ir 
institucijoms, kuriose prasiveria šio
kios tokios perspektyvos įsikurti. Pa
siėmus gi „vyriausio organo“ kom
petenciją, prislmama ir ta atsakomy
bė, kuri tiek rūpesčio kelia ne vien 
pavieniams tremtiniams, bet visai 
mū~’i bendruomenės masei.

anka šia proga konstanluoti, kad 
iki šiol, vadovaujantis po šimtus sto
vyklų išblaškytų tautiečių emigraci
nėmis nuotaikomis, tokios instituci- 
įos buvimas, deja, ne daug kam te
buvo žinomas, nekalbant jau apie 
nuveiktus jos darbus. Negi veltui 
.M. Kelio“ 10 nr. (kovo 4 d.) veda
majame „Tarp sentimentų ir tikro
vės“ būtų klausiama — „Ar šiandien 
yra suorganizuotas centrinis emigra
cijos klausimams nagrinėti ir spręsti 
centras? Tremtiniai nežino...“

Paliekant nuošalyje klausimą, kas 
kaltas dėl tremtinių dezorientavimo 
mūsų institucijų veikloje iš viso, ten
ka su gerb. skaitytojais pasidalinti 
bent tomis kukliomis informacijomis, 
kurias pavyko mūsų iniciatyva gauti

iš Tremt. Įkurd. Tarnybos vadovy
bės. Iš anksto tik tenka įspėti, kad 
tos informacijos, toli gražu, neišse
mia visų mums rūpimų klausimų, 
tat niekas tenepaskaitys už blogą, 
jei spragas tenka papildyti kai kurio
mis išvadomis.

Tiesą pasakius, nieko gi ir nuosta
baus, kad ne į visus pastatytus klau
simus šiandien gauni teigiamą atsa
kymą. Tam yra visa eilė ir pateisi
namų priežasčių. Pirmučiausia, ne
galime pamiršti mūsų visų apverk
tiną teisinę padėtį, kurioje bet koks 
mūsų užsimojimų organizavimas bei 
vystymas susiduria su šimtais nenu
galimų kliūčių. Iš turimų informa
cijų matome, kad ir toji IRO, ope
ruojanti eilės valstybių parama ir 
milijoniniais resursais, susiduria su 
kliūtimis, ypatingai įkurdinimo sri
tyje, kurios apipainiojamos dar kai 
kurių imigracinių kraštų opinijos ir 
įstatimdavystės pinklėmis.

Bendra esamoji situacija įkurdi
nimo problemoje yra kiek išryškė
jusi paskutiniosios PCIRO konferen
cijos Ženevoje ir iš esamos ligšioli
nės emigracinės praktikos. Tačiau 
mūsų visuomenėje ne kartą, tur būt, 
teko girdėti, jog, girdi, ir be IRO, 
visa eilė konfesinių ir kitokių valsty
binių ir tarptautinių organizacijų r 
misijų domėjosi tiek tremtinių pro

blema, kaip tokia, tiek jų įkurdinimo 
klausimais. Iš turimų Tr. Įkurd. T. 
informacijų gaunasi vaizdas, kad tų 
visų organizacijų ir misijų rūpesčiai 
tuo tarpu reiškiasi tik Informacijų 
rinkimo darbais, gi praktiškai įkur
dinimo klausime jos stoja lygiai prieš 
tas pačias kliūtis, prieš kurias mes 
visi esame atsidūrę. Tų misijų pa
stangų rezultatus gal geriausiai at
vaizduoja Sv. Sosto atstovo Mons. B., 
praeitais metais pasiųsto P. Ameri
kon, tirti įkurdinimo sąlygų, prane
šimas. Apskridęs per 50.000 km, jis 
turėjo grįžti ne taip jau optimistiškai 
nusiteikęs. Pasirodo, kad nei tų 
kraštų vyriausybės, nei visuomenė 
apie tremtinių problemas neturi tin
kamo supratimo ir jų įkurdinimui 
nėra visiškai paslruošiusios. Visi pa
sikalbėjimai tuo reikalu baigiasi ma
loniais žodžiais ir užuojautos jau
smais, gi iš kitos pusės, teisinamasi 
neturėjimu tiems tikslams lėšų, bai
mę apsisunkinti nežinomais elemen
tais, stoka organizacijos ir 1.1.

Tremt. Įkurd. Tarnybos pastangos 
palaikyti kuo tampriausią ryšį tiek 
su mūsų išeivijos organizacijomis, 
tiek su pavieniais asmenimis, taip 
pat ne visuomet susilaukia tinkamo 
atgarsio. Jei tenka pasidžiaugti mū
sų diplomatinių atstovų tikrai rū
pestingu laikymusi tremtinių reikalų

Kurie kraštai gali priimti Europos tremtinius, esančius Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje: juodosios kolonos 
reiškia numatytą įsileisti DP skaičių (tūkstančiais), štriehuotos — jau įsileistą

•
požiūriu lt prašomų paslaugų teiki
mu, tai to negalima pasakyti apie kai 
kurias organizacijas ir pavienius as
mens, savo laiku ir tremtinių tarpe 
smarkiai užsiangažavusius rūpintis 
tremtinių įkurdinimo reikalais ir uo
liai bendradarbiauti su Tremt. Įkurd. 
Tarnyba.

Tenka taip pat apgailestauti, kad 
Tremt. Įkurd. Tarnyba, būdama vy
riausiu įkurdinimo organu, neturi 
įtakos J išeivių tarpe besireiškiantį 
blaškymąsi įkurdinimo klausimuose. 
Nors, pvz., Tr. Įkurd. Tam. vadovy
bę ir „džiugina faktas, kad Ameri
koje yra neseniai įsteigta Tautinė 
Katalikų Įkurdinimo Taryba, bet 
tremtinius gal džiugintų daugiau 
faktas, jei tos visos įkurdinimo Ta
rybos, besiblaškančios konfesiniuose 
ir sroviniuose vandenyse, suvoktų, 
jog tik visų bendromis pastangomis 
ir suburtomis jėgomis galima būtų 
siekti to sunkaus ir atsakingo užda
vinio išsprendimo. Tur būt, ne vie
nas sutiks su nuomone, kad parapi
niais pagrindais pasirenkamas ke
lias, sprendžiant įkurdinimo proble
mą, jei ir „džiugina“ vienos ar kitos 
„parapijos“ žmones, tai to negalima 
pasakyti apie visą mūsų tremtinių 
bendruomenę, kurios nuotaikos nėra 
palankios jėgų skaldymo tendenci
joms.

• Atsižvelgiant J šviesėjančias per
spektyvas prasiverti plačiau durims 
į JAV, Tr. Įkurd. Tarnyba ir turėtų

dėti visas pastangas, kad gausi išel 
vija aname kontinente rastų būdui 
kaip suburti visas aktyviąsias jėgai 
besisielojančias įkurdinimo klausi 
mais, ir nesitenkinti vis naujai iši 
dygstančiomis konfesiniais ar kitai) 
separatistiniais pagrindais organizai 
cijoms.

Tremt. Įkurd. Tarnybos pastangoj 
rūpestingų tautiečių tarpininkavimu 
sueiti į ryšį su pavienėmis firmom!) 
Kanadoje, taip pat susiduria su sun. 
kūmais, kylančiais iš vyriausybės rei. 
kalaujamų sąlygų, įtrauktinų suda. 
romoje sutartyje. Mat, vyriausyb) 
toje sutartyje su firma reikalaują 
kad darbas būtų užtikrintas ne ma
žiau, kaip vieneriems metams, o taip 
pat butas ir apmokėta kelionė. "Mie
stuose įmonės susiduria su butų sto
ka, gi norint gauti darbo jėgos, joms 
daug parankiau tiesiogiai kreiptis į 
Emigracijos įstaigą, todėl privačių 
keliu darbo jėgos verbavimas ir yra 
nuėjęs mums jau žinomais keliais ir 
būdais. Esamose sąlygose, kaip infor
muoja Tr. Įkurd. ■ Tarnybą su jomis 
susipažinęs tautietis, įsikūrimas Ka
nadoje būtų buvęs įmanomas plates
niu mastu, jei būtų sudarytas fondas 
žemei užpirkti ir kelionės išlaidoms 
apmokėti. Bet, kaip jis teisingai sa
vo laiške samprotauja, „mes, deja, to 
neturime ir nesimato, kad galėtume 
kada nors turėti tokį fondą“. Tikrai, 
— deja...

Tr. Įkurd. Tarnybos vadovybė nu
siskundžia, kad jos pastangos paten
kinti besidominčias tremt. įkurdini
mo reikalais organizacijas bei insti
tucijas reikiamais statistiniais davi
niais, kliudo nerangumas ir nepakan
kamas reikalo vertinimas, besireiš
kiąs mūsų bendruomenėje. Tas tiesa, 
turint tokią instituciją, būtina, kad 
ji būtų pajėgi reikiamais duomenimis 
operuoti. Tačiau yra čia ir medalio 
antroji pusė. Pati Tremt. Įkurd. Tar
nyba turėtų jausti ir žinoti, kiek ji 
mūsų bendruomenėje yra populiari ir 
turi pasitikėjimo. Gal per daug ne
bus nusikalsta konstantuojant tam 
tikro nerangumo ir iš kitos pusės... 
Stengiantis palaikyti tamprų ryšį su 
visa mūsų išeivija, tektų neužmiršti 
įleisti giliau šaknis ir pačioje tremti
nių bendruomenėje. Bet tai jau klau
simas, kurį turėtų spręsti ne vien tik 
Tremt. Įkurd. Tarnyba ...

■ Kokiomis informacijomis ir kokio
mis pastangomis bebūtų siekiama 
įžiūrėti patį mūsų įsikurdinimo pro
blemos branduolį, jis kol kas dar nė
ra nė per plauką priartėjęs kompak
tinio įsikūrimo galimumas. Kaip bu
vome, taip tebesame pavienių asme
nų laimės, iniciatyvos ir galimybių 
ribose, kuriose vyksta kad ir lėtai, 
bet laipsniškai sklaldymasis tai į An
gliją, tai į Kanadą ar Australiją, šiek 
tiek į JAV ir P. Ameriką ... t

Tačiau iš paskutiniųjų žinių atro
do, kad JAV vyriausybės sluogsniai 
skaitosi su galimybe, jog 200.000 
tremtinių įsileidimo įstatymas bus 
sprendžiamas jau šių metų pavasarį, 
o gal net kovo mėnesyje.

Nieko nuostabaus, kad mūsų akys 
ir krypsta link tolimos, o kartu ir ar
timos, Laisvės statulos. Malonu kon
statuoti, kad didesnėmis įsikūrimo 
perspektyvomis laiku susirūpino ir 
JAV lietuvių organizacijos, pirmon 
eilėn minint BALFą, pasiryžusį plė
sti savo veiklą ne tik šalpos, bet ir 
įkurdinimo srityje. Iš bendrosios

(Nukelta į 8 pusi.)

Niekas tuomet nestumdė kalendoriaus ir nevarinėjo lai
krodžių. Gamtos reiškiniai ir žmonių darbai darniai jungėsi 
su mėnesių dienomis ir metų laikais. Viskas pagal saulę ir 
savų šventųjų metines. O saulė ir šventieji palaimintai švietė 
-dangaus mėlynėj ir nuolat kreipė savęsp dėkingą pamaldų 
lietuvio žvilgsnį.

Štai ir Didžiojo Šeštadienio pavakarė. Troboje šilta, kve
pia ir baltutėliai švaru. Nauji aštuonianyčiai rankšluosčiai 
paradiškai baltuoja ant sienų. Lovos iškilmingai pasipuošu
sios gražiaisiais užvalkalais ir įmantrių raštų spalvotais pa
tiesalais. Staltiesė žvilga savo skaistumu. Jos kraštai, kaip 
nuotakos Vėliumas, rūtų grakštumo vijokliais iškaišyti. Tie 
■vijokliai drauge su verbomis, ėgliais prasmingai gyvina langų 
erdves, velykinius valgius ant gausiai apkrauto stalo, paga
liau visą trobą. Takas nuo vartelių ir aikštė prie prieangio 
gelsvu, švaručiu Smėliu nubarstyti. Jie jaukiai kviečia per 
šventes kiekvieną dorą žmogų, kaip brangų ir laukiamą 
-aveči-'.

Gražu, kai kraičių skrynios taip plačiai atvožiamos ir iš 
jų skoningai paskirstoma. Imami iš ten iškilmių papuošalai, 
Imami ir geriausieji moterų rūbai. Visos atsargiai kilnoja, 
-derinsi ir nušvitusiais veidais šneka.

Artėja lemiamoji valanda. Visas aš šiurpulių purtomas: 
.„Leis ar neleis šiemet į Prisikėlimą? O gal vėl kaip pernai 
paliks su senele namus padaboti?“ Sako, man pėsčiomis per 
toli. Bažnyčia už 7 varstų. Mūsiškiai eina į Prisikėlimą arba 
iš vakaro, nakčiai, arba labai anksti rytą. Juk Kristus kelsis 
su ankstyvuoju dienos brikštelėjimu, su pirmuoju saulės švy- 

; Stelėj imu.
Leido. Kiek man laimės ir džiaugsmo! Taip trokštu pe

rmatyt! bekylantį iš grabo Kristų. Toks pasididžiavimo, ryž

tingumo momentas! Išniekino, žiauriai nukryžiavo Jį judo- 
šiai, o Jis šit kantriai ištvėrė valingai iki dugno išgėrė kančių 
taurę. Nei savo mokslo nei darbų neišsižadėjo. Nugalėjo vis
ką, net ir pačią mirtį. Kokie menkučiai ir paniekinti dabar 
tie, kurie Jo nesuprato Ir nepatikėjo.

Solninėj bažnyčios nišoj didžiulė baltojo marmuro anga — 
karstąs. Jame žmogaus ūgio gulinti figūra. Tai nukankinto 
Kristaus kūnas. Sumenkęs, melsvai baltas tasai kūnas. Pa
širdy pailga žaizda ir sukrekusio kraujo šviežia dėmė.

Viršuje angos puošnus altorius. Dega lempos, tyliai pla- 
vendamos smilksi ir mirkčioja žvakės. Paslaptingai spindu
liuoja auksinė monstrancija. v

Prie karsto, kaip angelai sudėję rankas, pamaldžiai klūpo 
du vyrai baltomis kamšomis. Po kiek laiko ateina kiti, o šitie 
nueina. Visi jie vaizduoja Romos kareivius, budėjusius anuo
met karsto sargyboj.

Aš irgi atsidėjęs budžiu. Akylai žiūriu ir laukiu stebuklo.
Netrukus bažnyčioj kyla sujudimas ir dar didesnė spū

stis. Įnirtusios barška brostvininkų lazdos su misinginėmis 
burbuolėmis. Atkakliai skina jos taką nuo karsto ligi durų. 
Tame praskyrime susirikuoja visa iškilmingoji procesija.

Šviesiais žėrinčiais apeigų rūbais ateina kunigas. Ilgokai 
gieda jis lotyniškai. Jam atsakinėja choras ir vargonai.

Staiga suūžia visa bažnyčia ir griūva didžiųjų durų link. 
Galingai išsiveržia lietuviška giesmė:

Linksmą dieną apturėjom, 
Kurios nuo seno norėjom — 
Kristus mirtį nugalėjo,

Aleliuja, Aleliuja. Aleliuja!

Iš lėto einam ir einam apie bažnyčią. Aš susimąstau, nes 
jaučiu, kad -jau po Prisikėlimo.

Neramus klausiu motiną:
— Ar tikrai kėlėsi jau Kristus iš numirusių?
— Nagi žiūrėk priekin! Argi nematai?
Motina rodo man į Kristaus statulą su raudona pergalės 

vėliavėle. Statulą neša vienas brostvininkas. Jis eina prie
šaky baldachimo, po kuriuo žengia kunigas su monstrancija

Pasižiūriu, pasižiūriu ir vėl patraukiu motina už sijoną 
Ji pasilenkia prie manęs ir nekantriai sako: .

— Ko vėl nori? Giedok su visais ir gana!
— Bet, mama. kodėl aš nemačiau, kaip Jis kėlėsi?
— Kaip gi tu matysi, jei netiki!
Motina ramiausiai prisijungia prie giedančių. Aš visai 

pritrenktas ir vos paveiku kojas. Aš liūdnas ir atskilęs nuo 
visų. Jei nebijočiau motinos, tuojau pasitraukčiau kur nors 
į šalį. Atsiskirčiau Ir susikaupčiau sau vienas.

Nenoroms slenku su minia Ir vis stengiuos suprasti: „Kaip 
gi tu matysi, jei netiki!“

„Aš netikiu? Kaip gi tat galėjo atsitikti? Vadinasi, toki 
pat, kaip tie pagoniški Romos kareiviai. Jie irgi nieko ne
matė, nors arčiausiai stovėjo prie karsto. O palaimintos mo
terys matė. Savo mokytiniams Jis irgi pasirodė“.

„Koks aš nelaimingas... Nepajėgiu karštai tikėti, taij 
pat nemoku tinkamai melstis, kad man angelas atsiųstų tokį 
gražų nematytą žirgelį, kaip tam berniukui, kuris nupieptai 
Valančiaus „Valkų knygelėj“.

Ilgai neįstengiu nusiraminti. Skaudžiai atsiliepia; „Te 
netiki!“

Tad kaip gi daugiau dar turėčiau tikėti? I“
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Velykinei ugnelei sužėrėjus

Vydūnas yra viena iš pačių ryš
kiausių, didingiausių ir įdomiausių 
mūsų> tautos asmenybių. Ir savo as
menybe, ir gyvenimu, ir veikimu, ir, 
pagaliau, savo kūryba jis išsiskiria 
iš kitų tarpo. Vydūnas Visame katrie 
Originalus, savitas, ir tas jo otiglria- 
lumas yra ne paVlfšUtlniš, bet išau
gęs iš jo asmenybės. „Vydūno as
muo, principai ir gyvenimas, mokslas 
ir kūfyba sudaro vientisą haririoniŠ- 
ką Visumą, kuri importuoja Savo su
derinimo galia Ir priverčia fiUsilėfikti 
ten tuos, kuriems jo mokslas atrodo 
nepakankamai moksliškas, o kūryba 
nepakankamai meniška“, — teigia 
prof. V. Mykolaitis (Židinys, 1928 m., 
Nf. 4, -285 pSl.).

Vydūnas yra kilęs iš Mažosios 
Lietuvos, iš to krašto, kurį, anot jau 
minėto prof. V. Mykolaičio, „naikino 
ir spaudė kryžiuočių ordenas, terlojo 
totoriai, naikino marai, pagaliau gro
bė tautos sielą vokiška metodiška 
nutautinimo politika. To krašto že
mėje kraujo ir kapų daugiau, negu 
kur nors kitur Lietuvoje, ir didesnė 
ten bedugnė tarp •praeities ir dabar
ties. Tame krašte ir „Pasiilgimas 
Veldėtojo“ turėjo būti didesnis ir 
„Prabočių Šešėliai" regimesni, ir no
ras pažadinti „sau-žmones" karštes
nis. To krašto dvasia ir tegalėjo pra
bilti nykiais simboliais, alegorijomis, 
pasakomis, „liepsnų giesmėmis“ ir 
„jūrų varpais“. Ir iš to Arešto kė
lęsis tautinės Sąmonės Ir išminties 
balsas — tai geriausias įrodymas, kad 
lietuvių tautos atbudimas siekia la
bai gilias tautos gyvybės šaknis (Zi- 
dir°?s, 1928 m., Nr. 4, 282 pSl.).

Vydūno pilietinė pavardė — Wil- 
nelmas Storasta. Ta jo šeimos pa
vardė pirmą kartą užtinkama 1642 
metų dokumente, pasirašytame Bran
denburgo Kurfiirsto Friedrich-Wil- 
helmo. „Apie mano šeimos vardą — 
ra "ė mari laiške Vydūnas — patyriau 
soniau iš žmogaus, kurs senus doku
mentus tyrė, kad tai nebuvęs vardas, 
o valdininko pažymėjimas, kurs pasi
likęs tada kaipo pavardė. Kokia ti
kroji bUvusi, iš padavimų atsekiau: 
ji galėjo būti Vydas ar Vydius. Pa
gal tai vadinausi kaip dabar žinoma. 
Ką ji reiškia, rodos, aišku. Skiemuo 
v y d rahdasi varduose Arvydas, Bui
vydas, GervydaS, Tautvydas, Vytau
tas ir kt. ir žodyje neVydonas — prie
šas, todėl vyd reikštų .priėlarikūmą, 
draugiškumą“.

Visi Vydūno protėviai buvo ūki
ninkai, ir tik tėvas buvo išėjęs tiky
bos skelbėjo mokslūs. VydŪnaŠ gimė 
1868 m. kovo 22 d. JdriaiČlUOŠė, prie 
šišos, netoli Šilutės. Jo asmenybę 
formavo iš tėvų pavėldėti gabumai 
bei linkimai, gimtojo krašto praeitis 
bei gamta ir mokslas, kut| jis pamėgo 
iš pat mažens Ir su juo riėbėnūtfau- 
kė ryšių višą savo ilgą ir kūrybingą 
gyvenimą. Vydūno tėvai bUVO reli
gingi žmohėS, ir religingoje, pamal
džioje dvasioje buvo auklėjami vai-

Leipcigo universitetuose. Nuo 1913 
m. aštuonis semestrus studijavo Ber
lyno universitete. NuO 1917 m. lig! 
1919 m. Berlyne universiteto Oriento 
(rytų) kalbų seminare dėstė lietuvių 
kalbą. Nepriklausomojo Lietuvoje 
kurį laiką dirbo Telšių gimnazijoje ir 
Klaipėdos muzikos mokykloje, kur 
dėstė kultūros istoriją.

Lraug su mokytojo darbu Vydū
nas pradėjo ir visuomenini darbą. 
Taigi šiemet sukanka flo metų, kai 
Vydūnas sėkmingai dirba mūsų tau
tos kultfirlnĮ ir visuomenini darbą. 
Vydūno kultūrinė bei visuomeninė

cas Kudirka ir Vydūnas yra pirmieji 
lietuviškosios muzikos ir dainų pio
nieriai. Vydūnas labai aukštai ver
tina lietuvių dainas. „Tokios doro
vingos, širdingos, skaisčios dainos, 
kokios yra lietuviškos, — sako Vy
dūnas, — -žadina žmoguje visa, kas 
gera, kas malonu, kilnu. O tuo rū
pinuos yra kiekvieno Žmogaus daly
kas. Su Giedotojų Draugijos choru 
Vydūnas yra apvažinėjęs visas di- 
desniąslas Mažosios Lietuvos vieto
ves. Su savo choru jis ne kartą yra 
lankęsis ir nepriklausomoje Lietu
voje.

Dr, VKDONAS

velkla labai plati Ir šakota. Jot vie
name straipsnyje aprėpti neįmanoma.

Mažosios Lietuvos lietuvių tauti
nę sąmonę Vydūnas gaivino ir ugdė 
lietuviškąja dalha. Jis suorganizavo 
Lietuvių Giedotojų Draugiją, kurios 
chorui jis pats vadovavo. Tai buvo 
nelengvas darbas: chorui trūko lie
tuviškų dainų bei giesmių, ir Vydū
nas pats jas kūrė. Jis yra išleidęs 
du lietuviškų dainų bei giesmių rin
kinius: „Lietuvos Aidos“, 76 psl., 
1904 m. ir „Lietuvos Varpeliai“, 33 
dainos ir giesmės 1908 metais. Vin-

Giedotojų Draugija Tilžėje kas
met ruošdavo vakarus. Juose, be cho
ro dainų bei giesmių, būdavo ir vai
dinimai. Tiems vaidinimams veika
lus rašydavo pats Vydūnas. Pirma
sis toks veikalas „Pasiilgimas Vel
dėtojo" Vydūno buvo parašytas 1898 
m. Taigi šiemet sukanka ir 50 metų, 
kai Vydūnas dirbo kūrybinį literatū
ros darbą. Vydūnas kuone kasmet 
parašydavo po vieną scenos veikalą 
ir iš viso yra parašęs keliasdešimt.

