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Dailės kooperatyvų 
reikalu

Tremtyje vargsta gana daug mūsų 
kultūrininkų. Jie ir sunkiose gyve-
nimo sąlygose dirba kultūros ir kū-
rybos darbą, kuriuo gražiai reprezen
tuoja savo tautą ir jos kultūrines 
pastangas.

Tremtyje esama apie penkiasde
šimt lietuvių dailininkų. Daugumas 
iš jų tremtyje yra sukūrę vertingų 
kūrinių, kai kurie iš jų yra suruošę 
savo kūrinių parodas, kiti vėl su sa
vo kūriniais dalyvavo vokiečių ar ki
tų tautų meno parodose. Spaudos at
siliepimai apie mūsų dailininkų kū
rybą kuo geriausi.

Kai kuriose stovyklose mūsų dai
lininkų vadovaujamos veikia ir pri
taikomojo meno dirbtuvėlės. Jų dir
biniai turi dideli pasisekimą ir pir
kėjų tiesiog grobstyte grobstomi. Jie 
perkami ir amerikiečių ir mūsų pa
čių tautiečių, daugiausia kaip dova
nos pasiųsti j Ameriką savo gerada
riams.

Tačiau su apgailestavimu tenka 
konstatuoti, kad ligi šiol į pritaiko
mojo meno reikalą tremtyje mes, pa
lyginti, mažai dėmesio tekreipėm. 
Kas ligi šiol padaryta didesnio, tai 
daugiausia paskirų žmonių iniciatyva 
ir pastangomis: dailininko prof. Vy
tauto K. Jonyno, dailininko Česlovo 
Janušo ir kitų. Ligi šiol jų darbas 
yra davęs gražių vaisių.

Į pritaikomojo meno reikalą trem
tyje, ypač DP gyvenimo sąlygose, tu
rėtume daugiau dėmesio kreipti ir 
avr-biausia dėl šių dviejų priežasčių:

1. Pritaikomojo meno dirbiniai ga
lėtų tam tikram skaičiui žmonių <'io 
ti gerai apmokamą darbą, nes tie dir
biniai ne tik čia, tremtyje, turi gerą 
rinką, bet taip pat ją galėtų susirasti 
ir užsieny, ypač Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Už tuos dirbinius būtų 
galima gauti tvirtą užsieninę valiutą, 
kuri dabartinėse sąlygose turėtų būti 
deponuojama užsieny, bet už ją būtų 
galima parsisiųsdinti reikiamų gėry
bių, neMr žaliavų. Įgudę pritaiko
mojo meno meisteriai ir emigracijoje 
gerai galėtų verstis savo profesija.

įtaikomojo meno dirbiniai 
gr. ..u, ir efektyviai reprezentuoja 
mūsų tautinę kultūrą ir yra viena 
geriausių mūsų tautinės propagandos 
priemonių.

Tuos visiems žinomus dalykus čia 
keliama aikštėn todėl, kad šiuo metu 
ir iš amerikiečių DP reikalams vado
vybės yra padaryta tam tikrų suge
stijų, skatinančių suaktyvinti jau 
esamas pritaikomojo meno dirbtuves 
ir jas perorganizuoti kooperatyviniais 
pagrindais, kitais žodžiais tariant, kur 
galima stovyklose sukurti savotiškus 
dailės kooperatyvus. Šie kooperaty-
vai turėtų gauti reikiamas licencijas, 
kurios Įgalintų juos prekiauti savo 
dirbiniais ir gauti jiems reikalingų 
medžiagų. Į tuos kooperatyvus turė
tų įeiti ir mūsų dailininkai.

Čia keliamas reikalas yra svarbus 
ir svarstytinas. Pirmiausia LTB 
Centro Komitetas (Hanau a. M., Lam- 
boystr. 84, Litauisches Lager) norėtų
žinoti, kiek amerikiečių zonos lietu
vių stovyklose yra pritaikomojo me
no dirbtuvių, ką jos gamina, kiek 
juose dirba žmonių. Taip pat ir pri
vačiai dirbą turėtų apie save suteikti 
žinių. Tas žinias reikia suteikti, kiek 
galima, skubiau. Surinkus žinias, bus 
galima sušaukti tuo reikalu suintere
suotų žmonių suvažiavimas. Suvažia
vimo metu bus galima šis reikalas 
nuodugniai išdiskutuoti bei apsvar
styti dailės kooperatyvų principus ir 
pačią organizaciją.

Pageidautina, kad šiuo svarbiu 
reikalu spaudoje pasisakytų ir juo 
suinteresuotieji.

A. Merkelis

Laisvės dvasia yra nenugalima
„Testiprina Dievas Jūsų širdis ir rankas"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 30-ČIO PASKELBIMO PROGA JAV KONGRESMANŲ SVEIKINIMAI

JAV Kongreso kalbėtojas p. J. W. 
Martin telegrama pareiškė: „Lietu
vos Nepriklausomybės 30-čio paskel
bimo proga aš noriu pasiųsti Ameri
kos ir jų gimtojo krašto lietuviams 
vilties ir džiaugsmo sveikinimą. Nė 
vienos tautos širdyse nėra taip giliai 
įslšaknyjusi laisvės meilė, kaip lietu
vių; stipri laisvės meilė ir tradicinis 
pasišventimas principams bei narsu
mas jų nelaimėje neleis Lietuvai pa
silikti vergijoje. Aš siunčiu savo 
sveikinimus kiekvienam Amerikoje 
lietuvių sambūriui Lietuvos laisvės 
paskelbimo metinėms paminėti. Aš 
žinau, kad lietuviai, kur jie bebūtų 
pasaulyje, stipriai laikysis savo tikė
jimo ir nusistatymo, kad jų gimtojo 
krašto žemė bus laisva ir kad jų žmo
nės naudosis laisve kaip ir mes jąja 
naudojamės Amerikoje. Testiprina 
Dievas Jūsų širdis ir rankas dėl lais
vės".

Kongr. John M. McCormick tele
grama šitaip sveikino: „Nepriklauso
mybės paskelbimo 30-čio minėjimas 
šiemet Lietuvos gyventojų turi būti 
tinkamai atliktas. Narsiųjų Lietuvos 
gyventojų laisvės suvaržymas per So
vietų Sąjungą yra laisvę mylinčių 
žmonių visur apgailestaujamas. Aš 
esu įsitikinęs, kad nenutrūkstama 
Lietuvos gyventojų kova dėl išsiva
davimo iš svetimųjų pasireikš per
gale ir ateistinio komunizmo žygiavi
mas bus atstumtas atgąl. Aš tikiu, 
Kad netolimoje ateityje Lietuva vėl 
atgaus savo teisingą vietą tarp laisvų 
ir nepriklausomų tautų. Aš jungiuosi 
su daugeliu Lietuvos draugų, . siųs
damas sveikinimus Lietuvos nepri
klausomybės 30-čio minėjimo proga."

Užsienių reikalams komiteto pir
mininkas kongr. Ch. A. Eaton tele
grama pareiškė:

„Kadangi lietuvių’ tautos laisvės 
dvasia yra nenugalima’ ir nemiršta
ma, todėl visi tikrieji amerikiečiai 
ir ypačiai lietuvių kilmės tiki, jog 
Lietuva pagaliau bus laisva, kad gy
ventų savo pačios pasirinktu gyveni
mo būdu“.

Kongres. Mary J. Norton taių pa
sakė:

„Lietuvos nepriklausomybės 30- 
čio deklaracijos proga malonu man 
pasveikinti amerikiečius lietuvius. 
Per daugelį generacijų jūs užsitarna
vote visų laisvę mylinčių žmonių pa

garbą dėl savo narsios kovos teisin
gumo, laisvės ir lygybės idealams 
apsaugoti. Jūsų drąsiausia kova tu
rės nuvesti į galutinį triumfą. Aš 
tikiu, kad šių dienų lietuviai stipriai 
išlaikys tuos id‘alus, kurie vedė jų 
krašto laisvės kovą prieš daugelį 
metų."

Kongresm. D. Donohue pareiškė: 
„Malonu man, kaip JAV ketvirto 

kongresinio Massashusetts distrikto 
atstovui, prisijungti prie jūsų Nepri
klausomos Lietuvos deklaracijos 30- 
čio minėjimo.

Ši diena yra brangi visų lietuvių 
širdims, nes 1918 metais ji pažymėjo

. Dr. VYDŪNAS,
š. m. kovo 22 d. atšventęs savo 80 metų sukaktį
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Ekonominė Vakarų Europos charia
ISTORINIS DOKUMENTAS PASIRAŠYTAS PARYŽIUJE

Šešiolika Europos tautų 1948 m. 
balandžio 16 d. Paryžiuje pasirašė 
istorinės reikšmės dokumentą, suda
rydamos ekonominę Europos kraštų 
„vyriausybę", kaip tatai pavadina 
Daily Mail. Prie šio Marshallio plano 
16 tautų buvo pritrauktos ir Vokieti-

Jvadu ir priedas iš keturių dalių su 20 
paragrafų. Pirmojoje dalyje numa
tyti bendri įsipareigojimai, Il-je — 
organizacijos struktūra ir III-je — 
finansai.

Šio naujojo ekonominio organo 
būstinė — Paryžius. Generaliniu se-

IP,0 Vyr. būstinė j
Spec, pranešama iš Bad Kissinge- 

no, kad US zonos PC IRO jau per
kėlė savo vyr. būstinę iš Heidelbergo 
| Bad Kissingeną.

Bad Kissingeno įstaiga prižiūrės

jos vakarų zonos. Šiuo aktu bus ko
ordinuojamas ekonominis Europos 
gyvenimas ir jis sudarys pagrindą 
Jungt. Europos Valstybėms įkurti.

Pradžią šiai vienybei davė JAV, 
pasiūlydamos Europai finansinę pa
ramą. Ar iš šio sąjūdžio išaugs ir 
Jungtinės Europos Valstybės (JEV), 
tuo tarpu dar neįmanoma pranašauti, 
tačiau aišku, kad demokratiniai Va
karų Europos kraštai susidaro jau pa-/ 
stovesnį pagrindą nebe vien ekonoJ 
mikoje, tatai įgalina juos glaudžiau 
bendradarbiauti ir politinėje ar net 
karinėje srityje.

Šiąją Vakarų Europos chartą su
daro trys dalys su 28 paragrafais,

au Bad Kissingene
septynias PC IRO apygardas (areas), 
būtent: Frankfurto, Nellingeno, Wūrz- 
burgo, Amberge, Augsburgo, Gautin- 
go Ir Mūncheno. DP stovyklose šiuo 
metu US zonoje yra 311.669 asmenys.

kretoriumi išrinktas Prancūzijos ket
vertų metų plano šefas Robert Mar- 
jolin. Tarybos pirmininku, Bevino 
pasiūlymu, vieneriems metams nu
matytas Belgijos užs. reik, ministeris 
Paul Henri Spaak.