Vydūno dramaturgija yra jo filo
sofinių minčių iliustracija. Vydūnas

O šventa velykine ugnele, 
O brangus velykini vanduo, 
Pašvęsti prisikėlimui mano žemės, 
Kas parneš Šiandieną jus namo?...

Rods, regiu: pavasaris! Šventorius. 
Tarp beržų parimęs Viešpats Dievas. 
Dega žvakės šviesios ant altorių.
Prie pačių didžiųjų durų 
Susirinkę laukiame | būrį 
Šventintos ugnelės...

Ir staiga — kada palaiminti pakyla 
Kunigo ranka seniausio, žilo 
Džiugesiu nutraukę didžią tylą 
Siekiame pašventintos ugnelės — 
Puolame prieš ją ant kelių...

O namuos — jau laukia mūs’ motulė.
Ir giedrėja rimtas tėvo veidas: 
Židiny velykinė ugnelė
Dega, Žėri — spinduliuoja, skleidžiasi..,

O šventa velykine ugnele, 
O brangus velykini vanduo, 
Lyg relikvija man šviečia šiandien kelias

. Ir laukai, kuriais kadais aš jus nešiau namo..

0

savo filosofiniuose raštuose svarsto 
visatos, žmonijos, tautos ir paskiro 
žmogaus pagrindinius buities klausi
mus, sprendžia žmogaus gyvenimo ir 
mirties, valios ir likimo, nykimo ir 
tobulėjimo problemas. Jo filosofija 
ir draminė kūryba yra glaudžiai tarp 
savęs susijusios. Vydūno filosofiniai 
pradai, pasak prof. V. Mykolaičio, 
duoda ne tik jo kūrybai idėjų, bet 
taip pat turi lemlanos reikšmės jo 
stiliui, kuriamojo žmogaus dvasinei 
kompleksijai ir pagaliau pačių kūri
nių konstrukcijai.

Vydūnas yra didis gyvenimo mo
kytojas, vedąs savo tautą prie tau
resnio žmoniškumo. Kiekvienu savo 
mokslo veikalu, meno kūriniu ar 
šiaip kuriuo straipsniu Vydūnas ža
dina žmoguje aukštesnio žmonišku
mo, moko, nurodo, kaip jo siekti, 
kaip prie jo artėti. Bet ką nagrinė
damas, jis kreipia dėmesį ne į jusni- 
mls suvokiamą daikto išorę, bet į jo 
esmę, jis nori nustatyti svarstomojo 
dalyko santykius su žmogumi.

Visas Vydūno visuomeninis vei
kimas ir kūryba mums ryškiai bei 
įtikinamai rodo didelį jo susirūpini
mą mūsų tautinės kultūros augimu ir 
didesniu mūsų tautinės sąmonės švle- 
sėjimu. Jis savo gausiuose raštuose 
mus moko, kaip viso to siekti. Jis 
tvirtina, kad tautos augimui reikia 
visa aukoti, reikia viską, kame atsi
spindi lietuvių gyvybė iškelti į švie
sesnę sąmonę, į harmoningesni gy
vumą, į galingesnį veiklumą. Tam 
tikslui pravartu pažinti visa tai, kuo 
seniau lietuvių dvasia reiškės. Seno
vės lietuvių būdas, apeigos, papro
čiai, dainos, liaudies menas ir 1.1, 
mums turi būti labai gerai žinomi. 
Visa tai mums vaizdžiai apsako, kaip 
seniau lietuvių siela reiškėsi, kur

link ji veržės. Tačiau mes neturim 
aklai sekti senųjų formų. Toks ak
las sekimas esą trukdytų pažangą. 
Ne aklai sekti reikia senąsias formas, 
bet jas šviesint ta sąmonės šviesa, 
tuo gyvesniu jausmu, tuo didesniu 
veiklumu, kuriuos esame viduje aug
dami įgiję. O tuomet tos formos sa
vaime virs kitokiomis.

Vydūnas visuomeninį ir kūrybi
nį darbą pradėjo poaušrio metu. Vos 
buvo keli metai, kai „Aušra“ buvo 
užgesusi, tačiau „Aušros“ idealai te
bebuvo gyvi. Tais idealais gyveno ir 
1885 m. Tilžėje įkurtoji „Birutės“ 
draugija. Lietuva buvo raginama 
mylėti dėl to, kad ji turi seną ir gar
bingą praeitį, o lietuviškai kalbėti 
dėl to, kad lietuvių kalba graži ir 
sena. Maironio patriotinėje lyrikoje 
iškeliamas ir dar vienas motyvas dėl 
ko reikia Lietuvą mylėti, būtent, dėl 
Lietuvos kančios.

Nors Vydūnas tautiškai subrendo 
ir „Aušros" laikotarpy, tačiau savo 
tautinę veikla jis grindė kitais, daug 
svarbesniais, esmingesnials moty
vais, negu aušrininkų. Tauta Vydū
nui yra laiptas, be kurio žmogus- 
indivldas negali pasiekti aukštesnio 
tobulėjimo. Be tautos neįmanoma 
paskiro žmogaus pažanga, arba kili
mas, kitaip sakant, negali žmogaus 
sąmonė šviesti, negali jis aiškiau su
prasti pasaulio gelmių. Žmogus tik 
tuomet tampa asmenybe, kada jo są
monė iškyla ligi tautos sąmonės. To
dėl Vydūnas ir tvirtina, kad žmonijos 
aukštybėn niekas negali kilti, nei
damas per savo tautą. Žmonijos šir
din kelias eina per tautos širdį — o 
taip eina kelias pasaulio ir visumos 
Priežastin (Mūsų Uždavinys, 1921 m., 
27 psl.).

Tautoje žmonės savo sąmonę pa-
kai, kurių buvo aštuonetas: šeši ber
niukai it dvi mergaitės. Jau devy- 
nerių metų Vydūnas buvo perskaitęs 
visą Šventąjį Raštą, ir jis jam buvo 
padaręs didelio įspūdžio.

Visa Storostų šeima — muzikali, 
ir Vydūnas iš pat mažens pradėjo 
mokytis muzikos. Jis buvo gabus ir 
piešėjas, ir ne vienas, pamatęs jo, 
valko, piešinius, pranašavo jam gar
saus . dailininko ateitį. Dėl lėšų sto
kos negalėdamas lankyti gimnazijos, 
Vydūnas įstojo į Pilkalnio mokytojų 
paruošiamąją mokyklą, O vėliau į 
Ragainės mokytojų seminariją, kurią 
1888 m. Pabaigė ir pradėjo dirbti mo
kytojo darbą.

Dirbdamas mokykloje, Vydūnas 
pats toliau mokėsi. 1890 m, išlaikė 
antruosius mokytojo egzaminus. 1893 
m. išlaikė vidurinės mokyklos moky
tojo egzaminus ir įgijo teisę dėstyti 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas 
bei literatūras ir tikybą; 1896 m. vėl 
išlaikė egzaminus, kurie jam davė 
teisę būti rektoriumi tose mokyklose, 
kur dėstoma vokiečių lt dar dvi sve
timos kalbos.

1891 m. Tilžės magstratas Vydū
ną išrinko berniukų gimnazijos mo-

Pavienis Žmogus ir Tauta
Rašo Dr. VYDŪNAS

A. Džiaugiamės! žiūrėdami į aug- tautą, 
menis, ypatiai į žiedeklės. Jų auga, nume.
tarpsta ir žydi kiekviena rūšis tam 
tikrame žemės plotyje. Visai tą patį 
galima pasakyti ir apie žmonių tau
tas. Kiekviena tauta yra bendruo
menė Savo Tėvynėje. Ji tše gyvena 
lyg J>ūtų tiesiog sprogusi iš jos že
mės. Iš jos ji turi ir savo ypatumą. 
Tėvynė jį tvirtina ir išlaiko.

Bet reikėtų dažnai bei nuodugniai 
ir apie tai pamąstyti, kad tautos gy
vumas ir ypatumas turėtų vis ryš
kiau atsiskleisti.

Gimtosios šalies veikimas nesi- 
reiškia vien kūno apstabu ir veido 
bruožials, bet ir vien tuo, kuo žmo
nės pasiskelbia. Jau visi jų judesiai 
yra ypatingi. Prasmingesni ir reikš
mingesni vienok yra žmonių veik
smai ir jų elgesys.

YpatlM ryškiai tauta pasižymi sa
vo kalba. Pastebima lengviausiai gir
dimoji. Bet pagal Ją iškyla labiau ir

Ir laiko ją ypatingame vle-! išmanomas kaip koks spindulys, arba 
' ir kaip kokia kibirkštis ar net žvaigž
delė. Tada visa tauta gali būt išma
noma kaip daug žiburėlių ar žvaigž
delių susibūrimas, kuri, tiesa, nuola- 
tal pakinta. Tūluose žmonėse jų es
mės šviesa iš lengvo vis aiškiau švin-

regimoji. Raštai ją tokią padaro. Sa
vo kalba tautos žmonės suglaudiaml.

,__ ___ ___________________ Kaip koks tinklas kalba pletiasi nuo
jis studijavo Greifswaldo. Hallės ir • vieno žmogaus ant kito ir užima visą

kytoju, ir Jis čia nuo 1882 m. ilgi 
1912 dėstė anglų ir prancūzų kalbas. 
Nuo 1896 m. lig! 1W2 m. vasaromis

* Girdimoji kalba bet veikia vis tik 
laikiniai. IŠ kiekvieno- žmogaus ji vis 
iš naujo Iškyla. Jos svarbumas glūdo 
tame, kad visoks žmogaus gyvenimas 
Ir net Jo esmė be tarpininko kitam 
žmogui ir kartais daugumai skelbia
si. Kitaip jau veikia raštas. Rašan
tysis, tiesa, juo ir apreiškia save, bet 
jis ne staliai veikia skaitytoją. Tasai 
turi pats pasistengti pasiekti rašto 
turį ir jo skelbimų prasmę.

B. Kaip vienas žmogus kitąjį vei
kla, aiškėja geriausiai' apmąstant kas 
žmogus yra. Paprastai tikima, kad 
Jis esąs regimasis asmuo, kurs turis 
sielą. O taip gali kalbėti tik dvasi
nis aklumas. Smogus sielos neturi, 
aie jis yra dvasia-siela, kuri apsi
reiškia kūnu ir vidiniu gyvumu.

Dar geriau aiškėja, kas žmogus 
yra, kad siela suprantama kaip są
monė. Toji numanytina kaip šviesa, 
kuri visus gyvenimo vyksmus Ir da
lykus pagauna, nušvlelia ir padaro 
juos žmogui patiriamais.

Žiūrint taip 1 Žmogų, Jis gali būt

ta, kituose ji vėl niaukiasi, tamsta. 
Nauji žiburėliai atsiranda, sušvinta 
ir Šviesėja. Kitos tuo tarpu jau ir 
gęsta. Tame matyti tautos gyveni
mas.

Be atsitinka neretai, kad tūlos ki
birkštėlės sprogsta į šalis, tolinasi 
nuo Savo giminiškų žvaigždelių ir 
įsiterpia į kitą tautą, tše švietia arba 
ir gesta, Vėl ir yra visokių sveti
mų tautų žmonių, kurie atkyla į tam 
tikrą tautą ir stengiasi tše šviesti, 
kad net ir Jiems prieina užgesimo 
laikas.

Tik ir tai yra reikšminga. Nu
manomas visai keistas dalykas. Aiš
kėja, kad kiekvienos tautos sąmonės 
šviesa yra savaip spalvota. Todėl 
tautų sąmoningumas sudaro ypatin
gą mirgėjimą. Lietuvių tautos aąmo- 

(Nukelta į 7 pusk)

reiškia mokslo, meno ir dorovės vai
siais, o vyriausia jiems pasireikšti 
priemonė yra gimtoji kalba. Ji ryš
kiausiai parodo tautos gyvybės sti
prumą. Su kalba tauta gyvėja ir 
nyksta. Todėl gaivinant tautą, reikia 
pirmiausia gaivinti jos silpnėjanti 
kalba. Labai svarbu tautai ir gyve
namoji šalis. Žmonės, kurie gyvena 
vienybėje su savo žemės galiomis, 
daug giliau nujaučia esamybės gel
mes. Žmonės gi, nutraukdami ryšius 
su tėvų žeme, jų papročiais bei kal
ba, dvasiškai skursta, silpsta jų kū
rybinės galios. (Žiūr. Vydūno „Tau
tos Gyvata“.)' Kiek Šios Vydūno, te
zės yra teisingos, mes šiandien, gf- 
vendam! tremtyje, patys jaučiame.

Didysis mūsų gyvenimo mokyto
jas ir tauriojo žmoniškumo skelbėjas 
Vydūnas šiandien, kaip ir mes, gy
vena tremtyje. Kol pasiekė Vaka
rus, Jam teko iškęsti daug vargo, 
skausmo ir kančių. Tačiau visa tai 
jo dvasios nepalaužė. Jis ir šiandien 
kūrybingas, optimištikai žvelgiąs į 
mūsų tautos ateitį, kurią jis mato 
laisvą.

Šios sukakties proga mes didžia
jam savo kūrėjui linkime dar daug 
metų gyventi, kurti Ir vesti mūsų 
tautą žmoniškumo keliu, kuriuo ženg- 

Idama ji pasiektų svajojamąją laisvu
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(2) Nepriklausomos kultūros
■ išsiskleidimas

Sip. Vykintas

4. L i.E
Kas uoliai lankė Nepriklausomy

bės laikų apžvalgines dailės parodas, 
tas apytikriai Žino, kokią didele pa
žangą padarė mūsų dailė. Tiesa, . M. 
K. Čiurlionis kol kas dar nepasiekia
mas genialumu, bet už tat vietoje 
vieno genialaus medžio užaugo dau
gybė naujų kultūringų atžalų. Seno
ji, realistinė, akademinė dailės kryp
tis, kuri žavėjo pirmaisiais Nepri
klausomybės metais, šiandien jau 
daug ko nebepatenkina. Nepriklau
somoji dailės karta, išaugusi savo 
krašto dailės nuojautos, esmės Ir for
mų polinkiuose, įsigijusi Vakarų Eu
ropos metodiną ir technikine kultū
rą, atėjo į gyvenimą su nauja dailės 
dvasia.

Kai kurios dailės sritys pirmai
siais metais buvo visai nežinomos, 
pvž. grafika, pritaikomoji dailė. Vė
liau Išaugo Ištisa eilė Šios dailės at
stovų, ypač grafikų, kurie savo me
niniais darbais nustebimo ne tik lie
tuviškąjį, bet ir užsienio žiūrovą. 
Dailės, ypač grafikos kultūra ypa
tingai atsiliepė į lietuviškos knygos 
meninio apipavidalinimo pažangą. 
Toki leidiniai, kaip Ip. Talne’o „Me
no Filosofija" (J. Steponavičiaus 
fl.ustr.) Vik. Petravičiaus, P. Augiaus 
graflkinial kūriniai, V) K. Jonyno 
„Donelaičio Metai“ rikiuojasi į ben
drąją Europos meno kultūros istori
ją. Po 1928 m. mūsų dailės istorijoj 
prasidėjo naujas etapas: ėmė steigtis 
dailės organizacijos, srovės, kurios

Jaunųjų džiaugsmui
Balės Voveraitės LIETUVOS KE

LTU. Istorinė poema jaunimui 20 psl. 
Kaina 3,- RM. Išleido 1948 m. Su- 
davija.

Jei seniau nauja knyga buvo lau
kiama, pagarbiai į rankas imama, tai 
tremtyje ji sutinkama kaip brangus 
svečias, kaip graži prošvaistė, kaip 
vertingas ir labai reikalingas daiktas. 
Todėl dažnai neklausiame naujos 
knygos kainos, lyg tai būtų nepadoru 
tokį daiktą vertinti nešvariomis, su
driskusiomis ir mažavertėmis vokiš
komis markėmis.

Štai mūsų rankose gero formato, 
Skaidriai gražiu viršeliu Balės Vove
raitės „Lietuvos keliu”. Tai jauni
mui skiriama knygutė. Todėl ji iliu
struota jaunimui patinkančiais spal
votais piešiniais, todėl spausdinta 
stambiomis raidėmis, kad lengviau 
'būtų skaityti.

„Lietuvos keliu“ rašyta eilėmis ir 
pavadinta istorine poema. Kad jau
nimas mėgsta eilėraščius, gerai žino
me. Bet kad jaunimui yra sunkiau 
suprasti ir pasisavinti eiliuoto kūri
nio turinį, taip pat aišku. Tad norisi 
paklausti, kurio amžiaus jaunimui ta 
graži knygelė skiriama. Jei ji ne
suprantama vidutiniam pradžios mo
kyklos mokiniui, jei ji taikyta gim
nazijos suolo jaunimui, tai kodėl 
spausdinta stambiomis raidėmis? Ar 
kad būtų daugiau puslapių ir atro
dytų didesnė knyga?

Autorė vadina savo kūrinį istori
ne poema. Tiesa, joje aprašyti svar
besnieji mūsų valstybės gyvenimo 
įvykiai: kun. Kęstučio žmonos išsi
rinkimas savo tautos meilė, Vytauto 
Didžiojo nuopelnai, kovos su kryžiuo
čiais, bajorų - sulenkėjimas ir bau
džiava, spaudos draudimas, nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas, žiau
rios okupacijos... Bet poemoje vi
sad yra veikėjai: vienas ar keli did
vyriai (pvz., „Rolando giesmėje“ — 
Rolandas, Maironio „Jaunojoje Lietu
voje“ — Juozas Rainys su keliais ki
tais kovotojais dėl Lietuvos laisvės).

Politika muzikoje
— Sovietų valdžia uždraudė sta

tyti naują rusišką operą „Didžioji 
draugystė" ir šios operos autorių 
kompozitorių Vanė Muradel’iui, ly
giai kaip ir Sergė Prokofievui bei 
Dimitrui Sostakovičiui, daromi prie
kaištai, esą „jų kūryboje perdaug 
buržuazinių tendencijų“. Pasak so
vietų kritikų, pastaroji opera esanti 
formos požiūriu silpna, savo harmo
nija netobula, muzikos nemelodin- 
gumu „griaunanti geriausias išugdy
tas klasikines rusų tradicijas“ .(lai
kraščio žodžiai! Sc.). Dėl to ji nega
linti būti plačiųjų masių suprasta, 
nes primenanti „modernią buržuazi

kovoje dėl kultūros davė teigiamų 
vaisių. Lietuvių Nepriklausomųjų 
Dailininkų Draugija pasistatė sau už
daviniu sujungti jaunąsias dailės jė
gas moderniajai kūrybai. Kita jau
nųjų grupė „Ars“ savo manifeste už
sibrėžė ieškoti naujų dailės kelių ir 
dalyvauti bendram kūrybiniam dai
lės žygyje.

Pastaraisiais metais mūsų dailė 
išėjo į platesnį pasaulį: parodos buvo 
ruošiamos Latvijoj, Estijoj, Vakarų 
Europos centruose. Daugelis daili
ninkų kūrinių atsidūrė Washingtons, 
Chichagoj, Paryžiuj, Briusely ir kt.

Dėka šios dailės pažangos, šian
dien mūsų dailininkų darbai yra ži
nomi ne tik Vokietijoj, bet ir Ispani
joj, JAV, Pietų Amerikoj.

5. TEATRAS, MUZIKA
Daugelis iš mūsų atsimena Til- 

manso salės vaidinimus. Kaip jie 
mums buvo mieli, nes buvo pirmieji 
profesionalinių artistų vaidinimai, po 
kaimo daržinių spektaklių. Mums 
tada atrodė, kad K. Glinskis, Jurg. 
Petrauskas vieninteliai artistai. Ta
čiau, ilgainiui Tilmanso salą pakeitė 
Kauno Valstybinis Teatras, anksčiau, 
rodos, kelis kitus vardus turėjęs, vė
liau išaugo Šiaulių, Klaipėdos tea
tras, dar vėliau Vilniaus, o paskui 
beveik kiekvienas provincijos mies
tas įsisteigė savo teatrus. Ir koks 
buvo teatrininko džiaugsmas, kada 
Ukmergėj P. Vaičiūno „Naujųjų žmo
nių“ Sargelis buvo savotiškai naujas

Balės Voveraitės istorinėje poemoje 
veikėjų visai nėra. Čia tik trumpai 
ir eilėmis atpasakota Lietuvos isto
rija. Atorodo, kad netikslu tą eiliuo
tą istoriją vadinti poema. Juk ir Ant 
Baranausko .Anykščių šilelio“ neva
diname poema. -'

Knygos kalba gera. Tik nesupran
tama, kodėl rašoma j ū r ę (4 p.) ir 
s t e b ū k 1 i n g ai (6). Mes esame 
įpratę rašyti jūra, stebuklingai.

Dėl kalbos stiliaus nėra ko pri
kištu Tačiau atrodo, jog mūsų kal
boje toks sakinys neįprastas:

Bet ir tie laikai pro šalį,
, Žmogų kur į šunį mainė (6 p.)

Tiesa, Klaipėdos krašto gyvento
jai ir vakarų žemaičiai taip sako, bet 
bendrinėje rašomojoje kalboje įpra
sta sakyti kitaip, ir ši eilutė skam
bėtų:

Bet ir tie laikai praėjo...
Toliau:

Jokios knygos neišrašo,
Ką tironai sugalvoja (11 p.).

Čia labiau tiktų žodis neaprašo.
Džiaugsmo himną uždainuosim

(20 p.)
Himnus giedame, dainas dainuo

jame. Nei rimui, nei ritmui nebūtų 
pakenkta, jei būtų —

Džiaugsmo himną užgiedosim.
Ketureiliai skambūs, lengva skai

tyti:
— O tu, varge vargužėli. 
Klevo lapuos išlapojai...

. Ašarom nuplovėm smėlį —
: Šventas amatas artojo...
i (9 P.)
I Sielvarto išgersim taurę,
< Nešdami tau širdį tyrą.

Iš skriaudų per vargą žiaurų
- Mes pareisim dar, tėvyne!...

(20 p.)
Ir taip per visą knygą.
Tik du ketureiliai iš 57 yra ne- 

skambūs (nesklandūs).
Spaudos darbas švarus. Knygą 

malonų į rankas paimti. JI tikrai 
skirta jaunųjų džiaugsmui.

M. Stonys 

nės muzikos kakafoniją Anglijoje ir 
USA". '

Kaip praneša sovietų laikraštis 
„Trud“, į šią Komunistų Partijos 
Centro Komiteto kritiką laišku at
siliepęs pats Sergė Prokofievas. Laiš
kas adresuotas sovietų kompozitorių 
sąjungai. Jame kompozitorius pats 
prisipažįstas, tikrai suklydęs, dėko
jęs partijai už „pagalbą“, nes ji at
vėrusi ;am akis ir parodžiusi, kokiu 
pavojingu keliu jis buvo bežengiąs. 
Jis visiškai suprantąs partijos rezo
liuciją, kad „reikia muzikoje atskirti 
netikrumas ir suklastojimas nuo 
sveiko kūrybinio veržlumo“.

teatrinis personažas! O ką bekalbėti 
apte Vilnių, kur kiekvieno naujo vai
dinimo proga augo nauji teatriniai 
laimėjimai, lygiai režisūriniu, lygiai 
vaidybiniu atžvilgiu, kas kart naujus 
talentus Iškeldami. Juk Ibseno „No
ra“ paliks amžiną įspūdį žiūrovui,' 
kuris niekad neužmirš to meisteriško 
dr. Rankės — H. Kačinsko vaidinimo.

Kartu su teatro kultūra, neatsilik- 
dama augo ir muzika: chorai, diri
gentai, simfoninė muzika, kompozici
ja, opera, baletas etc. Dainų kraštas 
— muzikinės kultūros kraštas. To
dėl nenuostabu, kad mūsų opera savo 
vokaline kultūra stebino ir svetim
taučius. Be svetimų, pasaulinių ope
rų, mūsiškiai kompozitoriai: St. Šim
kus, J. Karnavlčius, A. Račiūnas su
kūrė savitas, lietuviškos tematikos ir 
muzikos operas.

Pastaruoju metu buvo ypač išau
gusi chorų, muzikinių ansamblių, di
rigavimo meno (V. Marijošius, Jer. 
Kačinskas etc.) kultūra. Ypač pabrėž
tina, kad ši kultūra išaugo iš tauti
nių muzikos tradicijų, iš lietuviško 
muzikos charakterio.

Mūsų baletas taip pat buvo pasie
kęs aukštų meninių laimėjimų. Jo 
pasirodymai Vakarų Europoje sukėlė 
palankaus ir teigiamo įvertinimo.

Teatro ir muzikos laimėjimų vai
siais ir šiandien mes tebesigėrime 
tremtyje. Reta stovykla, kur nėra 
susiorganizavę chorai; o profesiona
liniai ansambliai ir teatro trupės sun
kiausiomis sąlygomis dirba ir kovoja 
dėl kultūros aukštumų.

6. KULTCRA IR OKUPACIJOS
Atėję iš Rytų pavergėjai vienu 

rankos brūkštelėjimu sugriovė šį 
laisvą kultūros pastatą. Tuoj buvo 
likviduota spauda, kultūros organi
zacijos, o vietoj to įsteigti bolševiki
nės uniformuotos pavergtos kultūros 
centrai. Po bolševizmo priedanga 
prasidėjo mūsų tautos rusinimas: ru
sų kalba —- gimnazijose, universitete, 
institutuose;. . Tai 1831 m. carų takti
ka; palengva likviduoti savarankios 
lietuviškos kultūros paraiškas, Vil
niaus u-tą, mokyklas etc. Mat, des
potai žino: pirma sunaikink kultūrą, 
o paskui lengviau sunaikinti tautą. ,

Po raudonosios okupacijos hitleri
nė okupacija atėjo į Lietuvą su tais 
pačiais tikslais nuplėšti tautą ekono-

Pavienis Žmogus ir Tauta
(Atkelta iš 6 pusi.) 

nė yra, sakytume, žalsvai-melsvos 
šviesos. Todėl Lietuviai ir yra gajos 
gyvybės ir vidinio ramumo bei ypa
tingo regesio žmonės, jeigu nėra kaip 
nors susigadinę.

Kiekvienas žmogus veikia kitąjį 
ir kitus, ir yra jų veikiamas. Šis vei
kimas turi būt suprantamas kaip 
šviesinamas arba temdinamas. Atsi
tinka, kad tam tikri žmonės lyg už
dega kitus, kad nušvinta labai stai
giai, tarsi įvykęs būtų stebuklas. Bet 
vėl ir patiriama, kad vieni kitus lyg 
šviesintų ir tada tik vėl temdo, ge
sina sužiebtąją šviesą. Minėtina pa
galiau ir tai, kad tamsios sielos žmo
nės deda visas pastangas kitiems 
įplėšti į savo tamsą.

Kur tai atsitinka smarkesniu bū
du, tše visa tauta tiesiog gęsta. Jos 
žmoniškumas apmiršta. Reiškiasi iš 
jų tada tik jų pažmonlškumas, vadi
nas kūno ir nuotaikos gyvumas, bū
tent visokie jausmai, geiduliai, troš
kimai, aistros su tiktai brękštantia 
šviesa.

C. Bet kaip visa, kas gyva, taip 
ir žmonės ir jų tautos yra įterptos į 
Kūrybos vyksmą. O tas kaip tik sie
kia kiekvienoje tautoje šviesesnio 
žmoniškumo. Kur tai nepasiseka, tše 
tauta Išnyksta. Kūrimo vyksmas 
reiškiasi visokiu būdu kiekvienai tau
tai. Jis^. kelia tautos gyvumą, jeigu 
žmonės tam kėlimui atsiduoda, arba 
akstiną juos visokiais vargais ir sku- 
dinimais, jeib atsimintų, kas yra 
žmogaus pašaukimas.

Kiekvienas žmogus yra su savo 
sąmone, savo dvasine šviesa, taip sa
kant, vieta, iš kurios Kūrėjo valia ir 
galia pradeda naujai veikti. Tam vei
kimui kiekviena žmogysta yra tiesiog 
priemonė. Ir žmogus turėtų pasi
stengti tam būti ko-tinkamesniu. Jis 
tokiu pasidaro, kad jis kiek tik išga- 
lios užtenka visu savo gyvenimu ap

miškai ir sunaikinti ją kultūriškai. 
Dabar prasidėjo germanizacija: mo
kyklose, universitete — vokiečių kal
ba, teatruose — vokiečių pjesės, į 
dalią — Hitleris ir hakenkreuzas.

Tačiau lietuvių tauta niekad ne
parodė tiek tautinio ir kultūrinio at
sparumo, kiek okupacijų metu. Lie
tuvaitės tautiniais drabužiais badė
okupantams akis, chorai patriotinė
mis dainomis drumstė okupantų są
žinę, o kiekvienas lietuvis, bet kokią 
kultūrinę vertybę gaudė kaip širdies 
brangenybę. Negausių lietuviškų lei
dinių tiražas pakilo šimteriopai, tea
trai, muzikos halės buvo perpildytos 
klausytojų. Kultūros troškulys buvo 
nepaprastas. Anot Ad. Mickevičiaus, 
sveikata, kitaip tariant kultūra, pasi
daro brangesnė jos netekus.

Kultūra išsiskleidžia savaimin
gais, ryškiais žiedais tik laisvėje ir 
nepriklausomoje valstybėje. Kur tik 
viešpatauja priespauda, ten kultūros 
žiedai nuraškomi dar nepražydus. 
Todėl suprantama, kad kiekvieno lie
tuvio troškimas — nepriklausoma 
kultūra Nepriklausomoj Valstybėj. Ir 
šiandien mūsų akys nukrypę į Ne- 
prik. Lietuvą, o mūsų širdys prike-

Kultūros ir me
— Pereitų metų pabaigoje Pary

žius iškilmingai paminėjo Alphonse 
Daudet penkiasdešimtąją mirties su
kaktį (1B97. 12. 16 — 1947. 12. 16), 
surengdamas Daudet literatūrinę sa
vaitę.

— Lenkų spaudos pranešimu, pe
reitų metų didžiąją literatūros pre
miją laimėjo Jaroslaw Iwaskiewicz 
už savo „Naująją meilę“ ir „Itališ
kas noveles".

— Belgijoj, Briuselio mieste, įvy
ko pasaulinės poezijos paroda, kurią 
surengę Briuselio Book-Club. Paro
doje buvo išstatyti poezijos leidiniai 
nuo 1930 m. Jų tarpe — per 600 do
kumentinės medžiagos, knygų, auto
grafų laiškų ir dalyvavusių autorių 
portretai.

— Pereitų metų prancūzų Sten- 
dhal’io literatūrinė premija 100.000 
prancūziškų frankų paskirta jaunam, 
vos dvidešimtus metus einančiam, 
rašytojui, Michel. Bataille (Mišel Ba
tai) už novelę ,.Patrikas“.

— Kaip pranešama, sovietų lai
kraštyje .„JZizn i kultūra" -(kultūra 
ir gyvenimas), be kitų sovietų rašy
tojų, puolamas ir Uja Ehrenburgas, 
kuris Ugi šio buvo laikomas sovietų 
rašytojų idėjiniu vadu ir vienintelis, 
turėjęs „tikrą idėjinį sovietinį stilių“ 
Šiuo metu jam kaip tik ir primeta
mas kaltinimas, esą jo kūriniai yra 
„negryni", juose pasigendama gry-

reiškia esmišką žmoniškumą, būtent 
malonumą, meilę, teisingumą, kan
trumą, pakantą, patvarumą, santūrą, 
taurumą, skaistumą, kilnumą, išmintį 
ir gerą valią.

Visa, ką žmogus daro, kuo jis reiš
kiasi, turi būt nušviesta jo esmės, jo 
sąmoningumo. Tik tuo jis tikrai sto
jasi į žmonių bendrumą. Kiekvienas 
tautos žmogus pašauktas visa daryt, 
jeib jo tautos sąmoningumas vis aiš
kiau atsikleistų ir vis geriau švie
sėtų.

Geriausiai tai pavyksta pavyzdin
gu elgesiu ir kalbėjimu bei rašymu. 
Su kalba, kaip jau minėta, žmogus 
siejasi su savo tautietiais. Kalbėda
mas jis ko tikriau apsireiškia savo 
sąmonės šviesa. Bet kalba ir įrodo 
sąmonės niukumą. Atitinkamai kiek
vienas veikia kitus ir yra jų veikia
mas. Jis gyvina, gaivina jų esmę 
arba slegia, spaudia ir smaugia ją. 
Todėl labai svarbu ir kalbos atžvil
giu sąmonės šviesėjlmas.

Teigiamo kalbėjimo pagrindas yra 
vidinio gyvenimo palaikymas po es
mės priežiūra. Visa nuotaika, visas 
galvojimas neturi būt nustatomas pa- 
žmoniškumo, ale žmogaus esmės švie
sos. Tuo reikia nuolatai rūplntles.

Labai daug reiškia tam ir tai, ką 
žmogus raštu, būtent regima kalba 
apreiškia. Ką-nors rašant, reikia ko 
nuoširdlau pasistengt savo esmės 
šviesai leist veikti. Tik tada jis su
žadins skaitantiųjų budrumą ir ne- 
migdins jų, neniauks jo. Tai jau to
dėl svarbu, kaip minėta, kad raštas 
neveikia tik laikinai, o kartais per 
ilgus metus. Tuo atsiminti turėtų 
kiekvienas žmogus, kuris nori savo 
rašymu teiktis savo tautietiams. Vis 
pasisakykime, kad kiekvieno žmo
gaus gyvenimo prasmė yra savo es
mėje šviesėti ir būti šviesi kibirkš
tis, kuri sužadina 'kitą jam artima 
kibirkštėlę.

Baltijos moterų rašytoji) 
suvažiavimas

S. m. balandžio 10 d. Baltijos Mo
terų Taryba susipažinimo tikslu ruo
šia Augsburge Baltijos moterų 
rašytojų suvažiavimą, kuriame kvie
čiamos dalyvauti visos lietuvės ra
šytojos. Joms išsiuntinėti* asmeniniai 
pakvietimai. Jei toks dėl kurių nors 
priežasčių nebūtų gautas, prašoma 
laikyti šį skelbimą kvietimu.

Šiame suvt.žiavime taip pat kvie
čiamos dalyvauti Baltijos Moterų 
Tarybos narės. Tarybos posėdis įvyks 
balandžio 11 d. 9 vai.

Atvykusios registruojasi skautų 
būste H o c h f e 1 d, Bauemfeindstr., 
28 bl.

pusios skausmo dėl mūsų kultūros 
naikinimo, o mūsų valia pilna pasi
ryžimo kovoti, iki gyvybė tarnaus 
dėl mūsų valstybės savarankumo ir 
kultūros nepriklausomumo, jos lietu
viškos esmės ir formų.

(Pabaiga)

sno pasaulyje
nojo sovietinio meno stiliaus Ir vi
suose kūriniuose ryšku „stoka bol
ševikinės savikritikos“ (anot laikraš
čio žodžių).

— Anglų spaudos žiniomis, An
glijoje, Susex’o grafystėje, Crowbo
rough miesto banko seife, atrastai 
garsaus anglų nuotykių rašytojo Ar
thur Conan Doyle rankraštis. Be šio 
viešumai nežinomo rankraščio, yra 
atrasta ir vieno veiksmo pjesė „The 
Brown Diamond“, kūrinėlis, antrašte 
„Some Personalia about Mr. Sher
lock Holmes" ir didelis skaičius es
say.

— Thornton Wilder baigia salo 
naująjį romaną „Kovo Idos“. Jane 
vaizduojamas paskutinis JuUjaus Ce
zario gyvenimo mėnuo. Romanas pa
rašytas senovine romėnų epistularine 
(laiškų) forma.

— Šlagerių kompozitoriui ameri
kiečiui Irning Berling’ui pripažįntas 
prancūzų garbės legijono riterio ti
tulas. ■ .

— Prancūzų rašytojas Albert Ca 
mus pagarsėjo ir kaip .filmų scena
rijų autorius. Neseniai režisierius 
Marcei Cravenne, rašytojo pastarąjį 
romaną „Maras“ perskaitęs, atiden
gė, kad šis romanas galįs būti pa
naudotas, kaip medžiaga filmui. Ca
mus sutiko ir pats asmeniškai ro
maną perdirbo į scenarijų.

. Selenas

Bet rašant pasidaro ir dar vienas 
uždavinys. Reikia ieškot tinkamiau
sių savo žodių ir ne griebties sveti
mųjų. Nerasdamas paprastoj kalboj 
tam tautinio žodžio, rašytojas turi 
žiūrėti iškelt kokį naują žodį iŠ esa
mųjų. Kalba nuolatai daugiau atsi- 
skleldia, jeigu žmonės sąmoningėja. 
Neturėtų būt paliekamas žodio suvo
kimas vien kalbininkams. Kiekvie
nas žmogus yra pašauktas prisidėt 
prie kalbos kūrimo ir Šviesinimo. 
Ji neturi sustingtu Taip ir turėtų 
būt rašybos atžvilgiu. Skolinti, su- 
lopinti rašmenys turėtų būt atmeta
mi. Raštui reikia suteikt aiškumą. 
Kokie niūrūs yra žmonės, kartais 
matyt jau' iš to, kaip jie parašo savo 
vardą ir pavardę nesuskaitomai. Ne- 
jautia, kaip jie tše žeminasi. Kiek
vienas žmogus turi visa daryt, kad 
jis šviesėtų, tada šviesėja ir tauta.

D. Tam šviesėjimui daugiausiai 
padeda, kad žmogus stengiasi atsi
busti savo esmės kilmėje, būtent Dl- 
diajame Slėpinyje, Dievuje. Nerei
kėtų manyti, kad tuo rūpinties yra 
vien dvasininkų bei mokytojų daly
kas. Kiekvienas žmogus turi tam at
sibudimui pasišvęsti. Vis reikia atsi
mint, kad su kiekvienu žmogum švin
ta Ir visa tauta.

Šviesiausia yra ta tauta, kurios 
žmonės aiškiai nusimano esą, gyveną 
ir veikia Dievuje. Tai tautai tada ir 
aišku, kad ir visos nelaimės yra tik 
raginimai atsibusti Jame iš kurio vis
kas yra. Kur tai vyksta, tše tautai 
ir yra skiriama maloni lemtis. Nus
lenka visi sunkumai ir baisumai. 
Tautos žmonės sudaro lyg gražų 
žvaigždyną Ir dangų savo žemiškai 
Tėvynei, kurioje jiems tad skirta 
Šventosios Valios ir Galios ramiai 
gyventi ir ryškinti žmogaus gyveni
mo prasmę

7
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. D-ras Albert Schweitzer, elzasie- 
tis, žymus filozofas, teologas ir mu
zikas žymiųjų autoritetų vadinamas 
trečiuoju didžiuoju vyru Vakarų ci
vilizacijos triumvirate: Leonardo da 
Venci, Goethe, Schweitzer, .didžiau
sioji siela krikščionybėje“, „labiau
siai civilizuotas žmogus 20-me am
žiuje“, vienas iš vadinamų „trijų gy
vųjų šventųjų — Gandhi (Indijoje), 
Kagawa (Japonijoje) ir Schweitzer 
(Afrikoje), autorius eilės svarbių 
knygų, kurių „Civilizacijos Filosofi
ja“, „Civilizacijos žlugimas ir atsta
tymas“, „Cvilizacija ir etika“, para
šytos per pirmąjį Pasaulinį karą, 
autoriui jau gyvenant Afrikoje, yra 
laikomos labiausiai pranašingomis 
knygomis kelių paskutinių gentkar- 
Čių būvyje, buvęs, be to, Europos 
garsenybė kaip organlstas, sulaukęs 
80 mėtų amžiaus atsisakė visų laurų 
ir išvyko į Prancūzų Ekvatorinės Af
rikos džungles, kur neįmanomose są
lygose, dažnai su pavojumi gyvybei 
ėmėsi gydyti laukinius kanibalus 
juodukus. Šiandien jo ligoninė Afri
kos raistuose, Lambarene, yra garsi 
ne tik visų čiabuvių genčių tarpe, 
bet ir visam pasaulyje, ir tai labiau
siai dėl visame pasaulyje nuskambė
jusių Dr. Schweitzerio pranašingų 
išvadų apie mūsų civilizacijos likimą, 
papildančių ir precizuojančių Oswal- 
do Spenglero, Pitirimo A. Sorokino 
ir Arnoldo J. Toynbeė išvadas.

šiemet du žymūs Amerikos auto
riai Melvin Arnold ir Charles R. Joy 
aplankė filosofą daktarą Schweitzerį 
jo raistų ligoninėje ir, surinkę me
džiagą apie jo darbus ir filosofiją, 
baigia rašyti dvi naujas knygos „Al
bert Schweitzer Afrikoje“ ir „Albert 
Schweitzer — Antologija“, kurias 
ėmėsi išleisti žymios New Yorko ir 
Londono leidyklos. i z

Be to, Arnold ir Joy gavo iš Dr. 
Schweitzerio interview apie dabarti
nę mūsų civilizacijos padėtį, sukė
lusi didelį įspūdį Vakarų pasaulyje.

Kadangi ir mums lemta gyventi 
toje Vakarų civilizacijoje, tikiu, 
svarbu ir mums ne tik išgirsti tą rū
stų Kasandros balsą iš Afrikos raistų 

. gilumos, bet ir susimąstyti:

1.
Klausimas: Per pirmąjį Pasaulinį 

karą, daugiau kaip prieš ketvirtį 
šimtmečio, Tamsta rašei: „Mums ne- 
liseks atstatyti mūsų civilizaciją. 
Tamsta nupiešė! civilizaciją šiais žo
džiais: „Civilizacija yra... dviguba 
savo prigimtimi: ji reiškiasi proto 
vyravimu, pirma, viršum gamtos jė
gų ir antra, viršum žmogaus polin
kių“ — patvariais pagrindais, kol 
mes nenusikratysime visiškai pavir
šutiniškos civilizacijos sąvokos, kuri 
dabar mus laiko savo galioje, ir ne- 
grįšime vėl prie etinės pažiūros, vieš
patavusios 18-me amžiuje... visas 
žmonijos progresas priklauso nuo 
progreso jo teorijoje apie universu
mą (visatą)". ‘ •

Ką Jūs manote apie galimybes 
atstatyti mūsų civilizaciją šviesoje 
įvykių per šimtmečio ketvirtį, po to, 
kai Tamsta apie tai rašei?

Atsakymas: Kai aš šitą rašiau, 
jau ripkosi aplinkui artėjančio žlugi
mo debesys, šiandien audros dvide
šimtojo amžiaus viduryje plėšo mūsų

Emigracinės painiavos
(Pradžia 5 pusi.)

Amerikos Šalpos Organizacijos AOA, 
kurios nariu yra ir BALFas, gaunama 
800.000 dol. parama įkurdinimo rei
kalams yra jau rimtas pagrindas pra
dėti įkurdinimo reikalus tvarkyti „iš 
peties“, imigracijos įstatymų varž
tams palengvėjus. Organizuotą pa
ramą žada tiekti ir kai kurių J.A. 
Valstybių administracijos organai, 
suinteresuoti ūkininkų įsileidimu, ši 
aplinkybė verčia ypatingai atkreipti 
mūsų įkurdinimo institucijų ir or
ganizacijų dėmesį, kad nebūtų del
siama su atitinkamais pasiruošimais 
iš mūsų pusės ir, svarbiausia, kad 
tie pasiruošimai nevyktų, kaip iki 
šiol, daug nežinomųjų ir klaustukų 
šešėliuose. Tai yra gi visos tremtinių 
masės gyvybinis reikalas, todėl ji tei
singai ir pagrįstai gali reikalauti, kad 
sprendimai ir pasiruošimai, jos są
skaita daromi, vyktų apimant kuo 
plačiausius mūsų bendruomenės 
sluogsnius. Laikas jau įsitikinti, jog 
įkurdinimo problema, tremtinių aki
mis žiūrint, negalima spręsti, žvel
giant konfesinių ar srovinių spalvų 
akiniais.

Kas kart labiau iškyla galimybės 
pasireikšti mūsų bendruomenės orga
nizuotumui ir gilesniam bendro rei
kalo įvertinimui. Atrodo, kad stovi
me tautinio subrendimo egzamino iš
vakarėse. J. Meškultis

Civilizacijos būklė
INTERVIEW SIT DR. ALBERTU SCHWEITZER Z (vertė J. Pr-kus)

civilizaciją. Katastrofos pavojaus 
ženklai vis labiau matomi. Galimy
bės atstatyti mūsų civilizaciją atrodo 
tikrai blankiai, nes per praėjusį 
šimtmečio ketvirtį kryptis žemyn 
vyko be paliovos. Visuose žmonių 
susirinkimuose, visuose kontinentuo
se, žmonės vis dar tebekalba betiks
liai grynai materialistinėmis frazė
mis, apie grynai fizinius dalykus ir 
jėgas, apie senas sąjungas naujose 
formose. Ta kryptimi žmonijai nėra 
jokios vilties. Tose diskusijose nėra 
jokios vizijos. Labai menkai, jei 
apskritai, tematyti ženklų, kad de
besys sklaidytus! ir kad austų etinė 
era. Tik tokioje eroje žmonija gali 
išlikti.

2.
Klausimas: Prieš ketvirtį šimt

mečio Tamsta rašei: „Šiandien mes 
gyvename civilizacijos žlugimo 
ženkle. Ta situacija nėra karo iš
šaukta; pastarasis yra tik to (žlugi
mo) manifestacija“.

Sitai Tamsta rašei per pirmąjį 
Pasaulinį Karą. Ką Jūs laikote an
trojo Pasaulinio karo efektu tame 
žlugimo procese?

Atsakymas: Negalima ginčyti fak- 
tor kad antrasis Pasaulinis karas 
pagreitino mūsų civilizacijos žlugi
mo procesą. Ateities pavojus yra pa
rašytas visiėms matomai. Pirmasis 
ir antrasis Pasauliniai karai nėra 
priežastys, bet yra rezultatai giliau 
glūdinčių sąlygų. Nieko nebuvo pa
daryta pakeisti toms giliau glūdin
čioms sąlygoms. Jos tęsiasi ir nuolat 
eina blogyn.

Mes plaukiame sparčiai tekančia 
srove aukščiau didelio katarakta 
(vandens kričio), nežinodami, kad 
srovė darosi kaskart stipresnė ir kad 
greitu laiku mes nebepajėgsime iš
vengti apačioje mus laukiančios ka
tastrofos. Susirūpinęs ir su giliu tra
gedijos pajautimu aš dar matau, kad 
mano knyga buvo pranašinga.

3.
Klausimas: Prieš ketvirtį šimt

mečio Tamsta rašei: ...... minties ab
dikacija (nenoras galvoti) buvo le
miamas faktorius mūsų civilizacijos 
žlugimui...“

Kas atsitiko šiuo atveju per 
ketvirtį šimtmečio? : L - :

Atsakymas: įvykiai .tik patarnavo 
įrodyti šios diagnozės tikslumą. Kaip 
aš jau seniau rašiau, civilizacijos pa
žanga vystosi — kalbant bendrai dė
ka individualių žmonių, kurie išgal
voja idealus, siekiančius visumos 
progreso, ir paskui juos taip pride
rina gyvenimo realybėms, jog Jie pa
galiau įgauna formas, kuriomis jie 
gali efektyviausiai paveikti laiko ap
linkybes. Kiek yra šiandien tokių 
žmonių, kurie išgalvoja idealus, sie
kiančius visumos progreso ir kurie 
derina juos prie gyvenimo realybių?

4.
Klausimas: Prieš ketvirtį šimt

mečio Tamsta rašei: „... žmonių tar
pe šiandien laisvė ir sugebėjimas 
galvoti yra skaudžiai sumažėję“.