Be to, sudarytas vykdomasis sep
tynių kraštų komitetas. Jis veiks taip 
pat vieneris metus. Nariais išrinkti 
šie: D. Britanija, Prancūzija, Italija, 
Švedija, Šveicarija, Olandija ir Tur
kija. Jo pirmininku bus britas Ed
mund Hall Patch, kuris iki šiolei va
dovavo Britų užsienių reikalų eko
nominei šakai. (DM'NYHT/m)

STREIKU JAV ANGLIAKASIAI 
IŠSIKOVOJO PENSIJAS

JAV angliakasių streikas, užtru
kęs 29 dienas, kaip informuoja AP 
iš Washingtono, š. m. balandžio 13 d. 
pasibaigė ir didžioji streikavusiųjų 
darbininkų dalis grįžo darban. An
gliakasių prof, sąjungos vadovas J. 
L. Lewis pažymėjo, kad streikas bai
giamas, kadangi senatoriaus Styles 
Bridges tarpininkavimu pavykę susi-

šimtmečių svetimųjų valdymo ir 
priešiškumo galą. Lietuva tą dieną 
prisikėlė nepriklausoma ir demokra
tine respublika. x

Nelaimei, šiais 1948 metais mūsų 
sukaktuvės yra užtemdytos liūdesiu, 
šviesi Lietuvos laisvės žvaigždė, kaip 
Ir kitų mažų tautų, buvo nenuilstamo 
imperializmo įpainiota J kilpą Ir už
dengta stipraus tironijos audros de
besio, bet mes meldžiame Ir tikime, 
kad tai tęsis neilgai.

Nors mes liūdime dėl jos dabar
tinės būklės, tačiau nėra pnežastiei 
pulti į desperaciją. Lietuva savo isto
rijoje yra pakartotinai įrodžiusi, kad 
jos gyventojai gali eventualiai nuga
lėti laikinį prispaudėjų kaimynų 
triumfą. Krikščioniškasis tikėjimas, 
kuris 1399 m. astūmė totorių inva
ziją ir išgelbėjo Europą nuo barba
rizmo, šiandien dar tebėra su ja. Jis 
duoda .jai dvasinę stiprybę bet kokiai 
diktatūrai išgyventi. Kiekvieno lie
tuvio širdyje giliai glūdi laisvės 
aistra, kuri niekad nemirs. Nėra to
kios jėgos, kuri galėtų ant visados 
pavergti tuos žmones, kurie yra ap
sisprendę būti laisvais (mūsų pa
braukta). '

Visame pasaulyje lietuviai renka
si šiandien atnaujinti savo pasižadė
jimų dirbti savo tėvynės nepriklau
somybei. Čia, J.A.Valstybėse, aš tvir
tai tikiu, kad dauguma amerikiečių 
vis labiau supranta dabartinį Lietu
vos-likimą, liudijanti, kad mes negy
vename ir neveikiame pagal tuos 
principus, dėl kurių mūsų žmonės 
per abu pasauliniu karu kovojo ir 
mirė.

Lietuvos klausimas, kaip ir kitų 
mažųjų tautų, šaukiasi į moralinę 
šios tautos ir Jungtinių Tautų sąžinę, 
kad užtikrintų ir įvykdytų visiems 
žmonėms pagrindinius laisvės prin
cipus. Paprastas teisingumas reika
lauja, kad mūsų vyriausybė turėtų 
užsispirti, jog lietuviams būtų leista 
teisė tvarkyti savo vidaus gyvenimą 
taip, kaip jiems patinka.

Didžioji neteisybė, kuri buvo pa
daryta Lietuvai, turi būti atitaisyta 
ir tai aš laikau pareiga išplėsti savo 
pasižadėjimą besitęsiančioms pastan
goms dėl švento Lietuvos reikalo Ir 
visų-Jaisvės“.

šiuo straipsniu užbaigiame nuo
širdžiausius 21 JAV kongresmano 
linkėjimus lietuviams ir patikinimus, 
kad Lietuvos laisvės diena yra jau 
nebetoli. Jeigu jau aukštieji sveti
mos valstybės vyrai yra įsitikinę Lie-

tarti, jog JAV angliakasiai, sukakę 
62 metus amžiaus ir išdirbę toje pra
monės šakoje 20'metų, gausią po 100 
dol. pensijos mėnesiui, jeigu iš darbo 
būsią pasitraukę ne anksčiau kaip 
1946 m. gegužės 28 d. (z)

tuvos laisvės aušra, mums juo labiau 
negali likti abejonių dėl jos. Šių 
minčių vėdini, dar labiau glaudinki
me savo eiles, dar labiau stiprinkime 
savo dvasią dėl mūsų tėvų žemės, dėl 
kenčiančių tėvų, brolių ir sesių Išva
davimo iš nežmoniškos vergijos. 
(LAIC/JA)

Gen. de Gaulle ragina negaišti laiko
Prancūzijoje, buvo sušauktas gen. de 
Gaulle sukelto tautinio sąjūdžio me
tinis kongresas. Kongreso vadai bu
vo nusprendę imtis skubios akcijos 
dėl naujų parlamento rinkimų. Kon
greso kalbėtojas pabrėžė, kad gene
rolas turįs ateiti prie valdžios vairo 
pagal atnaujintą konstituciją ir tai tu
ri būti padaryta kaip galima greičiau.

Legalūs visuotiniai rinkimai turė
tų būti įvykdyti šešių savaičių bū
vyje, nes „generolas de Gaulle laiko, 
kad Prancūzijoje padėtis esanti tokia 
bloga, jog nebėsą ko laiką veltui 
leisti“.

Kitas žymus šio sąjūdžio asmuo 
p. Jagnes Sonstelle atidarydamas 
kongresą pareiškė: „Patys žmonės 
turi būti pašaukti ir per rinkimus 
turi pasisakyti. Mes neleisime ko
munistams primesti Prancūzijai dik
tatūrinį terorą“.

Generolas Pierra de Benouville, 
vienas rezistencinio sąjūdžio herojų

ir karinio sąjūdžio studijų asmuo, 
sūilė sudaryti 60 divizijų karinę pa
jėgą, kurią atstovautų Britanija, 
Prancūzija ir kitos vakarų Europos 
valstybės. Pusė šios armijos susidėtų 
iš parašiutininkų. Jos sudarytų 
1.600.000 vyrų armiją. Vakarų Eu
ropa prisidėtų dar su 400.000 laivyno 
ir 400.000 aviacijos vyrų. Net Vokie
tija turėtų prisidėti savo daliniais, 
pareiškė generolas de Benouville.

šios jėgos, aprūpintos ir paremtos 
JAV kariuomenės, įtikintų Sovietų 
Sąjungą, kad karą pradėti yra ne
naudinga.

Tautinio sąjūdžio narių skaičius 
pas-ckęs iki l.SOO.OOO. Vieno Pary
žiaus srityje yra per •/« milijono.

Balandžio 18 d., kaip žinoma, ta
me pačiame mieste įvyko nepapras
tas de gaullistų mitingas, kuriame 
dalyvavo tarp 80.000—120.000 asme
nų. (DM/JA)
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Viltis atgimsta studentijoje
(Korporacijos VILTIS įsistelgimo proga)

Visoje lietuviškosios studentijos 
istorijoje būdingos joje pasireiškusios 
visuomeniškumo bei aktyvaus įsijun
gimo tautos gyvybingųjų interesų 
sargyboje tendencijos. Sunkiausiais 
tautai momentais rezistencinio judė
jimo pirmose gretose, pasiaukojimo ir 
pasišventimo žygiais ryškiai iškildavo 
asmenybės iš akademinio jaunimo. 
Kam nesvetimi mūsų akademinio 
jaunimo tautiškai-visuomeninių po
linkių istoriniai bruožai, tam aišku, 
kad tai reiškiniai,, kilę ne vien tik 
iš jaunatviško entuziazmo. Visuome
niškumo — socialaus brandumo po
žymiai yra ryški atestacija mūsų 
akademinių tradicijų, ugdytų ? eilės 
garbingų organizacijų bei jų idėjinių 
įkvėpėjų.

Nenuostabu, kad ir šiandien, kada 
tremtinių masėje tarptautinių įvykių 
raida iššaukia suprantamo blašky
mosi ir nervingumo, pirmųjų savęs 
pasimetimo ženklų, akademinio jau
nimo eilėse ryškėja tendencijos bur
tis tampriau, ieškoti organizacinių 
formų ir ideologinių saitų, kurie 
jungtų juos ir ruoštų naujiems žy
giams ir uždaviniams.

■Buvo laikas, kada ir tremtyje aka
deminis jaunimas, ieškodamas savi
tarpio bendravimo formų, leido sau 
užsibrėžti tikslus, kurie, kad ir kiek 
idealiai beskambėtų, praktiškojo gy
venimo raidoje pasirodė trapūs ir ne- 
pctenkiną sąmoningosios studentijos 
ideologinių siekių. Gi šis metas iš 
mūsų akademinio jaunimo gali iš
šaukti tokių žygių, kurie reikalauja 
iš anksto pasiruošti tiek individuali
nėje, tiek kolektyvinėje srityse. Su- 
sidrausminimas, susigyvenmas, susi
liejimas tamprion ideologinėn šei- 
mon, tikrai taurios asmenybės ugdy
mas įmanomas tik tokiose organiza
cinėse formose, kurios sieja ne vien 
tik formaliai, bet, svarbiausia, turi 
aiškius ir nedviprasmiškus, praeities 
patyrimo išugdytus, ideologinius sai
tus. Šios dienos būtis verčia mūsų 
akademinį jaunimą žvelgti ne tik į 
esamas gyvenimo sąlygas, bet ir mes
ti rimtą bei aiškaus apsisprendimo 
lydimą žvilgsnį tautos ateitin. Su
prantant gyvenamojo momento svar
bą ir tinkamai įvertinant akademinio 

■jaunimo vaidmenį tolimesnėje kovoje 
dėl tautos laisvės, nieko nuostabaus, 
kad išblaškytas po įvairius Vokietijos 
universitetus tas akademinis jauni
mas ryžtasi burtis ir veikti tokiomis 
formomis, i kurios siejasi su istoriniu 
patyrimu ir užtikrina užsibrėžtų tiks
lų bei uždavinių įgyvendinimą. Ir 
vargu ar šiems laikams galima rasti 
tinkamesnį ir prasmingesnį ideologi
nį kelią, kaip tą, kurį jau prieš 40 
metų buvo pradėję tiesti mūsų didieji 
tautos sūnūs — viitinlnkai.

būręs akademinis jaunimas pasiryžo 
eiti anų laikų viltininkų takais. Kaip 
anuo metu viitinlnkai, žvelgdami tau
tos ateitin, jos laisvės prošvaistę 
įžiūrėjo kultūriniame ir dvasiniame 
tautos atgimime, taip dabar jų jau
nieji pasekėjai ir ideologinio testa
mento vykdytojai stovi panašių už
davinių akivaizdoje.

Kam teko drauge išgyventi jau
nųjų ryžto pasireiškimą, nedvejoda
mas pasakys, jog viltininkų paliki
mas prisiimamas tikrai kovingo ir 
pasiryžusio jaunimo.

Snieguotų Alpių, papėdėje per 100 
studentijos atstovų susirinko ne vien 
tik atostoginio atodūsio, bet laisvą 
laiką panaudojo savo tolimesnio ke
lio gairėms nusagstyti. Jaunatviška 
dvasia ir energija tryško tiek orga
nizacinio darbo, tiek kolegiškų pobū
vių valandomis.

Kun. Paukščio atlaikytomis pa- 
mald‘"i:s Fisch'"i koplyčioje, jo at
laikytu dvasinio sustiprinimo žodžiu,

pradėtas darbas buvo 'apvainikuotas 
sklandžiai ir vieningai prieitu kor
poracijos VILTIS įsteigimo aktu.

Eilė stovyklavimo valandų buvo 
skirta išklausyti vyresnių veikėjų, 
profesūros atstovų, visuomeninio bei 
politinio darbo vadovų paskaitoms.

Suvažiavimo figoje darniai įsiter
pė ir mūsų rašytojų bei menininkų 
atstovų pasirodymai, jungiantis gra
žia ir skambia lietuviška daina visam 
studentų kolektyvui.

Iškylos kalnuose suteikė ne tik 
užtarnauto poilsio, bet taip pat nau
jų Jėgų užsibrėžtam darbui toliau 
sėkmingai tęsti.

Stovyklos metu patirtas entuziaz
mas, darbo nuotaika ir ideologinis 
mūsų akademinio jaunimo brandu
mas yra tvirtas užsibrėžtų tikslų įgy
vendinimo laidas. Ne veltui korpo
racijos VILTIS šūkis PRO PATRIA 
nuskambėjo širdžių unisonu, gi kalnų 
aidas, tikėkime, tą šūkį nunešė Tė
vynėn. , J. Mšk.

Šveicarijoje įsteigia Lietuvių Sąjungą
Mūsų Šveicarijos bendradarbio

— Balandžio 11 d. Zūriche įvyko 
Lietuvių Sąjungos Šveicarijoje stei
giamasis susirinkimas. Į naująją val
dybą išrinkti J. Giedrys, J. Paškevi- 
čius-Poškus, I. Požėlaitė, K. Truska 
ir V. Dargužas. Į revizijos komisiją 
įėjo dr. J. Augevičius, inž. J. Stanke
vičius ir D. Jurkus. Garbės teismą 
sudaro dr. A. Gerutis, K. Klupšas ir 
■S Garbačiauskas.,

— Berne mirė Georges (Jurgis) 
Weingart’as, ilgametis Švicarijos 
garbės konsulas Lietuvoje. Velionis

pranešimas
buvo paskirtas pirmuoju Šveicarijos 
konsulu Kaune 1922 m. ir išbuvo tose 
pareigose iki 1936 m. Weingartas taip 
prisirišo prie Lietuvos, jog pasiliko 
ten ir po to, kai pasitraukė iš oficia- 
linių pareigų. įsigijęs netoli Kauno 
ūkį, J. Weingartas buvo pastoviai įsi
kūręs Lietuvoje. Buvo gerai pramo
kęs ir lietuvių kalbą. Velionis iš Lie
tuvos išvyko, atėjus bolševikų oku
pacijai. Paskutiniuoju laiku jis dirbo 
Šveicarjios federalinėje svetimšaliu 
policijoje Berne.

j kova dėl Tėvų Žemės Laisvės!
Tremtyjė susikūrusi Lietuvių Švie

timo ir Kultūros Taryba išleido są
ryšy su Lietuvos Nepriklausomybės 
30-čio sukaktimi atsišaukimą į lietu
vius kultūrininkus, kviesdama juos 
savo kūryba įsijungti į bendrą lietu
vių tautos kaisvės kovą: ,',Savo gilia 
mintim, šviesiu žmogaus pavyzdžiu, 
galingu žodžiu, sukausiančiu pa
veikslu, nuostabia melodija-harmoni- 
ja, garuojančiu darbu ir kiekviena 
Aukščiausiojo Kūrėjo jums įdiegta 
priemone kelkite lietuvių tautos gar
bę, telkite į kovą dėl Tėvynės laisvės 
viso pasaulio lietuvius ir visame pa
saulyje tebesančius lietuvių tautos ir

tautų laisvės draugus. Uždekite ir 
deginkite juos Tėvynės meilės, lais
vės ilgesio ir žūtbūtinės kovos dėl 
sentėvių kapų liepsna“.

„Težėri neifutrUkstėmai lietuvių 
širdyse Jūsų diegiama Basanavičiaus, 
Kudirkos, Maironio, Vileišio, Jakšto 
Lietuvos knygnešių, Nepriklausomy
bės kovų savanorių, Sibiro tremtinių, 
Vokietijos kacetininkų ir Lietuvos 
miškų partizanų plieninė dvasia, kuri 
viena gali išlaikyti mus vienybės 
jungty ir parvesti iš didžiųjų pasau
lio tolių į išlaisvintą mūsų Tėvų Že
mę“, baigiamas atsišaukimas.

Pilkos kasdienos temomis (1)

Būtų gera, kad istorija nesikartoty
Mūsų buvimas svetur tiek susiau

rino žmogui priderančias gyvenimo 
sąlygas, jog iš tiesų dažno teigimas, 
kad gyvenama per daug troškioje 
aplinkoje, nėra be pagrindo. Prade
dant patalpomis ir baigiant kasdie
nine duona — visame kame stinga 
bent minimalinio pakankamumo, kad 
būtų išvengta tiek fizinio, tiek dva
sinio žmonių alinimo. O kai žmogus 
iš visų pusių spaudžiamas trūkumų, 
tada jis yra irzlesnis. Tad visai ne
nuostabu, jog tremtinių ir pabėgėlių 
stovyklos dėl jau minėtų trūkumų 
(pradedant duotos kertės ir valgio 
nepakankamumu) primena visapu
siško žmonių alinimo židinius. Ne tik 
patalpų bei duonos nepakankamumo 
klausimas neigiamai veikia stovyklų 
gyventojų nuotaikas: jos dar daugiau 
drumsčiasi dėl rytojaus neaiškumo.

Stovyklini gyvenimą, kuris iš ti
krųjų nėra vertas gyvenimo vardo, 
aš būčiau linkęs pavadinti žmonių ir 
žmogiškųjų galių sistemingu slopini
mu. Ir reikia skaityti su netolimos 
ateities galimybėmis, jog šisai stovy
klinis buvimas juo toliau truks, tuo 
įgaus dar aštresnes formas. Taip pat 
klaidinga būtų apsigaudinėti lūkuria
vimais esamą gyvenvietę neilgai tru
kus pakeisti emigracijos perspekty
vomis. Ligšiolinė emigracinė prakti
ka aiškiai išryškino savo tendencijas 
ir šiandien kiekvienam turėtų būti 
suprantama, kas gali viltis pasinau
doti emigracinėmis galimybėmis ir 
kas ne. Amžius, raumenys ir šeimos 
padėtis yra bene svarbiausi kur nors 
išsikėlimo faktoriai. Kas apsisodinęs 
vaikais kaip pupomis, tas ir pakan
kamai stiprius raumenis turėdamas 
bent tuo tarpu gali nesivarginti emi
graciniais lūkesčiais. Vienintelė to
kio viltis tegali būti JAV, jei ten jis 
turi giminių, kurie parūpintų įvažia
vimo galimybes ir nuvažiavus sutiktų 
remti, nes dėl amerikinio gyvenimo 
dabartinio lygio vienas dirbąs žmo
gus 5—6 asmenų šeimą vargu bau 
begalės išlaikyti.

Blaiviai žiūrint į mūsų, ypač dau
gelio mūsų, būsimą rytojų, yra būti
na skaitytis su galimumu palikti čia 
ir, dažnu atveju, palikti prieš save.

valią. Kurie yra būgštesni, tie jau 
dabar perdėtai sielojasi, sparčiai ar
dydami paskutiniuosius savo nervų 
išteklius. Bet sielojimasis, aišku, pa
dėties jokiu atveju nepagerins. Bū
tinas sustiprintas šia linkme aktyvu
mas, kad žmonių masė nebūtų ati
duota nežinomam likimui. Tačiau tai 
jau yra ne atskirų asmenų galioje. 
Vykdomieji mūsų veiksniai sakosi 
dedą atitinkamų pastangų. Gal jiems 
pavyks pralaužti ledus, tikėkim, bet 
taip pat reikia skaitytis su faktu, jog 
konkrečios atramos neturinčiais ra
minimais vargu pasiseks masės nuo
taikas pakeisti.

Dabar būtinas žvilgsnis į kitą me
dalio pusę. Masė žmonių, esančių 
benamiškos būties aplinkoje, visai 
netolimoje ateityje išgyveno' daugiau 
negu dramatiškų momentų. Ir tais 
momentais dažniausiai buvo pasigen
dama vadovaujančių rankų ir protų. 
Ypač tai dera pasakyti atsiminus kai 
keno ir 1944 metais įspėjančius ragi
nimus, palydėtus raminimais, jog 
kritišku atveju bus, kas rūpinasi. O 
iš tiesų nebuvo. Masė buvo palikta 
savo likimui. Tada, frontui perrie- 
dėjus didesnę dalį Lietuvos, viename 
straipsnyje apgailestavau vadovau
jančių stoką, kai tuo tarpu srovenant 
ramaus gyvenimo tėkmei mūsuose 
pretenduojančių vadovauti visada, 
atrodo, buvo ar tik ne per apstu. Bū
tų gera, kad ateityje, gal būt ir neto
limoje, nesikartotų minėtas netolimos 
praeities pavyzdys. Tada, aišku, bū- . 
simame mūsų gyvenime mažiau ken
tėtų popierius keliant į vadovaujan
čius ypač tuos, kurių pabėgta vado
vavimui atėjus deramiausiam me
tui ...

Vėl grįžkim prie būgštaujančio 
eilinio žmgoaus. Jis bauginasi, ka
dangi daug kuo nustojo tikėti. Tikė
jimo grąžinimas jam grąžintų dides
nę pusiausvyrą. Bet tai žodžiu ar ati
tinkamos kalbos pasakymu nesiseki 
padaryti. Tikai žodžius palydės jų 
turiniui atitinkąs veiksmas — tada 
ir be ypatingos akcijos ateis ir tikė
jimas ir pasitikėjimas, ir dar daug 
kas, ko savame gyvenime nuolat pa- 
„.gendame. Simas Miglinu

Skausmo prislėgtiems ’ •
ANTANUI ir STASEI ŠUKAICIAMS, 

tragiškai mirus jų mylimam sūnui Gediminiui-Stasiui, reiškiame 
' nuoširdžią užuojautą.