Ar ta tendencija tebevyksta?
Atsakymas: Medžiaginė ir dva

sinė laisvė yra nedalomos. Civiliza
cija nekrinta mums į glėbį lyg koks 
nunokęs vaisius. Medį reikia nuolat 
kultyvuoti, kad jis neštų vaisius. Ta
čiau tatai negalime siekti prievar
tos darbu. Tatai turi būti darbas 
laisvų žmonių, kurie turi savo gal
voje siekiamųjų tikslų viziją. Šian
dien pasaulis neturi tokios vizijos ir 
negali tokios vizijos pasiekti tol, kol 
vyksta laisvės ir sugebėjimo galvoti 
smukimas. Visa, kas įvyko tarpe šių 
dviejų karų* tą smukimą tik greitino. 
Dabar aš nieko neužmatąu dabarti
nėje padėtyje. Jokių rimtų pastangų 
nėra padaryta tai linkmei sutrukdyti. 

5.
Klausimas: Prieš ketvirtį šimtme

čio Tamsta rašei: .......  jis (žmogus)
yra pavojuje netekti savo žmoniš
kumo“.

Jūs, atrodo, nujautėtė žmonių 
naikinimo „dirbtuves“ ir kitus bai
sius humanitarizmo dvasios begali
nio nusmukime pavyzdžius. Kas bus 
ateityje?

Atsakymas: Įsidėmėkite, kad per 
pirmąjį Pasuallnį karą aš pasakiau, 
jog žmogus yra pavojuje netekti sa
vo žmoniškumo. Augąs brutalumas 
tarpe tų dviejų karų pasiekęs savo 
viršūnės antrajame Pasauliniame 
kare, rodo, jog jis jau neteko savo 
žmoniškumo.

Didysis momentas civilizacijos 
istorijoje buvo, kai Iškilo žmonijos 
kaip visumos sąvoka. Tai buvo. Pro-

dūktas ne Platono ir ne Aristotelio, 
bet stoikų. Kinijos galvočių — tokių 
kaip Konfucijus, Mencijus ir Lao- 
Tze — žmonijos kaip visumos sąvo
ka yra centrinė. Jie nekalba apie 
kinus — jie kalba apie žmoniją. Ma
no protu visa ta daug žadanti min
ties linkmė pasiekė savo viršūnę 18 
amžiaus racionalizmu. Nuo to laiko 
žmonija vėl nuslinko atgal į tamsy
bes. Kaip maža tėra veiksmų, pada
rytų vardan žmonijos kaip visumos. 
Mes turime galvoti ir veikti žmogaus 
ir žmonijos prasme. Tai yra svarbus 
dalykas. Tai yra lemiamas dalykas.

6.
Klausimas: Prieš ketvirtį šimtme

čio Tamsta rašei: „Mes įžengėme į 
naują viduramžių periodą“.

Ar gi ta tendencija gilėja?
Atsakymas: Mes turime turtingą 

paveldėjimą iš senovės. Tas pavel
dėjimas buvo iššvaistytas. Šiandien 
mes smunkame į dvasinio ir protinio 
netarto padėtį. Aš rašiau prieš ke
lias dešimtis metų, kad modernusis 
žmogus išsižada neginčijamai jam 
priklausomų individualinių teisių ir 
kad tatai padarė mūsų rasę nebepa
jėgią sukurti naujas idėjas arba pa
daryti turimąsias idėjas, kad jos 
tarnautų naujiems objektams. Mo
dernaus žmogaus vienintelė patirtis 
šioje srityje yra, kad jo turimosios 
idėjos įgyja vis daugiau ir daugiau 
autoriteto, įgauna labiau ir labiau 
vienpusiškumo raidą ir gyvena, kol 
jos iššaukia savo paskutines ir pa
čias pavojingiausias pasekmes.

Mums reikalinga žmonių ben
druomenė, tikėjimas ir bažnyčia, ku
rios "respektuotų ir iškeltų individu- 
lumą, iššaukiant jame visas tas eti
nės mintas jėgas ir pasišventimą, 
kurios glūdi jame. Bažnyčios didžią
ja dalami usiekia sutramdyti nevar
žomą galvojimą. Dogmatizmas užė
mė tiesos ieškojimo vietą. Iš religi
nio požiūrio, lemtingiausia mūsų 
laikų charakteristika yra bet kokio 
liberalinio pietiškumo išnykimas, 
maža kas beliko, kas nebūtų įvilkta 
į kredus ir dogmas. Universitetuose 
itaįp. pat liberalinė dvasia nuslopina
ma. Jos .vietą užima autoritarizmas. 
Kas mane patį liečia, aš jau ir per 
pirmąjį Pasaulinį karą jaučiausi 
svetimas šiame pasaulyje. Kaip se
niai jau numačiau, išsivadavimas iš 
šių dienų Viduramžių bus daug sun
kesnis, negu 
žmonės buvo 
Viduramžių. * 
prieš išorinį 
uždavinys yra išjudinti individumų 
masę, kad atgautų savo dvasinį pa
veldėjimą ir tuo būdu atgautų savo 
privilegiją, kurios jie išsižadėjo, gal
voti kaip laisvos asmenybės. Jie tu
ri patys pasistengti išsikapstyti iš 
dvasinio silpnumo ir priklausomybės

tas, kuriuo Europos 
išvaduoti iš pirmųjų 
Tuomet kova vyko 
autoritetą. Šių dienų

Baltijos kibirkštis gali užkurti gaisro
Dantį laikraštis „Nattonaltidende“ 

vasario 24 d. aštuonių eilučių pra
nešimu atžymėjo raudonosios armi
jos 30 metų sukaktį ir ilgu veda
muoju pagerbė Estijos ir Lietuvos 
nepriklausomybės trisdešimtmetį. 
Toji šventė, rašo „N.“, dešimtis 
tūkstančių estų — ir lietuvių — ran
da Sibiro tremty, kitus tėvynėj ko
vojančius partizanais, dar kitus — 
pasitraukusius į laisvuosius Vakarus 
ir ten dirbančius* dėl savo krašto 
laisvės. „Nattonaltidende“ primena 
Baltijos tautų naikinimą ir pabrėžia, 
kad didžiosios demokratinės galybės 
nėra pripažinusios sovietinės Balti
jos kraštų aneksijos. Laikraštis gė
risi Baltijos pabėgėlių sugebėjimais, 
darbštumu ir demokratiniais nusitei
kimais, — ypatybėmis, kurios skelbia 
jų kraštų teisę į nepriklausomybę. 
„Masiniai išvežimai ir žudymai, bai
gia „N.", negalėjo sunaikinti Baltijos 
kraštų laisvės minties. Jausti, kad 
už plieno uždangos rusena liepsna — 
silpnutė ir blanki. Bet žinom, kad ji 
gali užkurti gaisrą“. (E)

„GERAŠIRDIS tėvukas 
STALINAS..

„Le Monde" kovo 16 d. įvairybių 
skyriuj apie „batiušką Staliną" rašo:

„1939 m. rugsėjo pabaigoj Estija 
buvo pakviesta pasiųsti į Maskvą 
delegaciją karinės tarpusavio pagal
bos planui aptarti. Tas paktas, be 
kitaką numatęs sovietams laivyno, 
sausumos ir oro bazes Estijoj, buvo 
pasirašytas rugsėjo 28 d. Panašų 
paktą pasirašyti spalių 5 d. atėjo eilė 
LatviiaL snaliu U d. —r Lietuvą!.

sąlygų, t kurias 
atvedė.

jie patys save

ketvirtį šimtme- 
kad modernūs 
savo asmeninę

7.

Klausimas: Prieš 
čio Tamsta rašei, 
žmonės „paaukojo 
moralybę ant savo tėvynės aukuro... 
kas yra nacionalizmas? Tai yra ne
taurus patriotizmas“.

Nacionalizmo dvasia dar labiau 
išaugo nuo to laiko, kai tamsta tai 
parašei, ar ne? Ar įmatote kiek vil
ties nacionalizmo ekscesui nugalėti?

Atsakymas: Nacionalizmas yra 
visur ir visame. Kai kuriose pasau
lio dalyse jis pasiekęs tokio kraštu
tinumo, kad tautos suskyla į priešin
gas grupes, kurių kiekviena tari 
atskiros tautinės valstybės požymius. 
Net tarpe primityvių genčių, kurių 
nariai nemoka nei rašyti nei skaityti, 
nacionalizmo sėkla pradeda prigyti. 
Atrodo beveik tikra, kad nacionaliz
mo banga moderniame pasaulyje dar 
nepasiekė savo pilno įsibėgėjimo.

8.
Klausimas: Prieš ketvirtį šimtme

čio Tamsta rašei: „Dabar kiekvie
nam aišku, kad civilizacijos savižu
dybė vyksta. Kas dar pasilieka, ne
beturi saugumo. Ji, be abejo, dar 
tebestovi dėl to, kad ji dar nebuvo 
eksponuota destruktyviam spaudi
mui, kurs -nusiaubė visa kita, bet 
kaip visa kita, ji yra pastatyta ant 
šiukšlių, ir sekamas žemės sudrebė- 
jimas jau vyksta?

Ar, Jūsų manymu, toks žemės 
drebėjimas greičiausiai ir ją nu
neš ...

Atsakymas: Nelaimei, aš tariu 
atsakyti „Taip“. Negali būti kitokio 
atsakymo šviesoje greitai judančių 
praėjusių trijų dešimtmečių įvykių 
su dviem kataklizmiškiausiais visų 
laikų karais.

9.
Klausimas: Turint galvoje visa, 

ką Tamsta esate pasakęs, ar nema
tote jokios vilties ateičiai?

Atsakymas: Yra viena viltis: tu
rime grįžti į didįjį kelią, iš kurio 
esame išklydę. Savo pirmajame tome 
aš nubrėžiau kai kuriuos darbus, 
kurių mes turime stvertis į rankas. 
Mes turime propagandą pakeisti ga
lėjimu suprasti tiesą, kuri yra tikrai 
teisinga; nūdienį patriotizmą pa
keisti tauraus patriotizmo rūšimi, 
kurs siekia tikslų, naudingų visai 
žmonijai, vietoje stabmeldiško na
cionalizmo imtis žmonijos su visuoti
na civilizacija; atstatytą tikėjimą ci
vilizacijos būkle vietoje bendruome
nės, kuriai trūksta tikro idealizmo, 
vienijantį civilizuoto žmogaus idealą 
vietoje sąlygų, į kurias esame įklim
pę. Susirūpinimas tikrosios civiliza
cijos procesais ir idealais vietoje 
užsiėmimo praeinančiomis pragyve
nimo problemomis; tikėjimas pro
greso galimumu vietoje mentaliteto, 
netekusio bet kokio dvasingumo.

Mano įsitikinimas nėra pasikeitęs. 
Tie uždaviniai yra mūsų šių dienų 
uždaviniai.

Diplomatai, kurie lydėjo užs. reik. 1 
ministerius Selterį, Munter ir Urbšį, 
prisimena Kremliuj išgyventas siau- 1 
bo valandas ir savo, beviltiškas pa- ' 
stangas išgelbėti bent trupinėlį savo : 
kraštų nepriklausomybės. Rusų pa- ' 
pročiu posėdžiai būdavo naktį. Vėly- I 
vą valandą posėdžių salėj pasirody- 1 
davo Stalinas. Kaip šešėlis jis slan- i 
klojo nuo vieno tų trijų mažų valsty- ' 
bių atstovo prie kito. Su savo pyp- i 
kele, vaizduodamas geraširdį žmogų, l 
jis paragindavo juos nusileisti kai- i 
bamuoju klausimu. Jis draugiškai i 
tapnodavo per pečius tiems vargšams l 
įgaliotiniams išpiltiems šalto prakai
to dėl nuojautos, kokia laimė laukia ' 
jų kompatriotų — ekspropriacija, 
žudymai, masinės deportacijos į snie
go tyrus, iš kur niekas negrįžta". (E)

'GANDAI APIE HITLERIO 
PABĖGIMĄ — PRASIMANYMAS

Neseniai buv. SS lėtu Angelotti— 
Mackėnsen papasakojo, kad paskuti
nėmis dienomis prieš kapitulaciją 
Hitleris su Eva Braun šarvuočiu nu
vykęs į Tempelhofo aerodromą ir iš 
tenai specialiai parengtu lėktuvu per 
Prancūziją nuskridęs Ispanijon. Pats 
pasakotojas kitu lėktuvu lydėjės 
bėglius, bet buvęs nutupdytas Pran
cūzijoje.

Sis gandas gana greit pasklido 
vokiečių visuomenėje. Jo tikslumiP 
susidomėjo ir Nūmbergo teismas, 
kurio kvotų vedėjas, š. m. kovo 16 d. 
paskelbė, kad jo iškvostas Macken- 
sen esąs patologas, pusiau paraly
žuotas, o jo paskleista žinia esąs 
grynas prasimanymas norint susi
laukti kai kųrlų vokiečių paramos. (a)

Gudijos laisvės šventė
1948 metai, kaip ir 1947, yra ju

biliejiniai metai bemaž visoms tau
toms, kurios iki pirmojo pasaulinio 
karo pabaigos nešė carinės Rusijos 
jungą, o dabar tebėra bolševikų pa
vergtos. Prieš 30 m. sugriovusios il
gametį Rusijos kalėjimą, pavergtos 
tautos pradeda laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą. Kaip tik 1918 me
tais buvo paskelbta visa eilė valsty
bių nepriklausomybės paskelbimo 
aktų. Tai 1948 metai tikrai yra di
dieji jubiliejiniai metai vidurinės ir 
rytų Europos ir Azijos tautoms, nes 
šiais metais jos susilaukė savo tauti
nio idealo įgyvendinimo.

Tarp daugelio buv. carinės’ Rusi
jos tautų vieną žymiausių vietų tu
rėjo gudų tauta, tiek savo skaičiu
mi (arti 18.000.000), tiek ir savo tau
tinio sąjūdžio dinamika. Kai 1917 m. 
sugriuvo carinė Rusija, gudų tauta 
labai aktyviai dalyvavo jos sutriuš
kinime ir jau buvo pribrendusi, kad 
paimtų į savo rankas tautinį gyve
nimą.

Pirmą plytą į stiprų gudų valsty
bingumo pamūrį padėjo Pirmasis, 
Gudijos Kongresas, sušauktas 1917 m. 
gruodžio mėn. Minske. Jis yra ypač 
svarbus. Gudų tauta buvo čia pilnai 
ir teisėtai atstovaujama, atstovai bu
vo išrinkti demokratine tvarka pa
čios tautos iš visos etnografinės Gu
dijos teritorijos. Šis kongresas pa
skelbė gudų kraštą, atskira valstybe 
demokratinės Gudijos Tautinės Res
publikos (BNR — Bielaruskaja Na- 
rodnaja Respublika) pavidale. Bol
ševikų kariuomenė fizine jėga išvai
kė Kongresą, bet jis dar suspėjo iš
sirinkti savo vykdomąjį organą — 
Gudijos Tautinės Respublikos Tary
bą (Rada BNR), kuriai pavedė atsto
vauti Gudų Tautos suvereniškumą.

Antras svarbus ir sprendžiamas 
įvykis buvo 1918 m. kovo 25 d., kada 
GTR Taryba paskelbė Gudiją laisva 
ir nepriklausoma demokratine respu
blika gudų tautos etnografinėse ri
bose. Išleistame tą dieną nutarime 
paskelbta, kad Gudija numeta nuo 
savęs paskutinį valstybinio priklau
somumo jungą ir nutraukia visus bu
vusius saitus su Maskva.

Naujosios Gudijos taryba ir vy
riausybė iš karto pradėjo labai ener
gingai veikti tiek krašte, tiek užsie
nyje. Daug Europos ir Azijos valsty
bių pripažino jauną Gudiją de facto, 
o kai kurios ir de jure. Kai bolše
vikai nukreipė savo smūgį prieš Gu
diją, ji su pasiaukojimu ir didvyriš
kai gynėsi, tačiau prieš bolševikų ga
lią neatsilaikė. Gudijos respubliką 
galutinai likvidavo Rygos taika 1921 
metais: Gudija buvo padalinta tarp 
Sovietų ir Lenkijos. Gudijos Tauti
nės Respublikos taryba ir vyriausybė 
turėjo palikti savo kraštą ir emlgra- , 
cijoje tęsti savo veiklą net llgšiol.

Iš pradžios taryba ir vyriausybė 
apsistojo Lietuvoje, kur rado didelį 
pritarimą ir pagalbą iš Lietuvos vy
riausybės pusės. Anuomet gudus ir 
lietuvius jungė labai draugiški san
tykiai ir artimas bendradarbiavimas 
bendroje dviejų broliškų ir istoriš
kai susigiminiavusių tautų kovoje. .

Sulikvlduotos Gudijos Tautinės 
Respublikos vietoje bolševikai įkūrė 
vadinamą Gudijos Sovietinę Socia
listinę Respubliką. Tačiau gudų tau
ta laiko ją fikcija, rusiško-bolševi- 
kiško imperializmo priemone gudų 
tautiniame, politiniame ir socialinia
me pavergime. Todėl gudai nesigaili 
didelių aukų ir visą laiką veda kovą 
su rusų okupantu. Kova dar neužsi
baigė ir šiandien. Visoje Gudijos te
ritorijoje didelės gudų partizanų ma
sės kovoja su ginklu rankose prieš 
komunistus dėl kovo 25 d. idealų. 
O tremtyje visa gudų visuomenė ve
da nenuilstamai tautinį darbą dėl tų 
pačių idealų įgyvendinimo. Tiek Tė
vynėje, tiek tremtyje kovojama glau
džiame sąlytyje ir susitarus su kito
mis pavergtomis rusų komunistinio 
imperializmo tautomis. Laikydamą 
BSSR tiktai fikcija, gudų tauta šian
dien pripažįsta savo didžiais ir teisė
tais atstovais Gudijos Tautinės Res
publikos (BNR) Prezidentą M. 
ABRAMCYKĄ, tarybą ir vyriausy
bę, jų vadovaujama gudų tauta tęsia 
savo kovą.

Nepalūžo gudų tautos siela ilga-\ 
metinėje nelaisvėje, tauta nenori su
tikti su dabartine padėtimi. Ši tauta 
tiki, kad greit ateis laikas, kada de
mokratijos idėjos vak. Europos in
terpretacijoje, Atlanto Chartos pa
skelbtos laisvės ir nepriklausomybės 
idėjos įsiviešpataus ir rytų Europoje. 
Šių idėjų vardan tauta ir kovoja ne
paliaujamai. O kovo 25 dieną šie
met, kaip ir kasmet, gudų tauta mini 
kaip savo didžiausią tautinę šventą,'

A. Karaneūski
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Taip bandoma žuvauti drumstame 
vandenyje • • •

ĮSPŪDŽIAI Iš VOKIEČIŲ KOMUNISTŲ PARTIJOS SURENGTO MITINGO

Ištisas savaites skaitydami didžiu
lius plakatus: „Gelbėkite Vokietiją! 
Už Vokietijos vienybę, už teisingą 
taiką!“, išklijuotus ant visų tvorų, 
patvorių ir viešų vietų, skelbiančius 
apie įvykstantį KPD rengiamą mi
tingą vieno šiaurės pasienio per 
100.000 gyventojų miesto priemiesty
je, nutarėme mes su vienu bičiuliu į 
jį atsilankyti. Ypatingai domino mus 
pastarasis šūkis.

Skelbtą valandą užeiname į to 
priemiesčio alinę, kurioje turėjo 
įvykti skelbtasis komunistinis mitin
gas. Salėje vos keletas susenusių vo
kiečių. Užeiname alinėn ir, užsisakę 
stiklą alaus, geroką pusvalandį šne
kučiuojamės. Tuo tarpu alinė tuštė
ja. Visi išsivaikščioja. Bet visi eina 
savo keliu, o ne į mitingą. Mudu su 
bičiuliu užeiname salėn. Tie patys 
keli susenę, suvargę vokiečiai stovi
niuoja pakampėmis. Salės gale sta
las su propagandine komunistine li
teratūra, išleista „už geležinės už
dangos“, tačiau nė vienas iš salėje 
esančiųjų net žvilgsnio neužmeta ant 
jos.

Atsisėdę paskutinėse kėdėse, ste
bime susirinkusius. Prieš mus esan
čių kėdžių eilė užsėsta vyresnio am
žiaus vargingų žmogystų. Kairiau 
šone dar pora moterų. Priešais mus
— jau pražilusi porelė, tačiau kiek 
galime įmatyti, gana intellgentškų 
veido bruožų. Stebimės su draugu, 
negi ir jie būtų komunistai? Netoli 
kalbėtojui parengto staliuko, salės 
dešinėje pusėje, susimetus dėmesį 
patraukianti žmonių grupelė: vienas 
bekojis invalidas, dvi įtartinos praei
ties pagyvenusios merginos ir dar du 
vyrukai, kuriuos iš pirmo žvilgsnio 
nenoromis pavadiname „tipeliais“...

— Ar tik nebus ten kompartija?
— sakau savo bičiuliui.

Taip akimis besekiodaml susirin
kusius, iš viso priskaičiuojame tris
dešimt asmenų, įskaitant ir mudu — 
du „auslander’ius“.

Pagaliau po gerokos valandos sa
lėn ateina šio mitingo kalbėtojas — 
jaunas vyrukas, lydimas pagyvenu
sio amžiaus vokiečio komunisto, ku
rio veidas mums nejučiomis priminė 
ir kai kuriuos nesimpatiškus, Lietu
voje matytus kompartijos veikėjus ...

Trumpais žodžiais pristatomas 
kalbėtojas, kuris į 30-čio mitingo da
lyvių kreipiasi: „Gerbiamieji susirin
kusieji!“ (dar ne „draugai“!) ir, atsi-i 
prašęs už pavėluotą atvykimą, pra
deda savo agitacinę kalbą.

Pradžioje nupasakoja, kokius var
gus šiandien kenčia vokiečiai vaka
rinėse zonose, kokia korupcija siau
čianti vokiškosios valdžios įstaigose, 
suorganizuotose kapitalistų ir pasau
linių reakcionierių. Jei reikalai ir to
liau taip vystysis, tai šios zonos, kal
bėtojo žodžiais, virsiančios kapita
listų kolonijaline provincija, pava
dinta a la Biconijos vardu ... Šian
dien esą baisiausių nesąmonių pri
šnekama apie Čekoslovakiją, tačiau 
jei vokiečiai Čekoslovakijos pavyz

Sujaudinto šveicaro žodis Lietuvai
Tikrai nuostabu ir pasigėrėtina, 

kad naikinami, tironizuojami ir hit
leriniu būdu traktuojami kaip gyvu
liai, pabaltiečiai moraliai 
nekapituliuoja. Nieko nepai
sydami, jų tremtiniai, būdami tikri 
esą savo tautiečių troškimų reiškėjai, 
skelbia savo tikėjimą savosios bylos 
teisingumu. Jie nepaliaujamai dekla
ruoja savo teisę.

Tasai atkaklumas, tasai net pik
čiausių bandymų nebojęs kietumas 
yra giliai jaudinąs. Mes, šveicarai, 
turėtume įsidėti į širdį: štai pavyz
dys, kaip valstybė, kad ir maža, turi 
reikšti savo teisę gyventi.

Ir dėl to mes tikim, kad nerei
kia nusiminti. Diktatūros ne
amžinos, o istorija kupina pa
vyzdžių, kad mažos tautos pagaliau 
atgavo nepriklausomybę, nes jos 
nenorėjo pasiduoti nevilčiai ir išlai
kė tikėjimą į pavergtą ir žudomą sa
vo tėvynę.

Težino lietuviai, latviai ir estai: 
visi šveicarai, kurie išlaikė pagarbą 
teisei ir laisvei, į jiems padarytą ne
teisybę žiūri kaip į didžiausią mūsų 
laikų skandalą. Sunkia širdžia jie 
juos prisimena, — prisimena su be
galine simpatija ir karšta viltim, kad 
išauš diena, kada aptemusiame mū
sų pasaulyje teisė nugalės jėgą“. (E)

„Mes negalim pralęisti nepaste
bėję šios (Lietuvos nepriklausomy
bės) 30 metų sukakties. Mes atsisa
kom pasidaryti bendrininkai to tylos 
sąmokslo, kurį didžiosios galybės 
yra suorganizavusios prieš Baltijos 
valstybes“.