AUGUST- ir BRON£ GALEOKAI

A. a. Pulk. Alfonsas Šklėrius-Sklėris
Nesenlai gauta liūdna žinia iš Lie

tuvos per USA, kad 1941 m. vasarą 
(smulki data nepažymėta) tremtyje- 
Rusijoj (vieta irgi neminima), plaučių 
uždegimu (?) mirė buvęs Lietuvos 
kariuomenės 1-mo artilerijos pulko 
vadas, pulkininkas Alfonsas Sklė-

Mūsų tremties studentijos istori
joje š. m. balandžio 1—10 dienų lai
kotarpis ženklina anų viltininkų dar
bų, siekių ir ideologijos gajumą ir 
aktualumą. Pasiryžęs susiburti kor- 
poracijon VILTIS, akademinis jau
nimas pasirinko ne tik simbolinį sa
vo kolektyvui vardą, bet kartu pri-j r i u s - Š k-1 ė r is. 
siėmė tuo vardu ženklinančią didelę I Alfonsas Sklėrius-Sklėris gimė 
atsakomybę. Į šią korporaciją susi- |1890 m. birželio 17 d., Kunigiškių kai-

Agronomijos Daktaras ■ Antanas Butkus
Žemės ūkio mokslus jis sludijavo 1 

Žemės Ūkio Akademijoje, Dotnuvoje. 
Po penkių semestrų išvyko Vokieti
jon toliau tęsti studijų.' 1943 m. Hal- 
leje įsigijo diplomuoto agronomo 
vardą.

Būdamas tremtyje, 1946 m. vasa
roj semestre įstojo Bonn’os universi
tete į žemės ūkio fakultetą agrono
mijos žinių pagilinti.

Pas prof. Dr.Dr. Brinkmann pa
rašė dizertaciją: „Der EinfluB der 
BetriebsgroBe auf die Betriebsorga- 
nisation, Produktivitat und Rentabi- 
litūt der landwirtschaftlichen Be- 
triebe“. Š. m. balandžio 2 d., išlaikęs 
doktoranto egzaminus, dipl. agr. An
tanas Butkus įsigijo agronomijos 
daktaro laipsnį.

S Dizertacija apima tris dalis. Pir- 1 
iriojoje dalyje išnagrinėta aplinky
bės, turinčios įtakos į ūkio organi
zaciją, išeinant iš ūkio dydžio taško. 
Antrojoje dalyje nagrinėjama ūkio 
organizacija į pagal ūkio dydžius ir 
trečiojoje — produktyvingumas ir 
rentabilingumas tai pat pagal ūkio 
dydžius.

Žemės ūkio dydžio klausimas yra 
labai svarbus ir įvairiuose kraštuose,

gausiais Vokietijos, Šveicarijos, Da
nijos ir Švedijos statistikos duome
nimis.

Linkime Dr. Antanui Butkui sve
tur įgytą mokslinį žinių bagažą par-

me, Svėdasų valsčiuj, Rokiškio ap
skrity, gausioj vidutinių ūkininkų 
šeimoj. Augo vienuolikos brolių ir 
dviejų seserų tarpe, todėl nuo pat 
vaikystės patyrė, kas yra neprite
kliai, skurdas, vargas.

Rusišką pradžios mokyklą baigė 
Kunigiškiuose, o lietuviško rašto iš
moko iš tikrai šviesių ir susipra
tusių lietuvių — savo tėvų, ilgai žie
mos vakarais. Materialiai remiamas 
vyresnio brolio Kajetono (vėliau ta
pusio įžymiu dailininku-akvarelistu, 
skulptorium) ir pats uždarbiaudamas 
pamokomis, 1912 m. baigė komerci
jos mokyklą Liepojuje. Nuo 1912 iki 
1914 m. Maskvoje lankė žemės tvar- 

j kymo ir matavimo institutą. Alfonsui 
į tai nebuvo priė širdies ir, nors jis 
į gabus matematikoj, gabus visose 
i mokslo srityse, matavimo inžinie
riaus karjeros siekė tik norėdamas 
ateity konkrečiai padėti keliolikai 
savo vyresnių ir jaunesnių brolių bei 
seserų. Tikrasis gi jo gyvenimo idea
las — tapyba. Važiuodamas į tėviš
kę atostogoms, visada parsiveždavo 
teptukus, dažus ir jų pagalba vyku
siai į drobę perkeldavo gražius, Vaiž
ganto aprašytus, apylinkių vaizdus 
(Alfonso tėviškė yra per vieną kilo
metrą nuo Vaižganto — Malaišių). 
Jo svajonė buvo, baigus matavimo 
institutą ir susidarius truputį lėšų, 
visu 
•jas. 
gal 
šalę 
čiau

Prasidėjo Didysis karas. Alfonsas

rimtumu pradėti tapybos studi- 
Jei likimas būtų norėjęs kitaip, 
Alfonso vardas šiandien būtų 
Kajetono, meno pasauly. Ta-

Sklėrius-Sklėris buvo mobilizuotas ir 
paskirtas į Michaildvo artilerijos mo
kyklą Petersburge, kurią 1915 m. 
baigė ir, kaip artilerijos karininkas, 
buvo pasiųstas į frontą. Didysis ka
ras praūžė, o tuo tarpu Tėvynėje už
siliepsnojo lemiama kova: gyventi 
arba toliau vergauti. Alfonsas grįžo 
iš Rusijos, savanoriu stojo į besiku
riančią Lietuvos kariuomenę, kaip 
artilerijos vyresnysis leitenantas, ir 
aktyviai dalyvavo Nepriklausomybės 
kovose; 1919 m. Alfonsas Sklėrius- 
Šklėris ties Širvintomis ir Giedraičiais 
sumaniai vadovavo vienai artilerijos 
baterijai, o ties Šiauliais ir Radviliš
kiu pasižymėjo partizaninėse kovose 
prieš bolševikus. Laisvės kovų metu 
buvo pakeltas į kapitono laipsnį, ap
dovanotas savanorio-kūrėjo pasižy
mėjimų ženklais ir ordinais už nar
sumą.

Tėvynės laisvė buvo _ iškovota. 
Tačiau reikėjo nuolatos ir nuolatos, 
budėti Nepriklausomybės sargyboje. 
Alfonsas Sklėrius-Sklėris,, nežiūrėda
mas savo meninių polinkių, rado bū
tina likti kariuomenėj toliau. 1921 m. 
Kaune baigė artilerijos kursus. Nuo 
1922 Iki 1927 m. vadovavo 7-tai bate
rijai ir buvo pakeltas majoru. 1927— 
30 m. baigė aukštuosius karininkų 
kursus Kaime, buvo pakeltas J pul
kininko leitenanto laipsnį ir paskir
tas 2-ro artilerijos pulko vado padė
jėju. 1936 m. pakelia — į pulkininkus 
ir iki bolševikų invazijos vadovavo 
1-mam artilerijos pulkui. 1941 m. 
birželio 14 d., su daugeliu kitų aukš
tųjų karininkų, pulkininką Alfonsą'

Sklėrių-Sklėrį bolševikai išsiuntė... 
„pasitobatelti“ Maskvon. Nuo tol 
dienos niekas apie jį negirdėjo

Nežiūrint skaudžios likimo ran-
kos, Alfonsą Sklėrių-tSklėrį nuvedlt- 
sios, prieš asmenišką norą, kario Ro
lių, velionis, kaip menininkas, nehą- 
pituliavo: rasdamas nors truputį lai- , 
ko, imdavo teptuką į rankas, kuriuo 
tinkamai išliedavo savo jausmui. 
1927—29 m., kad ir daugybę tarny
binių rūpesčių turėdamas, lankė me
no mokyklą Kaune. Tarp 1930 ir 
1940 m. suruošė keletą savo pa
veikslų parodų Kaune, Kėdainiuose, 
Panevėžy. Susilaukė gana šiltos kri
tikos. Be to, velionis turėjo padarę^ 
šimtus ir tūkstančius tikrai meniški 
foto nuotraukų, kurių dauguma mė
gėjų parodose susilaukė pasisekimo.

Apskritai, pulk. Alfonsas Sklė
rius-Sklėris buvo labai 'mėgiamas, 
populiarus, tiek kariuomenėj, tiek 
visuomeniniam gyvenime (Panevėžy 
keletą metų buvo skautų vadu), tiek 
mylimas artimųjų ir bičiulių. Nebu
vo jo pulke vyro, kuris minėtų jį 
blogu žodžiu! Nenoriu čia banaliai 
žodžiais liaupsinti velionies darbų, 
nes žinau, kad visi, kurie jį pažino, 
atsimins kaip taurų, narsų karį, tikrą 
lietuvį, nuoširdų ir tikrai humanišką 
žmogų.

Ateis laikas — Lietuva prisikels ir 
prisikels tie, kurie šiandien yra mirą, 
nes mirė Lietuva ir jos karžygiai na 
mums, o mūsų priešams. Mes tikim, 
tarp tūkstančių vardų Karo Muzie
jaus sodely, aukso raidėmis bus įra
šyta ir:

Pulkininkas Alfonsas Sklėriua- 
Sklėris, Nepriklausomybės kovų sa- 
vanoris-kūrėjas, 1941 m. kankinys.

-A.N. •

Vaikai, moksleiviai, studentai - tai mūsų Jautos pagrindas.
vyl dant žemės reformas, sukeliąs 
daug diskusijų. Dr. Antanas Butkus 
i į 1 'usimą savo dizertacijoje išna- 
grir. 'o moksliškai. pasiremdamas

vežti į laisvą Lietuvą ir, atsižvelgiant 
į nuteriotos gimtosios žemelės sąly
gas, tas žinias panaudoti mūsų že
mės ūkio atstatymui. A. S.

Gelbėkime jg sveikata - aukokime Lietuvos Raudonajam Kryžiui
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Kremlius žaidžia ugnimi
Politbiuro nutarimu, Tarptautinė 

komunistų taryba 1945. V. 15 skelbia 
panaikinimą kominterno, įrankio 
kurstyti tarptautinei revoliucijai. Jis 
panaikinamas ne atsitiktiniu metu, 
bet praėjus trims su puse mėnesių 
nuo vokiečių sumušimo ties Stalin
gradu, o santarvininkams laimėjus 
Siaurės Afrikoje ir kituose frontuose. 
Antihitlerinei santarvei prasiveria 
laimėjimo perspektyva, o separatinė 
taika su Vokietija turi būti palaido- 

" jama. Pokarinis laikotarpis žada ge
riausią tarpimą komunistinei veiklai.

Kai 1945. V. 28 d. Reuterio ko
respondentas Harold King kalbėjosi 
bu J. Stalinu, jo vienintelis pareiški
mas buvo teisingas: kominternas at
liko didelį vaidmenį laimingame karo 
posūkyje. Kiti jo pareiškimai buvo 
ne kas kita, kaip melas ir apgaulė. 
Kominternas tačiau nebuvo panai
kintas.