Ryšium su Vasario 16 d. sukak
tim taip rašo Georges Rigassi švei
carų „Gazette de Lauzane“. (1948. II. 
28) ilgame ir gražiame straipsny. 
„Niekas taip nejaudina ir taip ne
apvilia", rašo toliau Rigassi, „kaip 
skaitymas Baltijos tautų atstovų 
atsišaukimų, nukreiptų į šio pasau
lio galinguosius, kurio prašomi eiti 
pagalbon jų kankinamiems tautie
čiams. Vox clamantis in deserto: 
Ligi šiol jų šaukimasis atsitrenkė Į 
JTO abejingumą“.

Šveicarų laikraštis, nušvietęs 
Baltijos tautų naikinimą, paaiškina, 
jog didžiosios galybės tyli dėl to, kad 
karo metu Churchlllis. ir 
Rooseveltas Baltijos tau
tų nepriklausomybę par
davė Stalinui už jo pagalbą tre
čiajam reichui nugalėti. Straipsny 
taip pat nurodoma, kad Baltijos kraš
tai nūn paverčiami sovietų karine 
baze Vakarams pulti. Pabrėžęs euro
pinę Baltijos tautų tragedijos reikš
mę, „Gazette de Lauzanne“ publi
cistas baigia: 1

džiu būtų pasekę prieš dvejis metus, 
šiandien nebūtų tokia katastrofiška 
padėtis ištikusi šio krašto gyvento
jus ... Toliau kalbėtojas pažymėjo, 
kad po ano -Didžiojo karo */• žemės 
rutulio dalis nusikračiusi kapitalistų 
jungo, o po šio karo vėl naujos vals
tybės, jų tarpe visa Rytų Europa, 
pasukusios šituo keliu. Agitatorius 
neabejojąs, kad netolimoje ateityje 
ir liktfsis pasaulis nusikratysiąs ka
pitalistais bei išnaudotojais. Čia agi
tatorius "išvadino užsienio apmoka
mais šnipais bei agentais visus tuos 
vokiečius, kurie vadovauja nekomu
nistinėms vokiečių partijoms, o taip 
pat visa vakarinių sričių spauda bei 
radijas esą nusamdyta kapitalistų ir 
užviešpatauta imperialistų agentų... 
Tuo tarpu pažangioji spauda esanti 
draudžiama (!)...

Pagaliau^ užteks visų tų nesąmo
nių. Pridursime tiktai, kad agitato
rius pažadėjo visiems iš Rytprūsių ir 
kitų Vokietijos rytinių sričių išvy
tiems vokiečiams rojų ir garantuotą 
grįžimą į savo gimtines (!), jei visi 
tie vokiečiai stos po raudopąja ko
munizmo vėliava. Baigdamas savo 
kalbą, jis kvietė visus vokiečius bur
tis į SĖD (komunistų-socialistų vie- 
nybininkų) partiją, kuri vienintelė 
ginanti nesuskaldytos Vokietijos idė
ją ir atstovaujanti dirbančiųjų rei
kalus.

Po tokios kalbos į tokią negausią 
auditoriją, mudu su bičiuliu abejojo- 
me, kad atsirastų bent vienas, kuris 
pasisakytų prieš agitatoriaus pareiš
kimus. Tačiau apsirikome. Paskel
bus diskusijas, pirmasis balso papra
šė inteligentiškas žmogutis.

— Tamsta, prelegente, pažadėjote 
grąžinti namus visiems iš Rytų Vo
kietijos išvytiems vokiečiams. Tam
sta išsireiškėte, kad anos žemės vėl 
grįšiančios prie Reicho, jei visi tap
sime komunistais... Tačiau vokiečių 
komunistų partija Rytinėje zonoje, 
jos vado Pieck’o žodžiais, pareiškė, 
kad kelti rytinių Vokietijos sričių 
problemą reikšia nusikaltimą. Kaip 
tat suderinti Jūsų ir Pieck’o pareiš
kimus? Negi Tamsta atstovaujate 
kitą KPD?

Į šį klausimą agitatorius bandė 
atsakyti išsisukinėjimais. Partija 
esanti, aišku, toji pat. O Pieck’o pa
sakymas išsipildysiąs, jei vakarinės 
zonos tapsiančios imperialistų kolo
nijomis ...

Vos baigus šį aiškinimą, tuojau 
paprašo balso suvargęs žmogelis, už
simetęs perdažytą karišką švarkelį.

— Aš esu iš Dancigo. Prieš atei
nant naciams, priklausiau Raudona
jai Pagalbai. Turėjau glaudžius ry
šius su komunistais, čia kalbėtojas 
sumini kelias Dancigo komunistų pa
vardes. — Visą šį karą praleidau 
frontuose ir nekantriai laukiau so
vietų pergalės. Po kapituliacijos, dar 
belaisvių stovykloje būdamas, rašiau 
savo žmonai į Dancigą, kad ji niekur 
nebėgtų, nes mes esame neturtingi, 
o aš buvau komunistinio nusistaty-

mo. Tačiau mano žmoną rusai iš
prievartavo, o komunistinė Dancigo 
valdžia ją ištrėmė J vakarines zonas, 
— ir čia kalbėtojas pradeda vaizdžiai 
pasakoti visas rusų ir komunisių 
skriaudas, padarytas jo šeimai ir pa
žįstamiems dancigiečiams vargšams.

Tuo momentu sujuda kampelis, 
mūsų pavadintasis kompartija. Net 
žodžio neprašius, viena iš to kampe
lio moterų, išgirdus apie moterų prie
vartavimą, sušunka: „Das war der 
Krieg!“ Žmogelis atsako, kad jo 
žmona rusų išprievartauta kelis kar
tus po kapituliacijos, o paskutinį kar
tą 1947 m. prieš pat ištrėmimą. To
liau jam dar kalbant, iš kampo, taip 
pat neprašęs balso, pakyla vienako
jis invalidas. Jis atsisuka į susirin
kusius ir pakeltu tonu, surauktais 
antakiais, kumštimis daužydamasis 
bei grasydamas, rėkia:

— Nutilk šmeižęs rusus! Man gė
da šioje vietoje prisiminti, ką vokie
čiai išdarinėjo karo metu! Aš esu 
taip pat iš Dancigo (!) ir mačiau ru
sų įžygiavimą. Jie ten elgėsi daug 
švelniau, negu vakariečiai (o juos ar 
matei? — klausimai iš vietos)...

Ir taip kompartijos kampelis nu
tildė diskusijas. Anas vargšas iš 
Dancigo, matyt, išsigando ir, pamažu 
šnabždėdamas: „Ja; ja“, atsisėdo...

Taip diskusijoms įsiaudrinus, at
sistojo vietinės kompartijos vadas. 
Jis ranką ant širdies padėjęs, ėmė 
aiškinti apie žmoniškumą, humaniz
mą, kurio turinčios siekti visos tau
tos. Neapykanta, viešpataujanti tau
tų tarpe, turinti pranykti. Visos pro
blemos turinčios būti sprendžiamos 
vadovaujantis žmoniškumu...

Ir vėl duodamas žodis auditorijai. 
Tačiau niekas rankų nebekelia. Visi 
tyli nusigandę. Vokietis, matyt, ti
krai visuomet linkęs paklusti rik
smui. Tada pakelia ranką mano bi
čiulis. Pasisako čia atvykęs kaip sve
čias, esąs užsienietis, lietuvis. Turįs 
porą klausimų. Mitingo vedėjas mie
lai duoda žodį ir sutinka atsakyti į 
paklausimus,

Visa auditorija atkreipia dėmesį 
į užpakalinėje eilėje šone atsistojusį 
suvargusį žmogelį — invalidą.

— Esu lietuvis socialdemokratas, 
labai neturtingo kilimo. 1931 m. su 
lietuvių socialdemokratinio jaunimo 
delegacija lankiausi Berlyne pas tuo
metinį Vokietijos socialdemokratinio 
jaunimo vadą. Vokiečių okupacijos 
metais buvau kacete, iš jo bėgant su
žeidė koją, ir, štai, dar ir šiandien 
negaliu laisvai vaikščioti, — čia pat 
mano bičiulis parodo neseniai po ope
racijos, kurios pagalba bandyta ati
taisyti sužalotą leteną, sugipsuotą ko
ją. Agitatorius ir visa kompartija 
klauso ausis ištempę. Matyt, tikisi 
suraęlę bent vieną pritarėją...

— Tačiau aš noriu pasakyti, kad 
visa, ką tik komunistai kalba, yra 
baisus melas, — taria toliau lėtai: — 
Lygiai tą patį kalbėjo komunistų agi
tatoriai ir pas mus, Lietuvoje. Ta
čiau kas iš tų kalbų liko, kada jie 
1940 m. atėjo valdžion, pasinaudoda
mi sovietų Rusijos intervencija ir 
Lietuvos okupacija? — Ir čia, komu
nizmą savo kailiu pergyvenusysis, 
nupasakoja visus jų žygdarbius, 
trumpai nušviečia visą vlenerių me
tų laikotarpyje Lietuvoje siautusi te
rorą: deportacijas, masines darbininkų 
bei ūkininkų žudynes, žodžio, asmens 
bei tikėjimo laisvės paneigimą ir 1.1.

— Šiandien aš vargstu Vokieti
joje, čia pat gyvenu lietuvių tremti
nių stovykloje ir negaliu jokiu at
veju grįžti į savo tėvynę, kurią tikrai 
nemažiau myliu, kaip ir vokietis Vo
kietiją, — kalbėjo toliau lietuvis. — 
Negaliu grįžti, nes tik vieneris me
tus pergyvenęs komunizmą, pažįstu 
gerai komunistinį terorą ir žinau, kad 
žmogui toje sistemoje vietos nėra... 
Prelegentas minėjote apie komunistų 
šaudymą Graikijoje bei Ispanijoje. 
Taip, man gailia kiekvieno žmogaus, 
kuris nužudomas dėl savo politinių 
Įsitikinimų. Tačiau norėčiau Tamstą 
paklausti, kiek Tamstai yra žinoma 
apie milžiniškas koncentracijos sto
vyklas visuose komunistų užviešpa
tautuose kraštuose, jų tarpe ir ryti
nėje Vokietijos zonoje, o ypatingai 
Sov. Rusijoje? Ar Tamsta žinote, 
kiek žmonių sunaikinama tose sto
vyklose per dieną, per mėnesį, per 
metus; kiek jų sunaikinta per visą 
trisdešimtmetį nuo komunistų įsi
viešpatavimo Rusijoje? O gal Tam
sta dar galėtumėte paaiškinti savo 
klausyte tems, kodėl ten suvaržyta 
žodžio ir spaudos laisvė iki tiek, kad

masėms teikiama tik kompartijos lei
džiama lektūra? Ar Tamstai yra ži
noma, kokiu būdu komunistą’ įvykdo 
vadinamuosius rinkimus, ar komuni
stinėje santvarkoje leidžiami tokie 
vieši partijų susirinkimai, kokie vyk
sta vakarinėje Vokietijoje? Kodėl 
ten terengiami tik kompartijos mi
tingai ir tik kompartija tesudaro vi
so krašto valdžią,.nuo eilinio provin
cijos valdininkėlio iki pat aukščiau
siųjų viršūnių? Kodėl komunistai 
laikosi tokiu baisiu melu, kurį ir vo
kiečių KPD praktikuoja savo mitin
guose bei spausdiniuose? Prašau at
sakyti į'šiuos klausimus. Aš dar no
rėčiau pridurti, kad iš Šiandienųro 
vargo išeities reikia ieškoti, neapy
kanta tarp tautų turi būti pašalinta, 
tačiau tokia išeitis bus surasta tik 
ne su komunisų partijų pagalba. Į

Man pasidarė tiesiog nuostabu,' 
kaip net pats kompartijos kampelis j 
ir šio komunistinio mitingo rengėjai 
taip atidžiai išklausė „ausiander’io“ j 
kalbą. Jokio žodžio iš vietos, kaip' 
kompartija pertraukinėjo vok’et! Jra’- ’ 
bėtoją; niekas net per tas keliolika 
minučių nesukosėjo. Tačiau dar la
biau nuostabu, kai mano b č’u' ui 
baigus kalbėti, komunistų agitatorius 
prislėgtu, tyliu balsu dar paklausė, 
ar daugiau nėra norinčių ka’bėti, ir, 
nespėjęs net akimis permesti tų 30 
susirinkusiųjų, paskelbė mitingą 
esant uždarytą... Nė vieno žodž’o 
neužsiminė apie „auslander’į“ ka’bė- 
toją ir nė negalvojo, matyt, toliau 
aiškintis ir agituoti... Atsakyti į iš
keltuosius klausimus,, aišku, jis ne
galėjo, nes čia prabilo tas, komuniz
mą yra pažinęs ne iš teorijos, ne iš 
agitacinių kalbų, o iš nuogos prakti
kos ... » ’ "

Net ir skirstydamiesi visi šio mi
tingo dalyviai dar tylėjo ir kreipė 
ypatingą dėmesį į invalidą lietuvį, 
iš Salės ant dviejų lazdų... Štai, gy
vas komunistinio rojaus liudininkas, 
kuris keliais sakiniais atskleidė visą 
liūdną komunizmo tikrovę. Gera pro
ga šiandien vokiečių kompartijos

Gelbėkime musų vaikus 
ir jaunuolius!

Šiandien visa mūsų tauta pergy
vena žiauriausias ir sunkiausias die
nas. Moraliniai ir fiziniai sunkumai, 
sunkesnė ar lengyvesnė našta yra 
užgulę visus lietuvius, nežiūrint kur 
jie bebūtų. Tačiau mūsų visuome
ninis gajumas ir atsparumas įsak
miai visam pasauliui rodo, kad lie
tuvių tauta yra dar gyva ir ji pa
siryžusi gyva išlikti ir sulaukti tei
singumo ir laisvės dienų. Mūsų tau
tos ateičiai garantuoti, jos gerbūviui 
sukurti yra svarbu išlaikyti ne vien 
moralinį visų lietuvių stiprumą, bet 
taip pat ir fizinį jų atsparumą. Čia 
pirmoj eilėj visų akys nukrypsta į 
tautos prieauglį, vaikus ir lietuvių 
jaunimą. Juk tik priaugančiosios 
kartos pasiruošimas ir tinkamas iš
silaikymas gali laiduoti ateities gy
venimą, o nuo jos fizinio atsparumo 
ir išsilaikymo priklauso visos tautos 
gyvenimo gerbūvis ir saugumas.

Su baime ir didžiausiomis abejo
nėmis mes visi sekame mūsų trem
tinių Vokietijoje ir Austrijoje kas
dieninį gyvenimo blogėjimą. Visoj 
Vokietijoj siaučiantis maisto trūku
mas sunkiausiomis pasėkomis palie
čia lietuvius tremtinius, gyvenančius 
svetimoje nedraugingoje aplinkoje. 
Be abejo, kad labiausiai šiuos trū
kumus pajunta beaugantieji vaikai 
ir jaunuoliai, kurių organizmo išlai
kymui, normaliam iššugimui ir su- 
brendmui yra ypatingai reikalingos 
normalios gyvenimo sąlygos. Todėl 
nenuostabu, kad paskutiniu ? laiku 
milžiniškais šuoliais didėja sergan
čių vaikų, džiovininkų ir silpnasvei- 
kačių jaunonuolių skaičius. Ypatin
ga! sunkiai šiandieninius gyvenimo 
trūkumus pajaučia moksleiviai ir 
studentai, kuriuos dar vargina ir ne
normalios darbo sąlygos. Mūsų ben-

11 tautu jungtinis 
koncertas

Tarptautinė United World Fede
ralists organizacija, kaip Informuoja 
„Latviešu Žinąs“, kovo 29 d. Eslin- 
gene ruošia didžiulį koncertą, kuria
me su savo tautinėmis dainomis ir 
šokiais pasirodys 11 tautų; amerikie
čiai, armėnai, bulgarai, estai, jugo
slavai, latviai, lietuviai, lenkai, ru
sai, vengrai ir vokiečiai. Sis kon
certas numatoma transliuoti per 
Stuttgarto radiją Ir užfiksuoti savai
tinės apžvalgos filme, (z)

Sovietų Sąjungoje 
duonos krizė

JAV Valstybės departamentas yra 
paskelbęs, kaip praneša INS iš Wa- 
shingtono, jog Maskvoje duonos pa
skirstymas labai sušlubavęš, jog plin
tąs badas Sovietų sostinėje. Tai iš
kilę dėl duonos normavimo pašalini
mo Sovietų Sąjungoje, praneša iš 
Maskvos JAV pareigūnai.

Sis pranešimas paremiamas Lon
dono nurodymu dėl Rusijoje susida
rančių eilių prie duonos krautuvių. 
Kartu pastebima iš Washingtono, kad 
sunkumai pareina iš Sovietų Sąjun
gos vidaus tvarkos: kviečių negalį 
trūkti, nes jie pardavinėjami Len
kijai, Čekoslovakijai ir kitiem sate
litams.

Kad už deležinės uždangos yra 
tam tikro judėjimo, rodo neseniai 
vieno komisaro nušalinimas dėl „ne
patenkinamos tarnybos“.

Cukraus taip pat trūksta. Mask
vos pranešimai neužsimena apie duo
nos ir cukraus trūkumą, nes vei
kianti griežta rusų cenzūra.

Esą ūkininkai atsisakę vežti javų, 
protesduodami dėl rublio nuvertini
mo. (S&S'J.A.) 

agentams klaidinti ir suvedžioti savo 
tautą, kada ji yra atsidūrusi tokioje 
kritiškoje padėtyje, tačiau ir taip sti
priai sudrumstame vandenyje jiems 
niekaip nevyksta suvaryti į savo bu
čių žuvelių... Kiek KPD turi savo 
pasekėjų, rodo ir šis viešas mitingas, 
į kurį, be 6 kompartijos narių, teat- 
silankė vos keliolika asmenų iš šim- 
tatūkstant’nio gyventojų miesto prie
miesčių. Ir neutralieji klausytojai, 
atrodo, daugiau patikėjo lietuvio pa
sakojimui apie komunizmą, negu 
agitatoriaus žodžiams. Tai rodė jų 
atkreiptas dėmesys, tai rodė ir rim
ti besiskirstančiųjų veidai.

Kusandra

druomenėj yra universitetų, ku
riuose lietuviai studentai yra netekę 
15—20% savo normalaus svorio, yra 
gimnazijų kuriose beveik visi 
moksleiviai serga mažakraujyste.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
paskutiniu laiku visą savo dėmesį 
nukreipė pagrindinai į mūsų jauni
mo gelbėjimą, skirdamas šiam tikslui 
didžiausią savo turimų išteklių dalį. 
Jaunimo šalpos reikalu L. R. Kryžius 
yra daug sykių šaukęsis į mūsų pa
grindinę šalpos organizaciją užjūryje 
BALF’ą ir į kitas tarptautines orga
nizacijas. Gautoji parama labai daug 
padėjo kovoti su kasdieniniu vargu 
ir mūsų bėdomis. Be abejo, kad ši 
parama buvo per maža efektyviai 
paremti visus pašalpos reikalingus, 
todėl šiuo metu L. R. Kryžius viso
mis galimomis priemonėmis visame 
pasaulyje ieško naujų šalpos išteklių 
šaltinių.

Tačiau mes neturime pilno mora
linio pagrindo šauktis kitų skubios ir 
didesnės pagelbos pirm neišbandė 
visų galimybių savo tarpe sumobili
zuoti visus turimus išteklius ir pa
stangas suorganizuoti savo tarpe 
vienas kito parėmimo. Kai mes visi 
būsime parodę pilną savo solidaru
mą ir supratimą gelbėti savo jauni
mą, tada ir mūsų šauksmas į užjūrio 
tautiečius ar į svetimuosius turės 
žymiai svaresnį moralinį pagrindą 
ir galės būti išgirstas.

L.R.K. Vyr. Valdyba šiais metais 
skelbia mūsų bendruomenė* piniginę 
rinkliavą. Si rinkliava prasidės š. m. 
kovo 31 d. ir tęsis ligi š. m. gegužės 
31 d. Si rinkliava vietose bus vyk
doma per L.R. Kryžiaus skyrius.

L.R.K. Vyr. Valdyba kreipiasi į 
visus mūsų tautiečius, kiek kas gali, 
šią rinkliavą paremti, o taip pat visus 
aktyviai dalyvauti jos organizavime 
ir vykdyme.

Mes puikiai žinome, kad šiuo me
tu pas daugelį mūsų tautiečių yra 
besibaigiančios turėtos sutaupęs, o 
pajamos visai sumažėjusios, tačiau 
pas kiekvieną vis gali atsirasti atlie
kamas skatikas, kurį kviečiame pa
aukoti jaunimo šalpos tikslams.

Si piniginė rinkliava turi būti 
tarpusavio solidarumo demonstraci
ja ir todėl joje kviečiami visi tau
tiečiai dalyvauti.

Tad gelbėkime mūsų vaikus Ir 
jaunuolius. Dalyvaukime Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus piniginėje rin
kliavoje: kovo 31 — gegužės 31 die
nomis. L.R.K. Vyr. Valdytus
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Kaip sekasi mūsiškiams Australijoje
Kaip skaitytojai pastebėjo, pir

mieji skelbti spaudoje laiškai iš Au
stralijos buvo tiesiog entuziazmu 
persunkti. Kultūringas atvykusiųjų 
priėmimas buvusius DP taip sužavė
jo, kad kiekvienas skubėjo gražiau
siais laiškais painformuoti pasiliku
sius Vokietijoje savo artimuosius 
apie tą simpatingą ir visko perteku
sią laimės šalį Australiją. Bet susi
žavėjimas tvėrė ligi tol, kol baigėsi 
svečiavimosi dienos pereinamose sto
vyklose. Kai tik prasidėjo skirsty
mas į darbus ir kai paaiškėjo, jog 
svetimšalis neturi" teisės laisvai pasi
rinkti pageidaujamą darbą, vėl pra
dėjo plaukti iš Australijos graudūs 
dejavimai... O kaip vargšui išvie-

durpių kasimą, tik čia nėra vandens. 
Anglies sluoksnis siekia ligi 200 pė
dų. Mažiausias darbelis atliekamas 
mašinomis. Dirbame 40 vai. per sa
vaitę. Atlyginimo gauname 6 svarus, 
12 šilingų ir 6 pensus. Savaitei mai
stas kainuoja 1 svaras. Padarius 
įvairius atskaitymus, į rankas per 
savaitę gauname po 4 svarus ir 15 
šilingų.

„Maistas puikiausias. Butas kol 
kas vidutinis: gyvename palapinėse 
po du žmones. Primena Lietuvos ka
riuomenės vasarvietę Gaižiūnų poli
gone. Yra baigiami statyti barakai, 
kuriuose įruošiami kambariukai, taip 
pat dviem žmonėm. Kas norės, galės 
apsigyventi ir vienas kambaryje, tik

vietoj 4 šilingų turės mokėti 8 šilin
gus per mėnesį. Elektros energija 
neapmokama. Už gyv. patalpą pala
pinėje reikia mokėti po 2 šilingu per 
mėnesį.

„Socialinis aprūpinimas geriausias. 
Ligos, nedarbo ar senatvės atveju 
gauna maistą ir 5 šilingus per savaitę“.

Toliau rašo, jog ne Australijos pi
liečiams negalima laikyti viešbučių, 
alkoholinių gėrimų parduotuvių ir 
neleidžiama tarnauti kariuomenėje. 
Kitais atvejais nedaroma jokio skir
tumo. Žmonės esą mandagūs. Kraš
tas labai turtingas. Baigdamas laiš
ką, dar meta sakinį: „Visiems lietu
viams patartina emigruoti Australi
jon“. ' (dp)

įstatymas DP įsileisti bus netrukus svarstomas

tintajam sekasi anos tolimos šalies 
darbovietėje, ligi šiol Vokietijoje te
begyvenančiam tremtiniui spaudoje 
taip ir neteko skaityti. Manydami, 
jog skaitytojas laukia ir tokių žinių,
šį kartą duodama vieno lietuvio, dir
bančio Australijos anglių kasyklose, 
laiško santrauką.