Maskviškio žaidimo manevras pa
vyko puikiai: santarvininkai liko jo 
įtikinti. Nuomos ir paskolos sutartis 
dar labiau išplečiama, politbiuras iš- 
cpaudžia apsčiai nuolaidų iš JAV ir 
D. Britanijos — Jaltos ir net iš dalies 
Potsdamo konferencijoje.

Nežiūrint Kominterno „panaikini
mo“, Stalino lojalumo ir draugystės 
patikinimo, sovietai liko ir toliau ne
nuoširdžiais santarvininkams. Tuo 
pat metu Maskva, Stalino pritarimu, 
varė slaptą, kurstančią propagandą 
politinėje, karinėje, ūkinėje srityse 
ar savoje policijoje ir administraci
joje. D. Britanija ir JAV tebuvo lai
komi tik laikinai naudingais santar- 
vtainkais, bet po karo neišvengia
mais TSRS priešais.

Kominterne buvę svetimų komu
nistų partijų atstovai perkeldinti į 
bolševikų partijos centrinį komitetą. 
Ten, Jurgio Malenkovo sumanumu, 
organizuota policinė ir politinė galia, 
būtina vakarinėje Europoje ir Bal
kanuose pasvirus hitlerinei galybei.

Maskvoje, slaptosios policijos mo
kyklose, ruošti pareigūnai sveti
miems kraštams. Jie ruošti pasku
bomis, juos mankštinant dieną ir 
naktį. Jų uždavinys — išmokti sve
tur vadovauti policinėmis ir politi
nėmis priemonėmis, o valstybinėse 
spaustuvėse slaptai spausdino įvai
riomis kalbomis politinę literatūrą, 
skirtą nesovietiniems kraštams.

Atėjus savo metui, kominterno 
vadovybė, kuri pati save panaikino, 
ir jo štabas atsidūrė Europoje, Bal
kanuose, ir ten visomis pastangomis 
rūpinosi kuo greičiausia įgyvendinti 

e sovietinio tipo demokratiją. Tai bu
vo daryta su budelio kilpa, ekzeku- 
djos daliniais ar pataikavimu, klai
dinančiais pažadais. Daugelis jų jau 
įkopė į vyriusybės viršūnes, o kiti 
dar kovoja, kad ten įkeltų koją. Štai 
tas naujasis laikotarpis, kuriame ko
minternas ruošia revoliuciją.

Laisvės užgniaužimu, fiziniu opo- 

zicljos sunaikinimu, policinės siste
mos įvedimu, politiniu šantažu, nu
kreiptu prieš D. Britaniją ir JAV, 
Europos „užminavlmu", JT organi
zacijos darbų trukdymu Kremlius ir 
jo satelitai sukūrė agresijos politiką 
ir įgyvendino visuotinį Rytų Europos 
.ir Balkanų užgrobimą. Jų veikla, rei
kia pažymėti, pavėluotai paraližuo- 
jama. Santarvininkai ilgai snūduria
vo, iki pagaliau prieita prie Trumano 
doktrinos ir Marshallio plano, kurie 
abu siekė to paties: užkirsti kelią 
naujai Kremliaus agresijai ir komu
nizmo skelbimui.

Tokioje užnuodytoje atmosferoje, 
Varšuvoje susirenka devynių kraštų 
komunistų partijų atstovai, Polltbiu- 
rui įsakius. Ten dalyvauja Zdanovas 
ir Malenkovas. Zdanovas grojo pir

Atrodo keista, bet taip' yra: Eu
ropa mokosi vėl kariauti, nors dar 
antrojo pasaulinio karo kraujas ne
nudžiūvo.

Daily Mail pateikia 17 Europos 
kraštų sąrašą ir nurodo, kaip jie visi 
ruošiasi karui. Kai Europoje visuo
tinis karinis apmokymas seniai su
tvarkytas, tai JAV vis dar svarsty
mų stadijoje. Tarptautinės padėties 
įsitempimas įrodė visuotinio apmo
kymo svarbumą.

D. Britanijoje kiekvienas jaunuo
lis sulaukęs 18 metų pagal dabarti
nius nuostatus tarnauja nuo 18 mėne
sių iki 2 metų, o po to sudaro teri
torinę armiją ir organizuotą rezervą. 
Nuo ateinančių metų numatyta tar
nybos laiką sumažinti iki vienerlų 
metų.

Prancūzijoj pašaukiama karo tar
nybai 20 metų suėjus. Iki šiol buvo 
numatyta vieneri metai, bet numa
toma prailginti iki 18 mėnesių.

Ispanijoje karo tarnybą pradeda 
sulaukę 21 metų vyrai ir joje tar
nauja 2 metus. Pašauktoji armija su
sideda iš 300.000 karių.

Lenkijoje karo tarnyba tęsiasi 
trejis metus, nes 20 metų sulaukus, 
vieneris metus dirba paruošiamąjį 
karinį darbą, o nuo 21 metų tarnau
ja 2 metus kariuomenėje. Reguliari 
kariuomenė susideda iš 166.000 karių.

Rumunijoje visi vyrai, sulaukę 21 
metus, tarnauja kariuomenėje 18 mė
nesių. Pagal taikos sutartį Rumuni
joje kariuomenė ir policija turi su
daryti ne daugiau kaip 120.000 as
menų

Šveicarijoje visi fiziškai tinkami 
vyrai nuo 20 metų iki 32 metų ka
smet turi atlikti 20 dienų karinę tar
nybą. Nuo 32 iki 48 metų jie atlieka 
60 dienų karinės tarnybos.

Viktoras Kravčenko
muoju smuiku, kai Malenkovas ri
kiavo klusnius tarnus. Ten ir buvo 
surežisuotas Kominformas su būstine 
Belgrade.

Neatsitiktinai ”inljos, Graikijos, 
Korėjos, Japonijos komunistų parti
jos nedalyvavo konferencijoje. Laiko 
ir vietos veiksniai tuo tarpu neleido 
jų pakviesti. Kremlius taip pat ne
pakvietė D. pritanijos ir JAV komu
nistų partijų atstovų. Tuo būdu no
rima sudaryti įspūdį, jog tos partijos 
yra savaimingos, t. y. v--ai nepriklau
somos nuo Kremliaus. Pažymėtina, 
kad tų dviejų kraštų komunistų par
tijos savo veiklos nederino į Krem
liaus taktą ir dabar vadovaujasi pa
čia taktika.

Devynių partijų atsišaukime nu
rodomas „amerikinis imperializmas",

Europa mokosi kariauti
Švedijoj taikos kariuomenė susi

deda iš 20 metų amžiaus vyrų ir su
daro 28.000. Tarnyba tęsiasi 15 mė
nesių.

Norvegijoje taikos metu visi tin
kami vyrai nuo 20 iki 45 metų pri
valo atlikti karinį apmokymą. Karo 
metu karo reikalams gali būti šau
kiami nuo 18 iki 55 metų. Priversti
nis apmokymas tęsiasi 1 metus, su
laukus 21 metus.

Danijoj ir Belgijoj karinė prievolė 
tęsiasi vieneris metus. Belgijoje šau
kiami 20 metų, o Danijoje — 21 m. 
Belgijoje yra 51.000 karių ir 4.500 
karininkų.

Panašiai yra ir kituose Europos 
kraštuose — Italijoje (250.900 karių) 
Olandijoje, Bulgarijoje, Jugoslavijoje, 
Graikijoje ir Luksemburge. (DM/am)

EUROPOS STIPRYBE — RUSUOS 
SILPNUMAS

Karl von Schumacher šveicarlš- 
kiame „Weltwoche" (ZUrich) nagri
nėja „Europos stiprybę“, kurią jis 
įžvelgia laisvės pamėgime ir asmeny
bės išugdymo nore. Dvasinį vakarų 
europiečio formavimąsi jis palygina 
su sovietinių rytų nuotaikomis ir sa
ko, jog nuolatinis gynimasis nuo bet 
kurio sąlyčio su Vakarais jau yra 
įrodymas, kad tų Vakarų bijoma, nes 
čia jaučiamas pranašumas, kuris gali 
sužlugdyti net ii pagrindų apmokytą 
komunistą. Būtų klaidinga Rusijoje 
laukti revoliucijos arba net ir rimtų 
neramumų. Bet visur už Rusijos sie
nų dingsta moralinis Raud. Armijos 
prestižas. Kitų tautų akyse ji iš lais
vinančios armijos pavirtusi į ver
giančią armiją, ir rusams niekur net 
rytuose, anapus geležinės uždangos, 
nepasisekę sudaryti sau draugišką 
vyriausybę be brutalios prievartos.

Tuo būdu, ir susikurtasis įspūdingas 
fasadas iš tikrųjų nesąs jėga, nes pa
vergtuose kraštuose visur esanti pa
siruošusi potenciali rezistencija, ku
ri karo prieš Rusiją atveju turinti 
būti tiek pat lemtinga, kiek ji bu
vusi lemtinga prieš Vokietiją antrojo 
pasaulinio karo metu. Baigdamas K. 
von Schumacher teigia, jog tik šį 
Rusijos silpnumo klausimą išsiaiški
nus galima suprasti, kodėl Rusija 
dar šiandien teturinti maža noro įsi-, 
leisti į preventyvinį karą prieš Va
karų Demokratijas, (z)

JAV LAIVYNAS — DIDŽIAUSIAS 
PASAULYJE

Daily Mail reporteris praneša, 
kad JAV iš šio karo iškilo kaip pir- 
majauti jūrų tauta. Kai per karą 
daugelis tautų neteko savo laivyno 
ar jo dalies, JAV padidino jį • iki 
21.256.017 br. torių. Tik vienai Bri
tanijai pasisekė savo laivyną atsta
tyti į prieškarinį lygį.

Nors Britanija stovi antroje vie
toje, tačiau jos prekybinis laivynas 
yra vienas moderniausių. Vokietija 
karo metu neteko 3.894.456 tonų, Ita
lija — 2.131.298 t. ir Japonija ’ per 
4.000.000 t., Norvegija — 1.073.131 t., 
Graikija — 753.565 t., Prancūzija — 
26.111 t ir Olandija — 531.512 t. 
(DM)

BUSIMASIS KARAS TĘSIS 
65 DIENAS

Anglų spauda paskutiniu metu 
vis dažniau nagrinėja klausimą, ar 
bus karas. Štai amerikietis lėktuvų 
gamybos įmonininkas p. Glenn Mar
tin, kuris turįs artimų ryšių su ge
nerolais, pareiškė, kad busimasis ka
ras truksiąs 65 dienas, nes JAV tu
rinčios lemiamų ginklų. (DM)

kuriam talkininkauja britų ir pran
cūzų dešinieji socialistai. Visą smūgį 
taiko ne šiems, o Trumano ir Mar
shallio planui. Čia ir prasidės neiš
vengiama kova.