Šis lietuvis nuvykęs Australijon 
su pirmuoju transportu. Moterys 
daugiausia pateko į Camberrą, o vy
rai buvo išskirstyti po visą pietų 
Australiją: vieni pakliuvo į Tasma- 
niją, Perthą, Adelaidę, kiti į Mel- 
bourną, KieWą ir Yalloumą. Kiek 
įvairios vietovės, tiek įvairių teko ir 
darbiu dalis pateko į fabrikus, kiti 
— į druskos ir rudosios anglies ka
syklas. Nedidelė dalis paskirta ir 
prie geležinkelio darbų.

Laiško autorius neturįs žinių, kaip 
sekasi tolimesnėse darbovietėse esan
tiems. Jis susirašinėjęs tik šu dras
ko kasyklose dirbančiaisiais, šie per 
savaitę uždirbą 6 svarus. Maistas 
labai geras, už maistą ir kita per sa
vaitę atskaito po 1 svarą ir 5 šiliij- 
gus, grynais lieka 4 svarai Ir 15 ši
lingų. Apie savo darbovietę jis rašo:

„Mes dirbame rudosios anglies 
kasykloje. Darbas po atviru dangu
mi. Šiek tiek panašu į lietuvišką

i ________

Įvairios žinios
• Vakarinėse anglų-amerikiečių zo
nose vokiečiams dienos davinys nuo 
balandžio 1 d. bus padidintas iki 
1.560 kalorijų. Iki šiol anglų zonoje 
vietomis jis tesiekė tik 1.100 kalorijų 
dienai. (DM)
• Markos „vyriausybė“ besiruo
šianti pulti iš oro. Esą simboliškai 
rengiamas aerodromas ant Graikijos- 
Jugosiavijos-Albanijos žemių, bet iš 
tikrųjų aviacijos puolimas prasidė
siąs iš Balkanų kraštų. (AP)
• JAV gynybos ministeris James 
Forrestal pareiškė, kad pasisekę karo 
aukštiesiems vadams susitarti dėl 
aviacijos laivyno* ir sausumos kariuo
menių koordinavimo. Pasitarimai vy
ko Floridoje. (Reuter)
• JAV užsienių reikalų ministeris 
Marshallis kongrese pareiškė, ’kad 
diplomatinė veikla be karinių pajėgų 
užnugario dabartiniame pasaulyje 
gali nuvesti tiktai prie pataikavimų". 
Jis parėmė visuotinio apmokymo ir 
laikino vyrų pašaukimo (statymą įgy
vendinimą. (AP)

Prancūzijos pramonės gamyba kyla
PAREIŠKĖ ministeris pirmininkas

Prancūzijos ministeris pirm-kas 
Schuman padarė vieną šviesiausių 
Prancūzijos pokarinio gyvenimo pa
reiškimų, būtent, pramonės gamyba 
pralenkė 1938 metų gamybą Ir pasie-

t. y. dvigubai daugiau negu prieš ka
rą. Kviečiais užsėta 11.500.000 akrų, 
t. y. 4.500.000 akrų daugiau negu 
prieš metus.

Finansai gerėja: 1945 m. biudže-

• J.A.Valstybės departamentas nuo 
kovo 20 d. pradėjo „Amerikos balsą“ 
transliuoti specialiai Rusijai, jos sa
telitams ir Vokietijos rusų zonai per 
90.000 wattų galingumo trumpabangį 
siųstuvą iš Frankfurto. (S&S)
• Italijos vyriausybės kalbėtojas 
aiškiai pasakė, kad Italija dabarti
niu metu negalinti svarstyti repara
cijų Rusijai klausimo, nes tokie mo
kėjimai reikštų tai, kad Italija Ru
sijai perleistų visa, ką dabar gauna 
iš J.A.Valstybių. Italija iki 1949 me
tų pabaigos negalėsianti jokių repa
racijų mokėti. (UP)
• Per 1947 metus į Austriją iš ry
tinių kraštų atvyko per 117.856 pabė
gėliai. Jų tarpe esą per 18.000 žydų, 
visi kiti esą kilę iš taip vadinamų 
„liaudies deasokratinlų“ kraštų. (UP)
• Žymus atominės energijos moks
lininkas prof. M. L. E Oliphad, su 
kuriuo vyko kiti trys — Sir Howard 
Florey, prof. Raymond Frith ir Sir 
Ben Locks Peiser — pareiškė, kad 
Rusija negali būti laikoma kariškai 
pavojinga atominės energijos požiū
riu dar 5 ar 10 metų. (AP)
• Vokietijos miestely Jueterboge, 
rusų zonoje, kažin kas yra peršovęs 
6 rusų kareivius, rašo „Telegraf“, 
britų leistas laikraštis. Po tų įvykių 
prasidėjusi visų gyventojų kvota. 
(AP)
• Turkijos užsienių reikalų įstaiga 
praneša, kad Jie nėra gavę jokių in
formacijų apie tai, kad Turkijai bū-

AP pranešė iš Frankfurto praė
jusi ketvirtadienį, kad įstatymo pro
jektas, kuriuo numatoma per dvejis 
metus į JAV įsileisti 200.000 DP, ne
trukus bus pateiktas kongresui svar
styti. Taip pareiškė amerikiečių oku
pacinės valdžios DP skyriaus virši
ninko pavad. pulk. Itn. J. Sage. Jis 
neseniai grįžo iš Jungtinių Valstybių, 
kur buvo nuvykęs kaip gen. L. D. 
Clay atstovas tremtinių reikalams.

Pulk. Itn. J. Sage išvedžiojimu, 
dauguma kongreso pakomitečių, 
kurie ruošia įstatymų projektus; es
mėje anksčiau minėtajam įstatymo 
projektui pritariu. Todėl esą realu 
galvoti, kad šis įstatymas ir kon
grese būsiąs priimtas. Pažymėtina, 
kad kiti tos rūšies įstatymo projek
tai, pasak J. Sage, susilaukdavę tų 
pačių komitetų pasipriešinimo.

. (DM/am)
20.000 DP

IŠVYKS PER 3 MENESIUS
Britų įstaigos yra paskelbusios, 

kaip AP praneša, kad bus paskubin
tas pervežimas 20.000 DP iš vakari
nės Vokietijos per tris mėnesius. Jos 
taip pat pranešė, kad esą jau pa
rengta išvežti 450 žydų vaikų iš Bri
tų zonos Vokietijoje į Palestiną.

Vaikai parinkti žydų agentūros. 860 
DP išplaukė į Australiją su General 
Black laivu.

Pagal dabartinį pervežimo planą, 
apie 10.000 DP bus išvežta į Kanadą, 
Australiją, Braziliją, Argentiną ir 
Paraguajų ikį gegužės mėnesio 
pradžios. Daugiausia iš jų vyks į 
Kanadą, nes ji viena planuoja gauti 
14.500 per artimiausius tris mėnesius.

Tremtinių pareigūnai skaičiuoja, 
kad papildomai 15.000 bus pagreitin
tai išgabenti, jei lėšos ir laivai tai 
leis padaryti. (S&S)'

PC IRO pranešė, kad 146 DP iš 
US zonos išvyko į Australiją per 
Marseille uostą. Jų daugumą sudaro 
pabaltiečiai — 55 šeimos, kurias re
mia draugai ir giminės Australijoje.

Iš Heidelbergo spec, praneša, kad 
Paraguajuje draugija, susikūrusi 
bendruomeninio gyvenimo pagrin
dais, kviečia 100 DP, kurie sutiktų 
gyventi bendruomeninį gyvenimą, 
paremtą krikščioniškąja praktika. 
Nė vienas jos narys negauna atlygi
nimo, bet gyvena, dirba kaip vienos 
šeimos nariai. Pelnas eina visų ben
dram gerbūviui. Du tos draugijos 
atstovai Jau lanko arėjas. (S&S)

kė 105’/«. Savo pranešime jis palie
tės šiuos klausimus:

Savaitinis darbvalandžių kiekis 
pašokęs iki 45, kai 1938 m. tedirbta 
tik 39 vai.

Elektros pagaminima daugiau ne
gu 1938 m. Tada per metus buvo 
tegauta 20.000 milijonų kilowatu, o 
dabar pasiekta iki 30.000 milijonų 
kw. valandų. Naftos valymas paki
lęs nuo 6 mil. tonų iki 8 mil. tonų.

Derliaus perspektyvos esančios to
kios, kad Prancūzija šiais metais pa
kaksianti savo duonos. Žemės ūkiui 
1947 m. įgyta 15.000 traktorių, iš ku
rių */s savo gamybos, ir dabar ben
dras traktorių skaičius siekia 60.000,

Laiškas Redakcijai
GERBIAMOJI REDAKCIJA,

Maloniai prašau patalpinti šį ma
no raštelį „Mūsų Kelyje“.

Gerb. dr. J. Audrūnas šio pat lai
kraščio skiltyse, kartą rašydamas 
apie mane, be kita ko, paminėjo mane 
esant „Vienybės“ savaitraščio mote
rų skyriaus redaktore. Nuo to pat 
laiko'aš pradėjau gauti iš tremtyje 
gyvenančių žmonių laiškų su tam ti
krais pageidavimais bei nurodymais, 
kaip ta* galima būtų patobulinti, 
kartu prisiųsdami raštų ir tam rei
kalui tinkamų nuotraukų.

Viską, kas man buvo adresuota į 
namus, esu gavusi. (Per „Vienybės“ 
įstaigą nesu gavusi jokių raštų nei 
laiškų nuo rugsėjo mėn., 1947 m.) Aš 
„Vienybėj“ nuo 1947 m. vasaros ne- 
bebendradarbiauju, taigi nuo to pat 
laiko nebevedu joje ir moterims pus
lapio. ' Planuotas išleisti moterims 
žurnalas irgi tapo atidėtas neribotam 
laikui, nes jį leidžiant tektų susidurti 
su stambiomis išlaidomis, kurių šian
dien visur reikia. Pati mintis tačiau 
nėra numarinta ir todėl aš mielai 
gaunamus raštus taupau. Bet jei au
toriai panorėtų, kad jų kūriniai bei 
paveikslėliai išvystų dienos šviesą 
per kurį kitą laikraštį ar žurnalą, 
prašau man pranešti, o mielai tai 
įvykdysiu.

Kovo 12, 1948
Jūsų

Pr. Lapienė,

tas buvo padengtas tik 41 ’/o, 1946 m.
— 57 m. ir 1947 m. — jau 88 %. Išė
mus 5.000 fr. banknotus iš apyvartos, 
sumažinta 320.000.000.000 fr. apyvar
toje, arba 36»/o. (DM/NYHT/m)

ITALIJOS RINKIMŲ BELAU
KIANT

Italija tampa kovos lauku tarp 
komunizmo ir Europos atstatymo 
programos. Po trijų savaičių beveik 
27 milijonai italų žygiuos prie urnų 
naujos vyriausybės rinkti. Rinkimai 
nulems, ar Italija atsisuks veidu į 
Vakarus ir J.A.Valstybes ar į rytus
— Sovietų Sąjungą, rašo S&S. Nuo 
Sicilijos smailgalio iki Alpių papėdės 
partijų vadai siuva su prakalbomis, 
ragindami prisidėti prie Marshallio 
plano, kiti kalba priešingai (komu
nistai).

Vidaus reikalų ministeris Mario 
Scelber Modenoje pareiškė miniai, 
kad Amerika padės Italijai išlaikyti 
demokratinį režimą ir nugalėti ko
munizmą. Jis nurodė socialistų kai
riųjų siekimus pažymėdamas, kad 
Pragoję politiniams opozicionieriams 
belikusi savižudybė.

Komunistai taip pat išsijuosę 
puola Marshallio planą ir Vatikaną. 
Net Sovietų Sąjunga atsisakė karo 
laivų, kurie buvo numatyti taikos 
sutartimi iš Italijos. Matyti, Sovie
tai nenori „kenkti“ komunistams, 
nes ir Amerika su Anglija nepaėmė 
karo grobio — paskirtų laivų.

Italijos likimas — Europos liki
mas. (Am.)
KURIOMIS SĄLYGOMIS SUOMIJA 

TARSIS SU SOVIETAIS
Kaip nurodo UP iš Helsinkio, 

Suomijos parlamento užsienio reika
lų komitetas painformavo, kuriomis 
sąlygomis Suomija sutiktų pasirašyti 
Sovietų siūlomą draugiškumo ir sa
vitarpinės pagalbos paktą. Suomijos 
sąlygos esančios šios: 1) Paktas su
daromai 10 metų, bet ne 20 metų, 
kaip tai numatyta sutartyse su Ru
munija ir Vengrija; 2) Paktas turėtų 
veikti tik karo atveju; 3) Suomijos 
karinės pajėgos turėtų operuoti Suo
mijos teritorijoje ir tik tuo atveju, 
jeigu Sovietų Sąjunga būtų užpulta 
per Suomijos teritoriją; 4) Sovietų 
Sąjunga įpareigojama tik tada Suo
mijai teikti karinę pagalbą, kai Suo-

tų pasiūlyta sudaryti draugiškumo ir 
karini paktą su TSRS. Tai esą tik 
gandai. (UP)
• Čekoslovakijos prezidentą E. Be
nešą privertusi pasiduoti raudonoji 
armija, kuri buvusi sukoncentruota 
prie Čekoslovakijos sienos, pareiškė 
5 žymūs politikai-tremtiniai, nors jų 
pavardės dar neskelbiamos. (HTB.)
• JAV rūmų kalbėtoja^ p. Joseph 
W. Martin, resp„ pareiškė, kad JAV 
turinčios turėti stipriausią pasauli] 
laivyną ir absoliučiai geriausią avia
ciją. (AP.)
• Švedijoje dingo labai svarbūs 
slaptieji kariniai planai. (AP.)
• Churchillis ir Spaakas gegužės 
9 d. kalbėsią Amsterdamo olimpinia
me stadijone minioms.
• Austrijos klausimu bus sunkumų 
tartis, nes rusai labai maža tedaro 
nuolaidų. Vietoje anksčiau reikalau
tų 200 mil. dolerių reparacijų tepra
šo 175 mil. ir naftos nori gauti per 
50 metų ne 66°/a, bet 64*/a Austrijos 
ganybos. (AP)

Stony Brook, N.Y., US. mija tokios pagalbos prašytų, (z) derybose.

• Norvegija paskyrė papildomai 
20.000.000 dolerių karo reikalams. 
Siam potvarkiui pasipriešino komu
nistai (11).
• „Die Tat“ korespondentas prane
ša, kad, Prancūzijos autoritetingų 
įstaigų pareiškimu, prancūzų zonos 
įstaigų tarnautojai būsią patikrinti ir 
iš 10.000 būsią atleisti 3.000. Tai pa
liestą daugiausia komunistus ir jų 
simpatikus. -E-
• Rusų remiamos trys tarptautinės 
brigados divizijos atvykusios į Bal
kanus, iš kur bus puolama Graikija. 
Jos sudaro apie 30.WO vyrų, praneša 
iš Atėnų. Puolimas prasidėsiąs iš 
Albanijos. (AP)
• Prancūzijoje vėl suėmė 10 rusų, 
kurie bus išsiųsti į Sovietų Sąjungą, 
nes jie buvo sučiupti jau anksčiau 
uždraustos organizacijos slaptame 
posėdyje. Vyksta, apsivalymas.
• Raudonosios armijos sausumos 
kariuomenė susidedanti iš 4.000.000 
vyrų, laivynas — 300.000, aviacija — 
apie 6—700.000 vyrų. Sovietų „de
mobilizacija“ esanti tik propaganda.

Kam tatai reikalinga?
Geros valios niekada nebus perdaug

Paskutiniuoju metu pasirodęs 
„Bendrojo Demokratinio Pasiprieši
nimo Sąjūdžio“ biuletenis, kuris da
vė pluoštelį šviežesnių žinių iš tėvy
nės, tam tikruose tremtinių sluok
sniuose sukėlė lyg ir nepasitenkini
mo. Štai š. m. „Žiburių“ 11 nr. Elta 
skelbia šiam sąjūdžiui pasmerkimą 
ir jį vertina tik „kaip atskirų asmenų 
norą ieškoti sau šalininkų tarp trem
tinių ir išeivių“. Įdomu, kuriuo gi 
tikslu metami šie kaltinimai? Ar 
Elta ča įžiūri sau varžovą? Klaidai 
Megzdami ryšius su tėvyne ir daly
vaudami jos vadavimo akcijoje, var
žovai turėtų vienas kitą bent to
leruoti, jeigu ne remti, tačiau nieku 
būdu ne niveliuoti. Siame darbe va
kuojančių etatų visuomet buvo ir 
bus.

Vienas mažmožis ta pačia proga. 
BDPS biuletenis ne tik rašytas ma
šinėle, bet ir spausdintas rotatoriumi, 
kaip ir Eltos biuleteniai, (glm.)

Šis tas iš Jan Masaryko gyvenimo
. Jan Masarykas, 1937 metais mi

rusio pirmojo Čekoslovakijos prezi
dento sūnus, gimė Vienoje 1888 m. 
Jisai studijavo Prahoje ir New Yor
ke, o nuo 1907 iki 1913 m. dirbo Chi- 
cagoje.

Įkūrus Čekoslovakijos respubliką, 
Jan Masarykas perėjd į jos diploma
tinę tarnybą, persikeldamas Prahon, 
užsienių reikalų ministerijon. Nuo 
1920 iki 1925 m. jis buvo diplomatu 
Londone ir dalyvavo daugelyje tarp
tautinių konferencijų, jų tarpe ir 
Tautų Sąjungoje, Ženevoje. 1925 m. 
paskiriamas nepaprastu pasiuntiniu 
ir įgaliotu ministeriu Londone. Tais 
pačiais metais Londone vedė buv. 
amerikiečių pasiuntinio Pekine duk
terį. (Jo žmonos brolis daugelį metų 
buvo USA pasiuntiniu Pragoję.) 1938 
m. krizės mėnesiais Jan Masarykui,

deja, nepavyko Londone išsiderėti 
Čekoslovakijai didesnio palankumo 
ir Prahoje taip lauktos ginkluotos 
paramos. Todėl ir prisiėjo tų metų 
spalių mėnesį evakuoti ir užleisti vo
kiečiams vad. Sudetų kraštą.

Po to Masarykas atsistatydino ir 
išvyko į Jungtines Valstybes. Tenai 
skaitė paskaitas apie 1938 m. vasaros 
įvykius. Vėliau kartu su Eduard Be- 
nešu ir Osuski Paryžiuje įsteigė lai
kraštį, kuriame gynė Čekoslovakijos 
reikalus. Pagaliau Londone buvo su
organizuota exiline Čekoslovakijos 
vyriausybė, kurioje Jan Masarykui 
atiteko užsienių reikalu ministerio 
portfelis. Tos pačios pareigos jo lau
kė ir po antrojo pasaulinio karo pa
liaubų atgaivintoje Čekoslovakijoje, 
kur užsienių reikalų ministeriu jis 
išbuvo iki pat savo tragiškosios mir
ties — 1948 m. kovo 10 d. (z)

Triesto miestas ir sritis - Italijai *
UP iš Washingtono pranešė, kad 

JAV ėmėsi iniciatyvos, kad Triestas 
būtų grąžintas Italijai. Tokiam JAV 
pasiūlymui pritarė Britanija ir Pran
cūzija ir vienu metu buvo paskelbta 
Washingtone, Londone ir Paryžiuje, 
kad trys didieji iš susidariusios pa
dėties priėjo išvadą, jog geriausias 
Triesto sprendimas yra perleisti jį 
Italijai. Atitinkamos notos buvo per
duotos Sovietų Sąjungai, Italijai, ir 
Saugumo tarybai.

Italijoje šį džiugi žinia sukėlė di
delį džiaugsmą. Didesniuosiuose 
miestuose įvyko džiaugsmo demon
stracijos. •

Iki šiol Sovietų Sąjunga dar neat
sakė. Tik Jugoslavijos pasiuntinys 
Washingtone pareiškė, jog Triestas 
gab’s būti perleistas Italijai, jeigu ji 
atsisakytų Goertzo srities. Vėliau Ju
goslavijos vyriausybės atstovas tokį 
paaiškinimą pataisė nurodydamas, 
jog tai buvę kalbėta 1946 metais su 
marš. Titu ir Italijos komunistų va
du Togliatti. Dabar Jugoslavija 
Triesto sprendimą įžiūri tiesioginėse

Komunistai ir jų spauda šį per
leidimą vadina rinkiminiu triuku. 
Pagaliau kaip ten bebūtų, demokra
tinių kraštų padarytas rimtas žygis. 
Ta proga pažymėtina, kad Triestas 
dar nėra atiduotas Italijai, tik duota 
Rusijai ir Italijai suprasti, kad jis 
būtų perleistas Italijai. Tai rimtas 
politinis žingsnis iš Vakarų pusės.

(m.)

MARSALAS MANNERHEIMAS 
Į UŽSIENĮ

Maršalas Karl Gustav Manner
heim, žymus Suomijos vyras, atvyko 
į Stockholmą, praneša specialiai Wil
liam Attwood. Pažymima, kad jis 
norįs pažadinti viešąją pasaulio opi
niją dėl jo kraštui kylančio pavojaus.

Maršalui yra 82 metai. Jis aplei
do tėvynę per Turku (Suomijoj) 
uostą kovo 16 d 7 v. v. sveikatos su
metimais. Jau keli mėnesiai kaip 
jis yra gydytojų priežiūroje dėl ane
mijos. Tačiau jo išvykimas iš tikrųjų
siejamas su pastangomis sukelti pa-

šaulį bendrai ir J. A. Valstybes pa
skirai, pabrėžiant, jog jo krašto ne
priklausomybės likimas ateinančio
mis savaitėmis yra lemiamas.

Visiems gerai yra žinoma, kad 
maršalas Mannerheimas buvo poten
cialus vietos komunistų taikinys, nes 
jis 1918 metais vadovavo Suomijos 
nepriklausomybės kovoms prieš rau
donuosius. Po antrojo pasaulinio 
karo jis buvo valst. prez. ir pašven
tė savo energiją geriems santykiams 
su Sovietais sudaryti. Bet komuni
stai visada laikė jį senos tvarkos sim
boliu ir siekė jo sunaikinimo.

Jis, kaip Suomijos George Wa- 
shingtonas nusprendė ir pasiryžo veik
ti, kad galėtų išjudinti delsiantį pa
saulį ir atskleisti jam kylantį Suo
mijai pavojų.

Mannerheimo išvykimo priežastis 
siejama su įvykiais Čekijoje. Jis ži
nojęs, kad Jan Masaryko mirtis pa
saulį sukrėtusi. Bet jis tikisi, jog jo 
paties ištrėmimas paveiks Ameriką 
imtis akcijos dėl Suomijos likmo, kol
nėra vėlu. (NYHT/JA.)
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Ar pasikartos Muenchenas?
(UŽSIENIO SPAUDOJE PASIŽVALGIUS)

Sir Duff COOPER, nesenai buvęs 
britų pasiuntiniu Paryžiuje, dėl Įvy
kių . Čekoslovakijoje konservatorių , 
„Continental Daily Mail“ (2.3. 48) ra- , 
šo: „1939 m. Didž. Britanija matė pa- ; 
vojaus signalą to tam pavojui sutikti 
pasiruošė. Ką ji tuomet darė, buvo , 
be abejo per maža ir per vėlai pa
daryta, bet ji apsiginklavo. Šiandie
ną ji nusiginkluoja alarmuo-ančiu 
greičiu. Turi ji vėl tas pačias klai
das daryti? Darbiečių partija pas
merkė Miuncheno susitarimą. Dabar 
ji didele dauguma sudaro vyriausy
bę. Ar padarys ji geriau?“
BIDAULT artėja prie de GAULE.