Aišku, kad kominformo organiza
cija yra tik pradinė. Toji organiza
cija augs ir apims gausybę kitų kraš
tų, Kremliui davus atitinkamą parė
dymą.

Višinskis, Kremliaus oficialus at
stovas, kaltina D. Britaniją ir JAV 
kišimusi į kitų valstybių vidaus rei
kalus ir karo psichozo rėmimu. O 
Kremlius savo redaguotame atsišau
kime skelbia buvusiems santarvinin
kams ideologinį, ūkišką karą. Tas 
karas jau vedamas Kremliaus užgrob
tuose raštuose ir bus sukurtas vals

tybėse, kurias Politbiuras yra numa
tęs savo aukoms.

Kremliaus žygiai neveda į taiką. 
Jis užgniaužia bet kurią su santarvi
ninkais sutarimo galimybę, kursto 
nepasitikėjimą ir įtarimą, iš anksta 
sprogdina Londono konferencijoj 
darbus paruošti taikos sutarčiai su 
Vokietija. Korėjos problema dėl jų 
kaltės atsidūrė bedugnėje. JT orga
nizacijoje sovietai suorganizavo tok) 
pasipriešinimą, kuris neišvengiamai 
veda į garsų Kremliaus ir jo paly
dovų durų trenkimą, žengiant per jos 
slenkstį, ar išstūmimą jų, kaip taikos 
trukdytojų ir užpuolikų.

Kremliaus veikla aiškiai įtikino 
britus, amerikiečius, prancūzus ir pa
galiau rusus.... kad pasaulio vieny
bei yra atėjęs galas. Santarvininkai, 
kurie sugebėjo karą laimėti, negali 
taikos sukurti, o mūsų žemės rutulys 
padalytas į dvi dalis. Ji įtikino, kad
vakarykščiai santarvininkai ryt virs 
priešais (vertėjo pabraukta). Jau me
tas vakarinio pasaulio tautoms supra
sti, jog negalima sukurti taikos ben
dradarbiavimu su sovietais, nes vi
sos geriausios pastangos nuėjo vė
jais, kai Kremlius pamynė tuos pra
dus, dėl kurių tarėsi kovojęs ano ka
ro pradžioje. Taiką bus galima su
daryti tik su tikraisiais rusų atsto
vais, bet ne su tariamais, kaip Molo
tovas, Višinskis, kurie yra įrankiais 
politikos, nieko bendro neturinčios 
su tikraisiais rusų tautos polėkiais.

Prancūzų ir italų komunistų par
tijų pakvietimas Varšuvos konferen- 
cijon ir vieta, kurioje jų atstovai pa
sirašo atsišaukimą, rodo, kad pradės 
žūtbūtinę kovą savo kraštuose. Jie 
yra atstovais, išskyrus sovietus, di
džiausių tautų, kurias nori pajungti 
Maskvos direktyvai. Tuose kraštuose 
masės junta milžiniškus trūkumus. 
Thorez ir Togliatti vadovaujant, gali 
sukurti tokiąs painiavas, kurios turė
tų didžiausias pasėkas visam pasau
liui, jei anglosaksai pavėluos pasi
priešinti.

Lenkijoje įvykusi konferencija ir 
kominformo įkūrimas Belgrade pa
saulyje sukėlė didžiausią susijaudini
mą. Praeities klaidos atsinaujina. 
Tie, kurie tikėjo nayviai 1943 m. ko
minterno panaikinimu, šiandieną tel
kia nepaprastą svarbą jo atgijimui.

Žiūrint vidinių uždavinių, komin
formas palengvins varyti propagan
dą, kuri dabar vis sunkėja. Tos pro
pagandos pagrindinis uždavinys —' 
įrodyti D. Britanijos ir JAV, tų ne-t 
paprastų galybių, grėsmę sovietams. 
Gerai žinome, kad sovietų pavergtos 
tautos yra nuviltos propagandos pa
gerinti pragyvenimą. Tačiau Krem
lius yra tikras, kad ir šiose sąlygose 
galima, tautas įtikinti amerikiečius 
sudarant grėsmę ir esant reikalui gin
tis nuo jų. ,

„Carrefour“ Nr. 163.
Vertė G. Kymantas

Tvįsta ore šilima. Iš žemės veržias gyvos jėgos, sporgsta 
lapais, pražysta gėlėmis.

Gegužio pirmoji. Viso pasaulio proletariato šventė. Vėl 
mirga miestai raudonomis vėliavomis. Vėl liejasi gatvėmis 
minios. Aidi revoliucinės dainos. Griaudžia triūbos. Viršum 
žmonių galvų svyruodami plaukia popieriniai paveikslai ir 
tiesias margi plakatai. Prakalbos, prakalbos...

„Aušros“ gimnazijos kieme būrys mokinių, išsisukusių 
nuo nekenčiamojo lažo — tų begalinių vaikštynių, tų iki gyvo 
kaulo įgrisusių kalbų, tų grasiųjų dainų, to mašiniško „valio“. 
Jų vadovas — Vyteniu Jonas. Linksmai drasko jie parsi
neštus plakatus ir, nelyginant futbolo kamuolius, kojomis po 
kiemą spardo bolševikų genijų paveikslus. Kandžiai sąmo
jauja, linksmai krykštauja. Aprimę spiečias aplink Vytenį ir 
godžiai klausosi, ką jis pusbalsiu sako:

— Kad patys išsisukome, tai — tik pusė darbo. Turim 
atlikti ir antrąją: eikim neoficialiai drauge su vaikštyninin- 
kais ir ardykim iškilmes: kur reikiant sušvilpkim, užuot va
itavę, ar okį priešingą šūkį sušukim; ar sukurstyklm mesti 
eiles; kur plakatą nuplėškim; kur bolševikinį abrozą į purvą 
jmurdykim ar kitą kokį pokštą iškrėskim, kaip mums į ausį 
pakuždės aplinkybės. Ar ne, draugai?

— Žinoma, puiku, eikim, eikim!
— Cirikš, čirikš! — pritarė nuo uosio šakos Linksma- 

plautis. Kas be jo! Kur Jonukas, ten ir jis. Labai jam pa
tiko vyrukų sumanymas, ypač per kalbas švilpti (o! jis tai 
BUgebės!) ir abrozus purvinti. Ir tai jis puikiai sugebės.

Bet šį kartą tai svajonei neteko virsti tikrove.
Kai tik mokiniai ėmė skirstytis, vartų angoje pasirodė 

būrėlis žaliajuodžių uniformuotų vyrų, o jų priešaky aštun
tokas Chackelis.

— Štai jie! — rodo jis palydovams nusikaltėlius.

— Enkavėdė! — sušuko vienas mokinys. — Enkavėdė! — 
ir jie spruko kur kas, it pabaidyti žvirbliai.

Zaliajuodžiai šoko gaudyti, kaip katinai peles.
— Tik nepaleiskit šio, Vytenio! Jis — pirmasis kurstyto

jas! — rėkia Chackelis.
Cirikšas plastančia širdute seka, kaip du enkavedistai 

vejas bebėganti Jonuką. Tartum paukštvanagis būtų užpuolęs 
jo lizdą su mažyčiais, — taip blaškos po kiemą žvirblelis, gai
liai čirikšdamas. Skraido jis aplink gaudytojus: be nepasigo- 
dės jojo ir mes Jonuką ...

Betgi tai nepadėjo. Čekistai suėmė bičiulį ir vedas į 
gatvę. Cirikšas paskui. Sodina Jonuką į automobilį, palydo
vai sulipa irgi; dureles trinkteli, motoras suurzgia, lyg senas 
dogas, šnypšteli smirdančių dūmų srovele — ir Cirikšo bičiu
lis neria į nežinomybę.

Sielvartingai cyptelėjo Cirikšas ir leidosi skristi paskui.
Gūdusis automobilis pasuko į buv. Laisvės Alėją ir dūz

gia dešiniuoju kraštu, aplenkdamas kitus važiuotuosius, kurie 
baimingai glaudžias prie šaligatvio. Cirikšas vos suskumba 
lėkti paskui. _

Apskriejęs pusračiu Įgulos bažnyčią, vežimas sustojo prie 
švarių modernių rūmų, Laisvės Alėjos ir Vytauto prospekto 
sankryžoj, kur pirmiau buvo Vidaus Reikalų Ministerija. Da
bar čia tyko įsimetusi grasmingoji Enkavėdė.

Durelės atsivėrė, iššoko šaligatvin palydovai, išlaipino 
Jonuką ir pro šalines rūmų duris įsivedė jį J tamsų vidų...

Ilgai tupėjo ant liepos šakos priešais duris Cirikšas, lauk
damas grįžtančio bičiulio... Bet praėjo valanda, kita ... Praė
jo kelios valandos... Gal mažiau, gal daugiau? — Cirikšas 
negalėtų bepasakyti, nors čia ir Rotušės laikrodis būtų mu
šęs. Atrodė vien be galo ilga. Paukštelis alkte peralko; bet 
kenčia ir laukia, papuręs, tylus ...

Pagaliau ėmė temti. O bičiulis negrįžta -- lyg juoda 
praraja jį prarijo, ir nebepasirodys jis daugiau niekados, 
niekados...

Vokte nuvokia vargšas žvirbliukas nieko nebesusilauk- 
siąs. Tad, liūdnai suburkavęs savo čirčir, tartum atsisveikin
damas, nuskrido namo.

O ten, Jonuko bute, nerimas užtvinęs. Motina ir seselė, 
susirūpinusios, nuliūdusios, kambariuose vietos sau neranda; 
tai prie lango prieina, tai pro duris žiūri, tai į gatvę Išbėga 
— be nepamatys grįžtant Jonelį. Nujautimas sako įvykus tai. 

ko jos labiausiai bijo. Bet norėtųs dar neišleisti iš sielos to 
silpnučio vilties spindulėlio, kuriam dingus bepaliktų, rods, 
vien amžina naktis.

Regi jų nerimą ir kančią vargšas Cirikšas; norėtų jom 
bent pasakyti, kur dabar jų mylimasis; bet, be to savo men
kojo čirikš-čirikš, nieko kito iš savo gerklytės išgauti nemoka/ 
o šito žodelio jos nesupranta. ,

t - • • »
Neramiai miegojo Linksmaplautis ir anksti atsibudo. Vie

ną valandėlę ir pats nežino, kodėl... A-a! trūksta kažko... 
Nejučiom žvilgt į Jonuko langą... A-a! Jonuko trūksta... 
Pala... bene vakar jį išvežė gūdus vežimas į rūsčiuosius 
Enkavėdė rūmus ... Taip.

Ir Cirikšas, truputį pasilesęs ir žmonelei lesalo atnešęs, 
išskrido į miestą ieškoti draugo.

Nuskrido prie gūdžiųjų rūmų, apskraidė iš visų pusių, 
pasižiūrėjo pro visus langus — niekur nematyti bičiulio. Nu
liūdęs nutūpė ant liepos priešais rūmus. Šakelė linguoja. 
Cirikšas abejingai žvalgos...

Tik štai ūmai atkuto, lyg elektros srovės perbėgtas: pro 
rūsies langą išvydo prisiplojusį prie stiklo langelio veidą... 
Na gi, visai kaip Joniuko! Cirikš-čirikš!

Veidas užu stiklo nušvito šypsullu. Pasirodė ir ranka ir 
ėmė moti pažįstamus ženklus... Taip, tikrai — Jonukas!

Ir Linksmaplautis nutūpė ant geležinio rezginio prie rū
sies langelio. Cirikš-čirikš! O kalinys blizgančiom akim, 
šypsančiom lūpom kažką jam sako. Negirdi Linksmaplautis 
žodžių, tik iš lūpų judėjimo ir viso veidelio suvokia, kad bi
čiulis sako jam kažką mielą — maždaug: mano žvirbleli! 
mano mielasis paukšteli! O šis jam vis tą vieną šviesų čirikš- 
čirikš ...

Ilgokai žmonėjos juodu... Tik staiga draugas užu langelio 
dingo... Kas čia pasidarė? Cirikšas laukia. Rodos, labai 
ilgai...

Pagaliau mielasis veidelis vėl prisiplojo prie stiklo — ir 
dvi mažutės būtybės vėl ėmė džiaugtis savo artumu. Nieko 
nedaro, nieko nesako; tik vienas šypso, o antrasis čia valan
dėlę tupi ramiai, tik retkarčiais čirikšnodamas, čia Ima rąžy
tis, tiesti kojytę, rėžti sparnelį, purentis, sukaliotis, straksėti; 
Ir vėl aprimsta, susigūži, akutės ima merktis... kuo nemiega 
svetelis. Bet susisgrimba — pabunda — čirikš-čirikš — gana 
viešėti, reikia ir namo grįžti. Ką pasakys Cyrutėt
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Į visas laisvojo pasaulio moteris!
rruo pat geniausių laikų, kada 

Mažoji ir Didžioji Lietuvos buvo at
skirtos, J jas pradėjo veikti didieji 
kaimynai savo kultūra, kalba ir ti
kyba. Tokiu būdu ilgainiui tarp 
abiejų to krašto dalių susidarė tam 
tikrų' skirtumų. Šiandien, kada abi 
dalys vėl aktyviai siekia susijungti 
ir toms pastangoms realizuoti atrodo 
esama galimybių, reikalinga atkreip
ti ypatingas dėmesys { šią problemą, 
nes kitaip mūsų bendras troškimas 
galėtų susitikti nenaudingų ir ne
tikslingų kliūčių.

Pirmosios Maž. Lietuvos dalies, 
Klaipėdos krašto, susijungimas su 
Didž. Lietuva jau parodė, kokių sun
kumų gali atsirasti. Šiandien padė
tis yra kitokia, negu tuokart buvo, 
ir tautiniai santykiai vystosi evoliu- 
cijęs keliu, yra kiek pastovesni. Kaip 
tik ši aplinkybė ir verta paties di
džiausio . dėmesio, didesnio negu jo 
reikalauja administracinio pobūdžio 
veiksmai. Pastarieji' turi plaukti ir 
plauks iš tų santykių ir nusistatymo, 
kuris vyraus kiekvieno tautiečio, 
ypač vadovaujančiųjų, širdyse.

Pirmiausia reikia aiškiai nusista
tyti, ar siekiama kraštų susijungimo 
ar užvaldymo. Pastaroji forma buvo 
pastebima Klaipėdos krašto gyveni
me po prisijungimo. Krašto autono
mija išplaukė iš gyventojų nusistaty
mo, kuri galima pavadinti nepasiti
kėjimo antru partneriu.

Mes siekiame sujungti visą Maž. 
Lietuvą su didžiąja tėvyne. Klaipė
dos kraštas jau ketvirti šimtmečio 
yra Lietuvos dalimi, jo gyventojų di
džiuma Jau suaugusi su lietuvių tau-
ta. Lietuvis iš Klaipėdos krašto 
šiandien labai užsigauna, kada ne
taktiški tautiečiai Jį vadina „klaipė
diečiu“, nes tas žodis jo ausyse skam
ba užgauliai ir pašiepiančiai. Negi 
negali kuri Lietuvos dalis turėti savo 
savumų? Kodėl dėl tų savumų rei
kia to krašto kilmės žmogų nuže
minti?

Maž. Lietuvos klausimas yra daug 
platesnis, kaip ir pats kraštas, kuris 
sudarytų apie trečdalį visos Lietu
vos ploto. Mūsų reikalavimai turi 
būti maksimalūs. Tiesa, jos gyven
iniai-jau yra mišrūs ir išaugę kitose 
sąlygose Ir įtakose, negu Didž. Lie
tuvos lietuviai. Mūsų uždavinys yra 
jau šiandien “sužadinti jų norą dėtis 
tu mumis, įsilieti į bendrą valstybę 
ir tautą. Dėl to ir turime jiems ati
daryti visas duris. Netenka laukti, 
lead Jie prieš mus giliai nusilenktų 
Ir mus prašytų, o mes parodytume 
jiems savo šaltą petį. Jie nori Ir 
sutiks su mumis santykiauti tik kaip 
lygus su lygiu.

O ką mes darome? Mes, pasaky
tu me, savotiškai šalinamės nuo jų, 
nes ten, kur formuojama mūsų ben
dros valstybės ir tautos ateitis, jie 
neįsileidžianti. Jie beldžiasi į tų ta- 
St'tucijų duris, bet jiems neatidaro
ma. Tuo tarpu laukiama, kad jie 
jaustųsi patenkinti mūsų tarpe!

Statykime klausimą taip: kuris 
kraštas norėtų jungtis savo noru su

Ne skaidytis, bei jungtis
REIKĖTŲ PERVERTINTI PAŽIŪRĄ I MAŽĄJĄ LIETUVĄ

kitu, jeigu Jo gyventojai nesitikėtų 
pagerinti savo padėties? Vienas pa
grindinių motyvų yra ūkiškasis, su
sietas su asmens vertinimu ir jo pa
dėtimi naujame junginyje. Gi as
mens ir jo privalumų vertinimas yra 
kartu ir to krašto vertinimas, nes 
žmogus yra prisirišęs prie žemės, 
suaugęs su gimtuoju kraštu, su jo 
tradicijomis ir papročiais.

Pirmiausia raskime atsakymą, ar 
Maž. Lietuva yra ir buvo kaip rei
kiant vertinama. Peržvelkime tik 
tremties laikus. Jau treti metai gy
vename tremtyje, kur susiorganiza
vome ir turime savo vadovaujančius 
politinius veiksnius ir Lietuvių Trem
tinių Bendruomenę. Maž. ir Didž. 
Lietuvos susijungimas jau virto 
mums vienu pagrindinių Lietuvos 
laisvės atkūrimo dėsniu. Nors tebe
same tremtiniai, neturime savos že
mės po kojų, visi tačiau tikime, tvir
tai tikime, kad su atkurta Lietuvos 
laisve bus sujungta ar susijungs ir 
Maž. Lietuva. Jos žmonės iš dalies 
yra mūsų tarpe, vargsta tą patį var
gą. Tačiau kodėl gi Mažoji Lietuva 
nefigūruoja vykdomųjų veiksnių su
dėtyje? Buvo balsų, kad tuo reikalu 
buvo dedama pastangų, bet jos liku
sios nevaisingos. Esą, klausimas dėl 
to neišrišamas, kad Maž. Lietuva ne
turinti savo laisvės kovos organiza
cijų, o tuos veiksnius kaip tik suda
rančios kovos organizacijos. Čia 
reiktų statyti klausimą taip: ar iš 
viso tokios organizacijos nacių siau
tėjimo metu Maž. Lietuvoje buvo ga
limos ir ar nereikia laikyti visus 
Maž. Lietuvos lietuvius, laisvės ko-
vote jais kurie kentė persekiojimus, 
kankinimus ir sudėjo tiek daug au
kų? Ar jie nebuvo per šimtmečius 
aršiausi lietuvybės kovotojai ir ar ne 
jie išlaikė tą lietuviškumo kibirkštį 
iki pat šių dienų?

Jei žiūrėti formalumų, tai Ir tie 
patys veiksniai, kurie nesiryžta ar 
vengia šį esminį klausimą išspręsti, 
taip pat remiasi tik savo tautiečių 
pasitikėjimu, net formaliai nepa
reikštu arba reiškiamu." Nėra abejo
nės. kad dalyvaujant tuose organuo
se Mažosios Lietuvos reprezentan
tams tų organų svoris ir prestižas 
padidėtų. Mažių mažiausia VLIKe 
turėtų būti Mažosios Lietuvos atsto
vai — ne tik vienas — su visomis 
teisėmis. Jei atsirastų specifinių rei
kalų, jie ten galėtų sudaryti savo ko
misiją. Bet jie turėtų būti laikomi 
ne tiek to krašto, kiek to krašto ko
votojų lietuvių atstovais, arba 
reprezentantais, gauti lygų balsą 
sprendžiant visus tiek Jų krašto spe
cifinius, tiek visos Lietuvos, numato
mos bendros tėvynės, reikalus. Tai 
būtų pirmasis žingsnis į abiejų šalių 
sujungimo realizavimą. Suprantama, 
kad ir kituose organuose, kurie su
daromi skyrimo būdu, taip pat turė
tų būti skiriami ir Maž. Lietuvos at
stovai, ne dėl to, kad jie yra to kraš
to kilmės, bet dėl to, kad atstovautų 
toje šalyje gyvenančių lietuvių dalį, 
kad būsimos Lietuvos sudėtis atsls-

Senųjų rusų emigrantų politinė* 
propagandos skelbėjai juo toliau, 
vis aiškiau, pradeda atidengti savo 
politines pažiūras į būsimosios Ru
sijos teritorinę sudėtį ir kaimyninių 
tautų likimą. Nežiūrint partinio nu
sistatymo, jie svajoja apie senąją 
carinę imperiją ir tas svajones jau 
bando viešai propaguoti. Iki šiol to
kiomis svajonėmis jie guodėsi tik 
savo uždarame rate, matyti, dėl ne
aiškios politinės padėties nedrįsdami 
viešai su Jomis pasirodyti. Tačiau 
dabaršjie taria atėjus laikui savo kės
lus, nors Ir atsargiai, mesti į viešu
mą ir pazonduoti dirvą ateičiai.

Visa tai būtų pačių rusų reikalas, 
jeigu jie nereikštų pretenzijų į kitas 
tautas, šiuo atžvilgiu į Pabaltijo 
kraštus. Tiesiog reikia stebėtis tų 
nelaimingų carinės Rusijos emigran
tų grubiu akiplėšiškumu, kuriuo jie 
kelia vadin. „Pabaltijo tautų klau
simą“.