„Journal de Geneve“ (1. 3. 48) pra
neša iš Paryžiaus, kad užs. reik. min. I 
Bidault, ilgą laiką buvęs nevisai šil
tuose santykiuose su de Gaule, šiuo 
metu pageidaująs suartėjimo. Tačiau 
atrodo, kad pagal daugumą MRP 
partijos narių to ypatingai socia’istų 
partijos norą, perdaug skubinasi.

[būsimuose Jungtinių Tautų sustoin- 
I kimo posėdžiuose iškils pilnoje aukš
tumoje, kai tik didžiosios pajėgos pa
lies Taikos sutarties klausimą su Ja
ponija. Šiandieną ši regionalė pro
blema yra tampriai surišta su amerl- 
kiečių-rusų santykiais. Iš čia išeina 
ir tiesioginis ryšys vokiečių klausi
mu, kuris su Korėja turi labai daug 
bendro. Rusų Korėjos ’politika nu
rodo, kokiu keliu turi eiti Rytų Vo
kietija, jei kartais išnyktų subraš
kėjęs tvirtumas Aliantų Kontrolės 
Taryboje.

Užsienio vertybes tori 
deponuoti ir DP

PCIRO informacijos skyrius skel
bia, kad išvietintieji asmens (DP) š. 
m. balandžio 1—15 d. turi kariuome
nės vadovybei deponuoti visą savo 
turimą užsienio valiutą. Už depo
nuotas vertybes bus išduodami kvi
tai. Karinės valdžios Įstaigos skelbia, 
kad prieš išvykdami iš Vokietijos iš
vietintieji asmens šias deponuotas 

..vertybes vėl atgaus savo nuosavy- 
bėn.

Amerikiečių karinės valdžios Įstai
gos primygtinai pabrėžia, kad Jos in
strukcija Nr. 53 visais savo pritai
komais nuostatais liečia to išvietin- 
tuosius asmenis, išskyrus tai, kad tei
sėtai Įgytą ir .deponuotą užsienio va
liutą jiems leidžiama iš Vokietijos 
išsigabenti. ........

Minėtoji karinės valdžios instruk
cija nustato, kad reikalinga depo- 

. nuoti: 1) visos mokėjimo priemonės, 
išskyrus vokiškąsias; 2) visi čekiai, 
vekseliai to sąskaitos, gauti iš užsie
nio ir užsienio valiuta; 3) draudimo 
polisai arba kiti Įrodymai apie nuo
savybę ar prasiskolijimą, jeigu jie 
gauti iš užsienio arba to iš Vokieti
joje gyvenančiųjų, tik užsienio va
liuta; 4) 
sidabras 
lydyniai

JAV,
rinių valdžių išduotosmokėjimo prie
monės, o taip pat sąjungininkų ka
rinės Reichsmarkės nedeponuojamos. 
Po balandžio 15 d. Įstrukcijos Nr. 53 
nuostatai bus vykdomi visu griežtu
mu. Visi DP, kurie turės užsienio 
valiutos ar prekiaus ja, bus traukia
mi atsakomybėn, o tos rūšies mokė- 
jjmo priemonės konfiskuojamos.

Visoms DP stovykloms tarp ba
landžio 1 to 15 d. bus pritaikytos 
ypatingos lengvatos, kad visi DP, 
kurie tokių vertybių turi, galėtų jas 
deponuoti.

aukso ir sidabro monetos, 
arba platinos gabalai arba 
gabalų formose.
Anglijos ir Prancūzijos ka-

Taip prasidėjo 1922 m.
Spėliojama, kad sekantis komu

nistų smūgis prieš Rytų Europą bu
siąs pravestas ryšium su Italijoje 
įvyksiančiais rinkimais. Laikraštis 
„U Tempo“ tarp kitko rašo: „Komu
nistiniams partizanams paruošti pla
nas buvo išdirbtas Milano Kongrese, 
sausio mėn. viduryje, kur taip pat 
buvo Įsteigtas Kominformui priklau
sąs biuras. Tas biuras padalino Ita
liją būsimam sukilimui pravesti į zo
nas. Komunistų užėmimas lapkr. 
mėn. Milano valdžios pastatų ir uni
formuotų partizanų pasirodymas Tu
rine ir Brescia yra laikomi ma
nevrais. 1922 m. fašizmas lygiai taip 
pat pradėjo. Todėl šį kartą vyriau- 

' sybė turi veikti, kol nėra per vėlu.“

Siaurės Neutralitetas.
Vienas Skandinavų koresponden

tas laikraštyje „Echo der Woche“ ra
šo: „Dar prieš aštuonerius metus, 
laike Suomių-Sovietų karo, Skandi
navų kraštai šaukė: Suomijos reika
las — yra mūsų visų reikalas. Šian
dieną taip jau nebesakoma, ir aišku 
kodėl. Po to, kai Baltijos jūra liko 
veik Sovietų vidaus jūra, Baltijos 
valstybės priklauso Sovietų Sa'ungos 
(takos sferai. Švedija ir Danija ne
bėra laisvos savo sprendimuose, jei 
dar ir ne tame pačiame lygyje, kaip 
Suomija. Sov. Sąjunga nepakenčia, 
kad Skand!navų kraštai politiškai,' 
kariškai ar net ekonomiškai susi 
jungtų. Dar magiau jie gali prisidėi 
prie kokio nors Europos bloko ai 
uniją, nes Sov. Sąjunga Įžiūrėtų, kain I 
nedraugišką jai veiksmą. Todėl 
Stockholme to Kopenhagoje tuo rei
kalu nėra jokių iliuzijų. Atsakingi 
švedų ir danų politikai paskutiniuose 
užsienio politikos debatuose pasisku
bino duoti raminančius pareiškimus 
Sovietų Sąjungos adresu. Jei opozi
cijos partijos ir leidžia sau stipresne 
kalba kalbėti, tai tas yra be reikš
mės. Sėdėtų jie prie valstybės vairo, 
varytų irgi tą pačią nuolaidumo po
litiką Maskvos atžvilgiu.

Demokratija Japonijoje.
Japonijoje pr. metų savivaldybių 

rinkimai buvo tik farsas, nes tur
tingesnieji kandidatai papirko savo 
varžovus, kad šie atsisakytų savo 
■mandatų. „Kol tauta dar tebeturi 
Viduramžių respektą prieš kilmin
guosius ir kol moters dar neišmoko 
savo nuomonės pareikšti, nebus jo
kios demokratijos“, pareiškė spaudos 
konferencijoj amerikiečių vyr. būsti
nės kalbėtojas.

Tautinė Korėjos Respublika.
Hamburgo savaitraštis „Die Zeit“ 

(4. 3. 48) mano, kad Korėjos įvykiai 
turi daug didesnės reikšmės, kaip 
vietinio pobūdžio jėgų žaidimą, nes 
tas mažas pusiąusalis dalyvaujan- 
čiom pajėgom yra kartu ir jėgų ban
dymas būsimaLtų dviejų pajėgų po
litikai Vokietijoje. Dabartiniam val
dovui Korėja turi nepaprastos stra
teginės reikšmės. Rusijai šiandieną 
tai yra dar svarbiau, kai U.S.A su
kūrė Japonijoje nepajudinamą to 
tvirtą poziciją. Korėjos problema

2.460 DOLERIŲ IŠLAIDŲ PER 
SEKUNDĘ

UP iš Washingtono praneša, kad 
pagal kariuomonės apskaičiavimus 
antrasis pasaulinis karas Amerikos 
mokesčių mokėtojams atsiėjo kas 
sekundė po 2460 doL

Šios išlaidos vis dar didėjančios, ■ 
nes ir dabar karo veteranams moka
mos pensijos ir kitokios išlaidos.

Pagal paskutinius duomenis karui 
buvę išleista 353.325.000.000 dol., arba 
kas dieną — 212.563.000 dol. Statisti
kų apytikriu skaičiavimu, kas valan
dą išlaidos sudarė 8.865.000 dol., kas 
minutę — 147.600 dol. ir kas sekundę 
— 2.460 dol.

Pirmasis pasaulinis karas atsiėjo 
tik 21.850.000 dolerių, t. y. 10 kartų

Bendras Pabaltiečių Kooperatyvas Muenchene
BALTŲ TARPUSAVIO SUGYVENIMO PAVYZDYS

Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį 
Mūncheno-Frcimano stovykloje gy
venantieji baltai įsteigė, bendrą pa
baltiečių kooperatyvą, kurio tikslas, 
ugdant savitarpio supratimo dvasią, 
aprūpinti stovyklos gyventojus ne
normuotomis prekėmis ir iš gauto 
pelno paremti kultūros bei švietimo 
darbą stovykloje. Tai bene pirmas 
bandymas per kooperaciją rasti kon
kretaus bendradarbiavimo pagrindą 
baltų tautų tarpe.

Ir - nenusivilta. Praėjus 7 mėne
siams įvyko bendras kooperatyvo na
rių susirinkimas, kuris, patvirtinęs 
praėjusio laikotarpio veiklos apy
skaitas, su giliu džiaugsmu konstata
vo, kad trijų tautų sugyvenimas to 
bendras kooperacinis darbas ne tik 
kad niekuo nebuvo sudrumstas, bet 
priešingai, jis plėtojosi puikiausioje 
tarpusavio sutarimo to supratimo 
dvasioje, sudarydamas palankias są
lygas sėkmingam bendradarbiavimui 
ir kitose srityse.-

Išvengti galimiems savitarpio ne
susipratimams, kooperatyvas veikia 
šiais principais: 1) Valdybą sudaro — 
4 lietuviai, 4 latviai ir 1 estas; 2) į 
Kontrolės Komisiją įeina po 1 atsto
vą nuo kiekvienos baltų tautinės 
grupės; 3) Pelnas skirstomas tauti
nėms grupėms pagal stovykloje gy
venančių pabaltiečių proporcingumą; 
4) Kooperatyvo pelnas konkrečiai 
skiriamas tautinių baltų grupių ko
mitetams, kurie jį naudoja kultūros, 
švietimo, labdaros ir kitiems reika-

PRIEŠ

pareiškę,

mažiau negu vienos dienos išlaidos 
per antrąjį karą. O kiek atsieis tre
tysis?

BALKANAI RUOŠIASI 
GRAIKIJĄ

Amerikiečių pareigūnai 
kaip praneša AP iš Washingtono, 
kad esą įsitikinta, jog Balkanų blo
kas baigia pasiruošti stipriau pa- 
riamti Graikijos partizanus.

Jie mano taip įvyksiant todėl, 
kad per Graikijos sieną, jau slenką 
nauji, Balkanų telkiniai. Sakoma, 
kad Jugoslavijoje, Rumunijoje ir 
Bulgarijoje didėja fondai sukilėliams 
remti.

Nors šie trys kraštai paneigia, kad 
jie formaliai remia partizanus bet 
fondas tiems bandymams remti di
dėjąs ir yra oficialiai sankcionuotas. 
Bulgarijoje organizacijos sukilėliams 
remti vadovė yra ministerio pirm, 
žmona. Rumunijoje, kaip praneša 
valstybės departamentas, komunisti
nės darbininkų organizacijos* esan
čios paprašytos skirti 10% savo algos 
tiems reikalams. (S&S/m.)

MOTERŲ RAŠYTOJŲ LITERA
TŪROS VAKARAS

S, m. balandžio mėn. 25 d. Reb- 
dorfo stovykloje įvyksta pirmasis 
tremtyje moterų rašytojų literatūros 
vakaras, kuriame dalyvauti yrą pa
kviestos visos moterys rašytojos.

Sis vakaras bus žymus įvykis kul
tūriniame moterų gyvenime. Džiugu, 
kad šios , sveikintinos iniciatyvos 
ėmėsi mūsų jaunimas — skautės.

lams savo nuožiūra; 5) Pajus RM 25 Į gienius pateikė susirinkimui kruopš
to įstojamasis nario mokestis RM 5.1 čiai ir pilnai paruoštą praėjusių me-

Kooperatyvas, pradėjęs veikti be 
jokio kapitalo, per 7 mėn. yra išau
gęs J pajėgią prekybos įmonę. Tai 
gali pavaizduoti šie skaičiai: įmokė
tų pajų suma siekia tik per 5,000 
RM, nariams premijų išmokėta jau 
16.262 RM. Kultūros ir švietimo rei
kalams Lietuvių Komitetas gavo 
27.300 RM, Lątvių Komitetas — 
18.765 RM to estų Kom. -j- 3.735 RM. 
Lietuvių Komitetas iš gautos sumos 
yra parėmęs vietos gimnaziją, pradž. 
mokyklą, vąikų darželį, kursus, stu
dentus ir kt. Be to, 1.000 RM paskyrė

tų veiklos apyskaitą, kurią susirinki
mas, išklausąs kontrolės komisijai 
pranešimo, patvirtino to pareiškė pa
dėką už atliktą darbą. Taip pat su* 
stoinkfmas priėmė to sąmatą 1948 me
tams 126.000 RM sumai.

Į naująją skyriaus valdybą iš
rinkti: Rugienius, kun. Pikturna, V* 
Šmulkštys, Ant. Kalvaitis, ir Staniu
lienė. Kandidatais liko Dr. Matukas 
ir Sakevičius. Į kontrolės Komisiją 
Įėjo: J. Kojelis, Dr. Bieliauskas to S. 
Povilaitis. J

_______....__ __ ________ Susirinkimas praėjo gyvai ir kon- 
Laisvės Fondui to 1.000 RM Kultūros ' struktyviai.
Fondui. ■ . <

Jei nesusidarys kurių nors neti
kėtų kliūčių, Pabaltiečių Koopera
tyvo veikla stovyklos gyventojams 
duos keleriopą naudą, nes naujai iš
rinktoji valdyba žada energingai tę
sti pradėtą darbą. Į valdybą išrinkti: 
Lesevlčius, K. Malinauskas, V. Bla- 
žaitis, Br. Straukas (lietuviai), Rusa, 
Bumanis, Pukitis, Richters (latviai) 
ir Haerm (estas). Kontrolės Komisi
ją sudaro: J. Laurinaitis (liet.), Vė
jinė (lat.) to Aljas (ėst.).

LRK MUENCHENO SKYRIAUS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Metinis L.R.K. Muencheno sky
riaus narių susirinkimas įvyko kovo 
13 d. L.R.K. patalpose. L.R.K. Muen
cheno skyrius apima apylinkę su 
1.750 tremtinių, kurių per 200 yra 
L.R.K. nariais. Skyriaus pirmin. Ru-

Kova tarp laisvės ir 
tironijos

SAKO J.A.V. UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTERIS

Po prezidento Trumano kalbos, 
netrukus kalbėjo JAV užsienių rei
kalų ministeris G. hfarshallis. Jis 
pareiškė: „Niekad anksčiau istorijoje 
Europos situacija tiek daug negrėsė 
mūsų idealams ir interesams, kaip 
dabar. Neturi bųti leidžiama, kad 
amžinai tęstųsi valdymas, vietoj tei
sės paremtus grėsme ir jėga.“

Iškilusios grėsmės Europai, Vidur. 
Rytams, Indonezijai, Japonijai, Ki
nijai, Korėjai ir Pietų Amerikai JAV 
negalinčios sulaikyti negatyvia poli
tika. Esąs ypatingai reikalingas grei
tas Amerikos apsisprendimas pasau
linio masto kovai tarp laisvės ir ti
ronijos. _ , .

ANGLIJA APSIVALO NUO 
KOMUNISTŲ

UP pareiškimu, ministeris pirmi
ninkas Attlee paskelbė, kad vyriau
sybė šalinsianti visus išaiškintus ko
munistus iš valdinių tarnybų, kurios 
turi gyvybinėj reikšmės D. Britani
jos saugumui. Ministeris pirm-kal 
davė suprasti, kad šis valymas palies 
ir tuos komunistus, kurie britų kari
nėse pajėgose prieina prie slaptųjų 
planų. Tie patys nuostatai būsią tai
komi asmenims, kurie aktyviai ben
dradarbiauja su fašistinėmis orga
nizacijomis. (z). ’

Nauja stovykla vykstantiems | 
Ameriką. Iki šiol Mūncheno visi 
emigrantai, nežiūrint kur jie vykda
vo, būdavo surenkami ir apgyvendi-? 
narni vadinamose Funk kareivinėse. 
Ten ,kaip jau ne kartą spaudoje bu
vo minėta, gyvenimo sąlygos buvo 
labai blogos. Atkreipus į tai aukš
tesnių įstaigų dėmesį, Funk kareivi
nės susilaukė atitinkamų reformų. 
Jų pasėkoje JAV emigracinė stovy
kla iš Funk kareivinių perkelta J 
Freimano (Warner) kareivines, o 
Funk’e palikti emigrantai į visas ki
tas šalis. Tokiu būdu Freimano sto
vyklai teko gerokai susiglaudinti ir 
vieną bloką užleisti emigrantams Į 
Ameriką. Šiuo metu čia apsigyveno 
jau per 1.000 kandidatų į Laisvės šalį 
ir vis dar daugiau atvyksta. Atrodo 
kad šią stovyklą teks dar praplėsti.

•B. Miškys

Mes ieškome savųjų
PC I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

l&TAJGA. AROLSEN prie KASSELio.
ieško šių asmenų:

< 60. Barbenfet Elaine, 25 metų, iš
Aachen; Endzelis Jonas, gim. 1944. 9. 
17 iš Halberstadt; Endzelis Petronėlė, 
gim. 1908. 8. 7 iš Halberstadt; Fain, 
iš Šiaulių; Fain, 18 metų, iš Šiaulių; 
Fain Dode, 50 metų, iš Šiaulių; Fein- 
berg-Grinblatt Haya Yudeyevna, gim.
1902, iš Stutthof; Feinberg Leya, gim. 
1935, iš Stutthof; Feinberg Judit, gim. 
1933. iš Stutthof; Feldstein Charles 
ar Manual, iš Raudondvario, Vilijam
polės; Fidleris Josephine, iš Koenigs- 
berg; Fidleris Vilius Vincas, gim.
1903. 8. 7 iš Koenlgsborg; Filipanski 
Dora, gim. 1935. 1. 5 iš Luebeck; Finn 
Julius, gim. 1335. 12. 3. iš Dachau; 
Klovaitė Bronė, gim. 1912. 12. 19; 
Frankaitienė Lilija, iš Heidelberg; 
Sher Izchok, iš Salzwedel; Soloweit- 
schik Malka, iš Panevėžio; Soloweit-

. schik Shura, iš Panevėžio; Sosnalkas 
Sraunius, 6 metų, iš Kauno.

61. Koldobski Miron, gim. 1892.
3. 1 iš Kauno; Kūnas Vera, gim. 1918. 
8.18 iš Muehlhausen: Kundrotas Sta
sys, iš Seedorf; Mitrikicnė Antanina, 
gim. 1922. 2. 19 iš Breslau; Peldžius 
Jonas; Pimpė Napoleonas, gim. 1911. 
iš Dusetų, Zarasų; Pinkinski, gim. 
1905, iš Frankfurt/Main; Pipiras Juo
zas, iš Ostpreussen; Pleikys Jonas, 
gim. 1931. 2. 10; Pranaitis Juozas, 
gim. 1912, iš Ostpreussen; Prasauskas 
Kęstutis, gim. 1928, iš Bonn-Hom-

burg; Prasauskas Pranas, gim. 1917, 
-iš Žaliosios, Vilkaviškio; Rapečka Ju
zė Josephine, gim. 1910, iš Paežerių; 
Steklickicnė Liudvika, iš Kauno; 
Stembokas Genė, gim. 1927. 7. 15 iš 
Oldenburg; Tavarski Baula, 25 metų, 
iš Kauno; Urba Apollonija, 38 metų, 
iš Kauno; Urba Pranas, 45 metų, iš 
Murniškių; Urison Sara, gim. 1897, iš 
Auschwitz; Vindsberg Abraham, iš 
Mariampolės.

2937. Žvirblis Antanas, Amerikos 
lietuvis, gyv. 4434 S. Fairfield, Chi
cago, Ill., USA — brolio Juozo Žvirb
lio, s. Juozo, kilusio iš Troškūnų, gy
venusio . Kaune. Ieškomasis arba ži
nantieji anie jį prašomi atsiliepti nu
rodytu adresu.

2938. Paieškomas Alg. Grigonis, 
po karo gyvenęs Liubecke, „Graži
nos“ stovykloje. Jis pats arba žinan
tieji apie jį prašomi rašyti: P. Re
meika, Agricult. Hostel, Pannal, Near 
Harrogate, Yorks., England.

2939. Vorininkas Alfonsas paieš
ko pusbrolio Baliūno Kazio, kilusio 
iš Virbalio vaisė. Jis pats arba ži
nantieji apie jo likimą prašomi ra
šyti šiuo adresu: Alf. Vorininkas, Bo
ston Rd. Hostel, Sleaford, Lines, 
Great Britain.

Skelbimas
-Dillingeno Lietuvių Gimna

zijai reikalingi lietuvių kalbos ir ma
tematikos mokytojai aukštesnėms 
klasėms. Darbo to gyvenimo sąlygos 
Dillingene mokytojams palankios.

Teirautis iki 1948 m. balandžio 
15 d. Direktorius

MCSŲ KELIO SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJE

Visi prenumeratoriai, sumokėję 
po 5 šil. už pirmąjį ketvirtį, gauna 
1—15 nr. nr. Nepratęsusiems pre
numeratos, laikraščio siuntinėjimas 
bus nutrauktas. Prenumerata už an
trąjį ketvirti 16—30 nr. nr. — 5 šil.

Baigiantis metų ketvirčiui, visi 
platintojai prašomi atsiskaityti ne
delsiant. Neatsiskaičiusiems laikraš
čio siuntimas bus sustabdytas.

■ Taip pat maloniai prašomi atsily
ginti to visi tie, kuriems buvo pa- 
teu....... ištraukos.

Vienkart pranešama, jog 
pakeitimas — 5 penai.

Pinigus ar „Postai order“ 
tik registruotuose (registered 
laiškuose.

Mūsų Kelio Atstovybė Anglijoje

Padėka
Viešai 'pareiškiu širdingą padėką 

Dievo Motinai tris kart Stebuklinga
jai Ingolstadte už pagydymą.
(3) Sofija Litvinienė

adreso

siųsti 
letter)

ieSkomas amatininkas
Vičnas amerikietis nori susiraši

nėti su lietuviu tremtiniu, nusima
nančiu namų statyboje arba batsiu- 
vystėje. Kandidatas turi būti tąrp 
40—50 metų amžiaus, negerįs ir ne
rūkąs, sveikas, darbštus ir teisingas. 
Kas atitiks šias kvalifikacijas, gali 
susikurti gerą ateitį.

Taip pat reikalinga moteris ar 
mergina apie 50 metų amžiaus.

Tinkami kandidatai gali rašyti 
šiuo adresu: Mr. A. Zavy, Box 22, 
Oxford, Mass.

Gcrb. bendradarbiai prašomi, siunčiant Iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti to tekstą originalinėje 
kalboje, o Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo, o Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. O Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, o Platintojai atsiskaito 
už kiekviena ndmerį, pasilikdami sau 10’/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami, 
o Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prcnumc: r.ta Įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pa-.ton'n prenume-a'ą n "mama. O F‘ *’• ’i sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Eayer. Ilypoihcken- und Wcchse! Bank, UI. Dillingcn/Donau (13b) Nr. kaina i,50 RM.

MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtame:.
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius Al. Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Autho
rized by EUCOM HQ. Civil Affairs Division. 

Editor and publisher: Domas PENIKAS. 
Adress Dillingen/Donau. Kapuzinerstr. 16.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau.
Population to be served: 20.000.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Prezidento Trumano pasakymas, 
kad šiandien „geriau veikti negu 
delsti", tampa pagrindiniu demokra
tinių kraštų veiksniu. Štai, matėme 
Floridoje konferuojant JAV karinius 
Vadus, kovo 30 d. susirenka j Pary
žių Prancūzijos ir Britanijos sausu
mos kariuomenės karininkai aptarti

Europai grįžta pasitikėjimas
TAIKINGOS PRIEMONĖS KARUI IŠVENGTI

Praėjusios savaities vykiai diplo
matijoje ir tarptautinėje politikoje 
laikomi istoriniais. Vakarų demokra
tiniai kraštai komunistinio pavojaus 
akivaizdoje surado bendrą kalbą. 
Prieš pirmąjį ir antrąjį pasaulini ka
rą Vakarų Europa nepajėgė susitarti. 
Dabar gi be jokių sunkumų sudarė 
ne tik ekenominl, bet ir karini paktą, 
kuris, nors ir nėra nė prieš vieną 
valstybe nukreiptas, tačiau jis pra
dėtų tuojau veikti vieną kuri signa
tarini kraštą užpuolus. Tai svarbus 
jvykis. Dar svaresnis faktas — pre
zidento Trumano' kalba. Daily Mali 
vedamajame rašo, kad jej Amerika 
būtų užėmusi taip aiškią poziciją, 
1914 ir 1939 m. karų būtų buvę iš
vengta. Laikraščio samprotavimu, 
trečiojo karo neturėtų būti, nes Va
karai yra susijungę, o Amerika ne
klaidinamai pasisakė, jog ji, anot 
prezidento, turi pasilikti stipri, nes 
ji yra ;,principinis laisvojo pasaulio 
gynėjas“. JAV rizikuosiančios, tur
būt, labiau, negu bet kas galėtų taip 
pr manyti. Šios prezidento mintys 
Vakarams duoda drąsos imtis žygių 
prieš ruošiamą kominformo vergiją 
l ūkini’ chaosą. Lordas Vansittartas 
neseniai rašė, kad Stalino politika 
vedanti prie karo taip aiškiai Igaip 
ir Hitlerio. Bet pasaulis dar tur|s 
laiko jam užkirsti kelią ne plikais 
Žodžiais, bet jėga. Mes ir matome 
tuos veiksmus. Jei pradėtoji Ameri
koje akcija virs tikru kūnu, t. y., 
Jei bus priimtas visuotinio apmoky
mo (statymas ir pašaukta tam tikras 
kiekis naujokų, kurie sudarytų rei
kiamas karines pajėgas — gal būt 
balsusis trečiasis karas ir bus aplenk
tas, atstatant pasaulyje tvarką ir 
taiką. Jei blogiausiu atveju . karo 
neišvengtų, tai jis nebūtų toks neti
kėtas, kaip kad tai (vyko prie Pearl 
Harbour.

Šiandien pasaulis apimtas karo 
psichozės. Visur ir visi kalba tik 
apie būsimą karą. Juk ir Trumanas 
kalbėjo tik todėl, kad toji psichozė 
veikia ir užjūry. Jack' Werkley 
NYHT laikraštyje nurodo, kad pre
zidentą pasakyti tokią kalbą priver
tusi „karo baimė, kuri yra pagrista 
tikėjimu, jog ir pats Stalinas nebe
galėtų sulaikyti komunistų vežimo, 
kur( jis paleidęs Europoje“.' Pagal 
JAV užsienių reikalų ministerio ir 
politikos vairuotojų nusistatymą, ka
rinė programa turėtų siekti, jei kitos 
komunizmo ekspansijos nesulaikytų, 
„JAV karinėmis pajėgomis užimti

inlelektualiniiĮ profesija atstovi! konferencija 
Šveicarijoje

Latvių tremtinių atstovas prie 
PCIRO centro Ženevoje pasiuntinys 
J. Feldmanis praneša smulkesnių ži
nių apie IRO šaukiamą DP intelek
tualinių profesijų atstovų konferen
ciją įkurdinimo tikslams. Toji kon
ferencija (vyks Šveicarijoje prie Tū
nos ežero š. m balandžio 26—30 d. d. 
Konferencijoje, be IRO atstovų, da
lyvaus taip pat tremtinių tautinių 
grupių atstovai. Savo atstovus taip 
pat galės pasiųsti profesinių organi- 
zacjų ir pavienių profesijų delegatai.

Iš pavienių profesijų dalyvaus po 
vieną agronomą, architektą, meninin
ką, bankų tarnautoją, dvasiškį (ka
talikų, liuteronų ir pravoslavų), che
miką, dantų techniką, dietiką, inži
nierių (statybos, elektrotechnikos, 
kalnų, mechanikos, sanitarijos), miš
kininką, prekybininką su reikiamo
mis kvalifikacijomis eksporto ir im
porto srityje, žurnalistą ar rašytoją, 
teisininką, bibliotekininką, muziką, 
medicinos laboratorijos techniką, gai
lestingąją seserį, patarėją specialy
bės atrankoje, 3 prakt. gydytojai, gy
dyto jas-specialistas, gydytoj as-tera- 
pistas, mokslo personalo atstovai 
(akademiniai, kalbų, meno, amatų ir 
techniškųjų mokslų), farmaceutas, 
tyrinėtojas, socialinio draudimo spe
cialistas, chirurgas, rektorius, vete- 
rinorius ir Rentgeno technikas.

Iš DP atstovus parinks IRO vie
tos administracijos organai. Pasiun
tinio J. Feldmanio manymu, tremti

strategines sritis“, rašo NYHT. To
liau tas pat laikraštis nurodo, kad 
JAV galėtų imtis karinės iniciatyvos 
ne puolimui, bet strateginėms vie
toms išlaikyti. Norvegija, manoma, 
rašo Jack Werkley, sąraše būsianti 
pirmoji, kurią Sovietai paprašys ka
rinės sąjungos su jąja sudarymo. 
Švedija būsianti aplenkta.

„Norvegijos ar Italijos patekimas 
Sovietų globon tikėtina laukti, kad 
JAV atsidurtų prieš savo likiminį 
karini sprendimą... nes šie abu kraš
tai yra strateginės reikšmės“.

Trijų didžiųjų pasiūlymas Trie
stą ir jo zoną perleisti Italijai, rei- 

■kia manyti, be rinkiminės propagan

Įžymiųjų amerikiečių pareiškimai 
ir linkėjimai lietuviams

Demokratinio tautinio komiteto 
vykd. direktorius Gael Sulli
van (telegrama iš Washingtono) ši
taip sveikino:

„Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 30-čio proga aš, kaip de- 
mokr. tautinio komiteto vykd. di
rektorius, noriu pareikšti mūsų lo
jaliems ir patriotiniams lietuviams- 
amerikiečiams, kad demokratinė 
partija teiks savo pilną paramą pa
saulio taikos struktūrai, kuri gins 
visų tautų teises. Mes tikime, kad 
visos tautos privalo turėti laisvę sa
vo tikslams apspręsti. Mes taip pat 
visai sutinkame su mūsų prezidento 
humanistine programa Įsileisti l J.A. 
Valstybes tremtinius, kurie taip 
žiauriai išplėšti iš savo tėvynių per 
š( Europos karą. Aš tikiu ir 
meldžiuosi, kad kitos Lietuvos Ne
priklausomybės deklaracijos meti
nės leistų padaryti didelių pažangos 
žingsnių pastovios taikos ir teisin
gumo linkme Europoje ir visame 
pasaulyje, kur būtų respektuojami 
visų tautų, didelių ir mažų, teisės 
gyventi drauge taikoje ir laisvėje. 
Mes jungiamės prie jūsų, kad visas 
pasaulis galėtų džiaugtis laisve, ku
ria mes naudojamės Amerikoje".'

Kongresm. Ivor D. Fenton iš 
Pensilvanijos: „Aš džiaugiuosi, ži
nodamas, kad sekmadienis, vasario 
15 d., yra paskirta Nepriklausomy
bės dekracijos, kurią paskelbė Lie
tuvių tauta 1918 m. vasario 16 d., 
30-čiui paminėti.

nių organizacijos jau laiku turėtų 
įteikti savo kandidatų sąrašus. Kan
didatai, atsižvelgiant į didelę tauty
bių konkurenciją, privalo žinoti, kad 
konferencijai kvalifikuojami pirmoje 
eilėje ne tik pirmos eilės specialistai, 
bet ir mokantieji kalbas (anglų ir vo
kiečių).

Konferencijoje numatoma skirti 
4 pakomises. Viena jų apsvarstys 
principinį intelektualinių profesijų 
veikėjų apmokymo ar žinių papildy
mo klausimą, antra spręs medicinos 
personalo problemas, trečioji — ap
rūpinimo specialistams pagerinimo 
klausimus, kad tai atitiktų darbo są
lygas ir ketvirtoji rūpinsis specia
lios komisijos sudarymu profesiali- 
nių gabumų patikrinimui.

Pati konferencijos programa, anot 
J .Feldmanio, rodo, kad pati proble
ma yra dar nauja ir niekas negalįs 
pasakyti ką nors dėl tos konferenci
jos rezultatų, ką rodo ir toks savo
tiškas problemų iškėlimas, rodąs tam 
tikra prasme blaškymąsi. Tačiau iš 
visko atrodo, kad pagrindinis konfe
rencijos tikslas ir bus užmezgimas 
artimesnio kontakto su tremtinių at
stovais ir tuo būdu priartėti specia
listų įkurdinimo problemai, kurioje 
niekas dar patyrimo neturi.

Kaip ten bebūtų, atrodo, kad kon
ferencijos pasisekimas ar nepasiseki
mas diedele dalimi pareis ir nuo tin
kamo atstovų, parinkimo. -jm— 

dos, turi ir strateginės reikšmės. Ly
giai tą pati tenka pasakyti ir apie 
JAV atsisakymą ankstyvesnio Pale
stinos padalijimo projekto, kuris bu
vo susijęs su priešingu Arabų pa
saulio nusistątymu ir tuo būdu stra
teginiu požiūriu nenaudingu JAV. 
Arabų kraštai užima strateginius 
plotus ir, be to, turi naftos šaltinius.

Paskutiniu metu padaryti Skan
dinavų kraštų ministerių pareiški
mai, kad jie savo krašto laisvę gins 
ginklu, yra ženklas, jog jie prisi
deda prie strateginių plotų apsaugos 
nuo Sovietų invazijos. Jeigu jie dar 
ir neprisideda prie penkių pakto, 
vis dėlto veikia tąja pačia linkme.

Aš iš tikrųjų tikiu, kad toji diena 
nebetoli, kada Lietuva vėl atgaus 
savo nepriklausomybę, ir aš. manau, 
jog paminėjimui nėra geresnės die
nos kaip sekmadienis, nes mes visi 
galime susijungti maldoje dėl viso 
pasaulio lietuvių, mylinčių laisvę“.

Kongresm. Frances P. iš Bol
ton pareiškė: „Po 120 metų nenu
trūkstamos kovos su svetimųjų do
minavimu apsisprendimo principai 
buvo deklaruoti Lietuvoje 1918 m. 
vasario 16 d. Šios laisvės proklama- 
vimo 30-čio proga, kur bebūtų tau
tiečiai jungiasi kartu su išdidžia ir 
drąsia dvasia, kurią mažojo Pabal
tijo krašto žmonės įkvėpė.

Aš- prisidedu su visais šiais prie 
minėtosios dienos tikėdamas, kad 
laisvės šviesa galės vėl šviesti to
liau skaidriu gražumu“.

Kongresm. B. W. Kearney 
šitaip pasakė:

„1918 m. vasario 16 d. yra Lietu
vos nepriklausomybės deklaracijos 
pasirašymo 30-tis. '' ,

Nuo 1918 m. iki 1940 metų lietu
viai buvo laimingi, žinodami esą 
laisvi ir nepriklausomi. Pažeidus 
šventus susitarimus, Rusija užėmė

„Visos vizos atitekti! Baltijos kraštu DP“
PASIGIRSTA IR TOKIŲ PAREIŠKIMŲ AMERIKOJE

„New York Times“ (1948. III. 6) 
rašo, jog New Yorko štato demokra
tų partijos pirmininkas Paul E. Fitz
patrick pasisakė prieš vad. Rever- 
edmbo bilių dėl DP įsileidimo. Fitz
patrick reikalavo priimti prezidento 
Trumano siūlymą — įsileisti 400.000 
DP per ketveris metus. Jis pareiškė, 
jog „Revercombo bilius, tenumaty- 
damas įleisti tuos pabėgėlius, kurie 
buvo Vokietijoj, Austrijoj bei Itali
joj 1945 m. gruodžio mėn., nori iš
jungti žydus, pabėgusius iš Lenkijos 
1946 m. Toliau, Revercombo bilius, 
specifikuodamas, kad pusė įsileisti- 
nųjų pabėgėlių turi būti iš Baltijos 
kraštų, verčia aukštyn kojom mūsų 
užsienių politiką, nes pripažįsta so
vietinius užkariavimus“. Fitzpatrick, 
paremdamas Trumano pasiūlymą, 
kalbėjo:

„Savinaudiškai žiūrint, tai yra 
mūsų interesas, nes tarp DP yra kva
lifikuotų, ūkio ir namų darbininkų, 
slaugių ir gydytojų, kurie kaip nau
dingi piliečiai užpildys mūsų trūku
mus. Bet tai taip pat mūsų šventa 
pareiga. Mes tuos žmones išgelbėjom 
nuo nacių. Mes negalim jų palikti 
gyventi mirty bei sovietų valdžioj“.

To paties „New York Times“ nu-
merio vedamajame rašoma:

„Šią savaitę senato teisių komi
sija patvirtins bilių S-2242, kuris 
išaugo iš pastarojo Revercombo pra
nešimo apie imigraciją. Jį reikia 
sveikinti kaip pripažinimą principo, 
kad DP problema egzistuoja; bet jis 
nepakankamas kaip priemonė išpil
dyti mūsų pareigoms tų benamių 
atžvilgiu. Yra du rimti trūkumai. 
Pirmasis yra skaičius. Bilius (pa
siūlytas Visconsino senatoriaus Ale
xander Wiley) nutato, kad per dve- 
jls metus gali būti įsileista po 50.000 
DP kasmet Kad tas skaičius nepa-

karo vedimo prieš kavaleriją ir šar
vuočių dalinius. Esą, ten dalyvaus ir 
kitų kraštu karininkai. Švedija daro 
naujus lėktuvų užpirkimus. Norve
gija didina karo išlaidas. D. Brita
nijos karališkoji aviaciją, kaip pa-
žymi Daily Mail vedamajame, stovi 
paruoštyje bėdos atvejui, civilių pa
ruošimas gynybai taip pat vykstąs.

Nors Sovietų Sąjunga, manoma, 
nenori karo, rašo DM, bet ji dirbanti 
taip,- kad galėtų pasaulyje dominuoti.

Šie ir ateinantieji metai, kaip DM 
nurodo, yra kritiški, nes jei Rusija 
norinti pasiekti savo tikslo, ji turinti 
<ai daryti dar prieš pilną Marshalllo 
plano įsibėgėjimą. Savo pastabas, 
kurios charakterizuoja šių dienų ar 
artimos ateities būklę, užbaigsime 
prezidento Trumano žodžiais:

„Būna pasaulio istorijoje laikas, 
kada yra protingiau veikti negu 
delsti“. A. Audronis

Lletuvą, ir žmonės pateko į didelį 
nusivylimą. Po to Vokietija išvada
vo Lietuvą nuo rusų, o paskui Ru
sija vėl išvadavo Lietuvą nuo vo
kiečių. Aš kalbėjau ir apgalvotai 
pavartojau žodį „išvadavo“, nes iš
vadavimas šioje instancijoje reiškia 
sunaikinimą visa tai, ką Lietuvių 
tautos žmonės laikė brangiu. De
portacijos, žudymai, prievartavimai, 
kalinimai, pavergimai, visa tai yra 
Lietuvos žmonėms vokiškasis ir ru
siškasis „išvadavimas“.

Laisvę mylintieji amerikiečiai, 
kurių milijonai yra gimę svetur ir 
kurie tiki laisve ir nenaudoja jėgos 
politikos, amerikiečiai, kurie metų 
eilę kovojo dėl savo laisvės ir ne
priklausomybės palaikymo tide na
mie, tiek svetur ir kurie šiandien 
kovoja su- komunizmo ir fašizmo 
piktu ir visomis „izmo“ formomis, 
išskyrus amerikanizmą, — tiki ir 
meldžiasi kartu su laisvę mylinčiais 
lietuviais, kad toji diena nepertoli, 
kada iš priespaudos pelenų vėl iš
kils nauja, laisva ir nepriklausoma 
Lietuva, kad vėl ji užims vietą ša
lia demokratinių pasaulio tautų“.

(J.A.)

kankamas, savaime aišku. Tuo būdu 
padaromas abejotinu mūsų nuošir
dumas šiai problemai spręsti. Dar 
daugiau — jis gali pakirsti visą 
tarptautinės pabėgėlių organizacijos 
programą DP įkurdinti, pasiturin
čioms šalims (kaip JV) pasiimant 
joms deramą DP dalį. Toji derama 
dalis būtų arčiau Strattono pasiūly
tojo 400.000 skaičiaus.

Antrasis trūkumas yra skirtumų 
darymas. Pagal šį bilių pusė tų 
50.000 DP turi būti iš kraštų, kurie 
yra svetimos galybės (reikia tarti — 
Rusijos) priespaudoje. Si sąlyga tuoj 
patiškirta didžiausią stovyklose gy
venančių DP masę — Lenkijos kata
likus ir žydus, nes jų šalis nėra 
„priespaudoje“. Toliau, bilius sako, 
kad antroji pusę (Jsileistinųjų DP) 
turi būti žemdirbiai. Trumpai ta
riant, visos tos 5 0.0 00 vizų 
atitektų Baltijos kraštų 
DP ir žemdirbiams (mūsų 
pabr. E.). O kas bus su tų žemdirbių 
šeimomis? Kas bus su intelektualais, 
gydytojais, kvalifikuotais darbinin
kais, našlaičiais?“ (E)

Per 10.000 DP jau Kanadoje
Kanadoje, Toronto mieste išeinąs 

dienraštis „The Globe and Mail" š. 
m. vasario 10 d. paskelbė straipsnį 
apie Europoje esančius tremtinius, 
laukiančius įkurdinimo. Įkurdinimui 
esą reikalinga daug lėšų. IRO tas 
lėšas telkianti. Kanada tremtiniams 
įkurdinti pažadėjusi 5.0001000 dolerių, 
iš kurių 1.300.4)00 dol. jau įmokėjusi.

Ligi šiol į Kanadą jau atvykę apie 
10.600 tremtinių. Atvykusieji tauty
bėmis skirstomi taip: lenkų 2.610 as
menų, baltųjų rusų 2.044, žydų 1.866, 
lietuvių 1.273, latvių 448 asmens ir 
kitų tautybių po mažiau. Pagal dar

Lūkesčio aleliujas
(1948-JŲ TREMTIES VELYKŲ 

PROGA)
1. Per Golgotą Į alcliują

Svetimasis, hebraiškasis aleliujas, 
tiesiogine prasme reiškiąs džiaukitės, 
krikščioniškosios istorijos vyksme, 
lyg ir pakeitė savo prasmę: jis ėmė 
reikšti prisikėlimą, džiaugsmą prisi
kėlimu, gyvenimo laimėjimą prieš 
mirtį ir sunykimą.

Velykinis aleliujas krikščioniš
koms tautoms visada buvo ypatingai 
triumfo dvelktelėjimas, naujo gyve
nimo spindulėlio švystelėjimas ir as
mens susigalvojimas skaidresniam 
savo gyvenimui.

Šito viso velykinio nušvitimo cen
tras tebuvo vienas: Viešpaties Jėzaus 
Kristaus triumfas, sulaužant mirties 
dėsnius ir čia žemėj parodant dieviš
kosios .visagalybės ranką. Kristaus 
prisikėlimas pasidarė akstinu žmogui 
dvasiškai prisikelti ir kartu garanti
ja tolimesniam jo pomirtiniam gyve
nimui.

Tačiau kelias Į aleliujo triumfą 
visada eina per Kalvarijas ir Golgo- 
tas; lyg savotiškas gyvenimo para
doksas, kad aleliujo varpai tesu
skamba po Golgotas smūgių. Bet pa
radoksas ne retai būna realiausia 
tiesa ir didžiausia gyvenimo išmintis.

Per tris šimtus pirmųjų krikščio
niškosios eros metų katakombų Ve- 
lykose skambėjo tylūs aleliuja gar
sai, o viršuj katakombų ir už jų durų 
liejosi teisiųjų kraujas be vilties su-
stoti.

Panašiai ir tautų gyvenime. Ne 
retai tautų kelias yra ištisinis Kal
varijų kelias be mažiausios prošvai
stės | tautinį aleliują, | jų prisikėli
mą. Bet teisinga laisvės kova ir ne
teisingos Kalvarijų kančios nurita 
sunkųjį mirties akmenį, slėgusi tau
tas ir neleidusi joms savo gyvenimo 
triumfo parodyti ir juo pagyventi.

2. DP aleliujas
DP titulas yra istorinės gėdos ir 

istorinės kaltės simbolis. Toks jis 
yra ne tiems, kurie juo paženklinti, 
bet tiems, kurie privertė Jam atsi
rasti.

DP ženklu paženklintieji nebe 
pirmą Prisikėlimą po šiuo ženklu 
minėdami, turi savo ypatingąjį, ypa
tingos prasmės aleliują.

Pirmiausia asmeninis aleliujas — 
asmeninis prisikėlimas mirtingoj ap
linkoj. Tremtimi, be kitko, siekiama 
žmogų ne vien nukrikščioninti, bet 
ir nužmoginti, tremtimi siekiama ne
leisti žmogui prisikelti. Žinodamas 
šitokius despotų siekius, tremtinys 
velykiniuose varpuose išgirsta die
viškąjį aleliujo gaudesį, šaukianti 
įtempti visas Jėgas, ir keltis bei kilti 
aukštyn kaip žmogui ir krikščioniui. 
Didžiausias džiaugsmas trėmėjams 
kaip tik ir būtų tas, kad tremtinys 
nebesiektų savo asmeninio kilimo 
aukštyn, kad jis smuktų vis žemyn, 
kad menkėtų ir menkėdamas visai 
sunyktų ir išnyktų.

Dėl to Velykiniai varpai DP gy
venime sukelia ypatingą atsparos, 
progreso ir tobulėjimo ryžtą, Visos 
sąlygos sumenkėti turi būti pajung
tos tobulėti. Vadinas, Didžiojo Prisi
kėlimo minėjimas tremtiniui yra 
ypatinga proga pažvelgti J save ir 
aplink šave, proga kilti ir prisikelti 
savo gyvenimu.

DP aleliujas turi ir antrą simbo
liką— prikelti pavergtuosius kraštus. 
Tragiška realybė: pasaulis, laisves ir 
teises skelbiąs ir aleliują giedąs, ne
mato (arba labai maža) kruvinojo 
Lįetuvos ir kitų pavergtų kraštų Kal
varijos kelio, kokios istorija dar ne
žino. Bet Dieviškojo Prisikėlimo 
šviesa jau atveria iki šiol neprare
gėjusiųjų akis; ši dieviškoji pergalės 
šviesa šviečia ir Lietuvos tamsybėj 
ir klaikybėj likusiems broliams;, ši 
dieviškojo velykinio ryto šviesa švie
čia ir mums, rodydama kelią, kuriuo 
turime žygiuoti į Laisvės dienas, ku
riose velykiniai varpai sugaus didįjį 
atgautą savojo gyvenimo triumfą.

Alfa

bo rūšis atvykę DP pasikirsto: 100 
tekstilės darbininkų, 3.564 miško kir
tėjai, 704 moterys namų ruošos dar
bams, 168 geležinkelio darbininkai, 
238 kasyklų darbininkai, 82 siuvėjai, 
89 elektromonteriai. Prie bendro at
vykusiųjų skaičiaus dar priskaitomi 
193 žydų našlaičiai, 2.207 atvykusieji 
pas gimines ir kt.

Per gegužės mėnesį Kanadoje ti
kimasi sulaukti dar 22.000 išvietln- 
tųjų.

Bendrasis Kanadon imigrantų 
skaičius per visus 1947 metus pasie
kęs 64.127 asmenis. (p)
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