Mūnchene rusų leidžiamame lai
kraštėlyje „Obzor“ (1948. III. 28 d., 
Nr. 72) įdėtas V. Fllatlevo straipsne
lis „Pabaltijo tautų klausimu", kuris 
bando išreikšti rusų emigrantų pa
žiūras į Pabaltijo tautų ateities vals
tybinę priklausomybę. Informuoda
mi savo skaitytojus, čia trumpai at- 
pasakojame to straipsnelio turinį.

Straipsnio autorius, reikšdamas 
bendrą rusų emigrantų nusistatymą, 
rašo, kad Rusijos atsikėlimo laukia

Laisvojo Pasaulio Moterys, kurių 
sūnūs ir vyrai kovojo dėl laisvės ir 
demokratijos, dėl kurių ir jūs pakė
lėte sunkias kančias, Graikių Aka- 
demikių Moterų Sąjunga kreipiasi j 
Jus, apkaltindama slavus komunis
tus, Marko banditus dėl barbariškų 
nusikaltimų.

Pirm visko mes kaltiname barba
rų sistemą vogti mūsų kaimų mote
ris per Įsiveržimus. Lyg nepakaktų 
ardomų veiksmų, beprotiškų gaisrų, 
graikų vyrų, moterų ir vaikų plovi
mų. Lyg nepakaktų tūkstančių naš
laičių, kurie atsirado užmušant tėvus 
jų vaikų akivaizdoj už tai, kad jų 
tėvai norėjo išlaikyti savo teisę i 
graikų rasę ir laisvę; dabar jie vagia 
graikes moteris, išniekindami Jas gy
vulišku būdu.

Iš ilgų pavogtų moterų sąrašų 
mes čia paminėsime tik du atvejus: 

Tsamandos kaime Epire tapo pa
imtos 33 jaunos moterys.

St. Marinos kaime būrys jaunų 
moterų, iš kurių septynioms pavyko

pindėtų jos reprezentaciniuose orga
nuose. Mes visi žinome, kad Mažoji 
Lietuva yra mums tiek vertinga ir 
brangi, kad negalima pro tą klausi
mą praeiti tylomis ir laukti, kad ka
da nors Įvyks stebuklas ir visa atsi
ras savaime.

Esama padėtis yra ne tik nenau
dinga bendrajam reikalui, bet dar ir 
pavojinga. Dabar Maž. Lietuvos lie
tuviai jaučiasi už bendruomenės ri
bų. Jie prieš savo nor$ nustumiami 
1 autonomijos poziciją, jei ne | dar 
blogesnę. Jei dėl mūsų neapdairumo 
šiandien jie buriasi l atonominius 
vienetus?, gali ateiti diena, kada Jie 
pastatys mus j kėblią padėti. To mes 
norėtume ir galėtume išvengti, jeigu 
nuoširdžiai visi siektume vienybės ir 
vienalypės Lietuvos. Dėl to jau šian
dien mūsų pareiga tam naujam pa- 
statatui dėti pamatus.

Dalinėmis priemonėmis nepasiek
sime tikslo. Negana prie progos pa
reikšti sentipientų Mažosios Lietuvos 
lietuvių adresu. Jie turi žinoti, kaip 
Jie vertinami, ir būti Įtikinti, kad 
žodžiai atitinka darbus. Kada pa
sieksime tokią stadiją, svarbiausia 
problemos dalis bus nugalėta. Abie
jų kraštų suaugimas gali vykti ir būti 
pastovus tik keliu, vedančiu per gy
ventojų širdis. Sąlygas tarpusaviam 
pasitikėjimui išaugti sudaro žmogaus 
(vertinimas, pasitikėjimas, pagarba' ir

Įsitikinimas, kad padidėjusioje šei
moje Jis bus ne paniekintas, bet pil
nateisis tos šeimos narys.

Pagrindinius savo uždavinio prin
cipus galėtume suvesti 1 šiuos punk
tus:

1) Visi būsimos Lietuvos lietuviai 
sudaro vieną vienalypę bendruome
nę, ar ji būtų tremtyje ar emigra
cijoje.

Nieko neišmoko - viską pamiršo
RUSŲ EMIGRANTŲ TARPE TEBĖRA GYVA SENOJI IMPERIA LIZMO DVASIA

draugai ir priešai. Vieni su viltimi, 
antri su baime, tačiau ne visi įsi
vaizduoja Pabaltijo tautų likimą, ry
šium su atgimstančios Rusijos klau
simu. Mums žinoma, rašo straipsnio 
autorius, kad daugelis Pabaltijo tau
tų atstovų norėtų žinoti, kaip žiūri 
rusų tautiniai sluogsniai į rusų-pa- 
baltiečių ateities santykius, kad ga
lėtų išreikšti savo nusistatymą tuo 
pačiu klausimu.

Nuomonių pasikeitimui autorius 
siūlo šias tezes:

1. Pabaltiečiai visada buvę ištiki
mi' Rusijos sūnūs.

2. Jie atsidaliję nuo Rusijos tik 
tada, kai ši, paskendusi bolševikų 
clfaose,' nustojo egzistavusi.

3. Nors Pabaltijo tautos pasiro
džiusio* pribrendusios savarankiš
kam valstybiniam gyventojui, tačiau 
daugumas pabaltlečių nepamiršę Ru
sijos Ir branginę visa, kas buvę ge
ra, Ir Išlaikę prisirišimą prie jos.

4. Kai kurie pabaltlečių atstovai 
tremtyje įstoję į Rusijai priešiškas 
organizacijas ABN ALON, kurios ne
žinomų šaltinių finansuojamos (su
prask: bolševikų). Tačiau, esą, tuo 
negalima Iš rusų širdies išbraukti 
meilės savo broliams (suprask: pa- 
baltiečlams).

5. Bolševikų Ir vokiečių okupacijų 
laikai Pabaltyje parodę, kad tų 
kraštų gyventojai noriai grįžtų į at
gimusią Rusiją, bet labiau pageidau

pabėgti nuo jų budelių, persekioja
mos ir matydamos, kad bus paimtos 
Iš naujo, jos puolė i bedugnę, kad 
nepatektų 1 plėšikų rankas.

Laisvo pasaulio moterys! Į jus 
kreipiasi graikės, prašydamos su visu 
pasipiktinimu protestuoti prieš bar
bariškus Marko ir slavų banditų 
veiksmus ne tik graikės moters at
veju, bet moters kaipo tokios.

Atėnai, 1948 m. sausio 15 d.

Katalikų Organizacijų Sąjunga 
viso šimto tūkstančių likusių bolše
vikų okupuotoj Lietuvoj ir išblaškytų 
po visą pasauli savo narių vardu reiš
kia gilią užuojautą graikėms mote
rims dėl jų pakeltų pažeminimų ir 
išblaškytų po visą pasaulį savo narių 
vardu reiškia gilią užuojautą grai
kėms moterims dėl jų pakeltų' paže
minimų ir skriaudų ir visu griežtu
mu protestuoja prieš moters išnieki
nimus, jos garbės plėšimus, kuriuo* 
atlieka Marko ir bolševikų nukultū-

2) Lietuvių tautos ar valstybė* 
vykdomuosiuose veiksniuose ir orga
nuose atstovaujami visų lietuvių ko
votojai.

3) Vykdomieji veiksniai skiria
ypatingą dėmesį būsimos jungtinė* 
Lietuvos tautiečių vienybės klausi
mams. ’ z

4) Įjungti visus lietuvius į ben
drąją laisvės kovą, J. Grigoiaiiia 

tų likti nepriklausomi. — „Vis dėlto 
mes neturėtume išnaudoti šios jų 
„silpnos vietos“ Juo labiau, kad pa
baltiečiai nėra mums partneriai di
plomatiniame žaidime, nors jie kai 
kada tokiais — save laiko, — rašo 
„Obzor“.

6. Mūsų, t. y. rusų, uždavinys ras
ti tinkamą išeitį: iš vienos pusė* 
patenkinti teisėtus pabaltiečių pa
geidavimus, onš antros — garantuoti 
neginčijamos rusų teises ir interesu* 
Baltijos krantuose.

Pagaliau, autorius baigdamas sa
vo kliedėjimus, daro dar keistesnę 
Išvadą. Jis rašo: „Turime visi atsi
minti svarbiausią tikslą — kovoti 
prieš bolševizmą, kad prisikeltų Ru
sija, vienintelė tiesos saugotoja ir 
gynėja pasaulyj e“ (?!).

Iš savo pusės dėl tokių rusų klie
dėjimų tiek tegalima pasakyti: rusai 
per 30 metų nieko neišmoko, bet vis
ką pamiršo. Tokiems politikams pa
baltiečiai, žinoma, ne partneriai. Juk 
visų lietuvių sąmonėje tebėra gyvi 
Kražių skerdynių, 40 metų spaudo* 
draudimo, tautinio persekiojimo, Si
biro katorgų, kolonizacijų ir ištrėmi
mų vaizdai. Gimstant demokratinę* 
Europai, svajoti apie 1795 ir 1939 ra. 
dalybas yra ne tik keista, bet nie
kinga. Mums jokio „Pabaltijo taktų 
klausimo“ nėra. Jis yra tik nesvei
koje rusų imperialistų fantazijoje. 
Bet tai jau ne mūsų reikalas. A. G.

Albinas Marius Katiliškis (iy

Sunkios pagirios
Savotiška nuotaika gyveno Karolis. Jis niekaip nebūtų 

galėjęs papasakoti, ką jautė ir ką mąstė, mesdamas nebaigtą 
darbą ir vis griebdamas ką nors kitą. Artėjant vakarui, ta* 
jausmas palaipsniui stiprėjo, paryškinamas kas kartas naujai* 
atspalviais. Sitai, be abejo, velkė giedrėjanti padangė. Sun
kūs ir žemi debesys plonėjo, skydo, tartum iluoksnials at
lupama beržo žievė. Iš kart pašviesėjo tolimos kalvos ir mi
glotai juoda miško juosta. Buvo galima matyti, kaip artinasi, 
apimdama vis didesnius laukų plotus, šviesos linija Ir už mi
nutės — kitos, merkėsi akys skaisčiame rugių žalume.

Naktį pašals. Ir smagu buk jausti po kojų stingstantį 
purvą ir treškantį plonytį ledelį. Kambaryje prie seklyčios, 
buvo labai tylu. Ir namuose ir visoje sodyboje kaupėsi šven
tadienio ramybė. Tėvas, žinoma, laikraščius skaito, o kiti šei
mynykščiai Išsivaikščioję kas sau. Jis žiūrėjo Čia į saulę, čia 
1 laikrodį, o nekantrumas knietė paširdyje kaip maža kirmė
lytė po žieve. Galutinai pasiruošęs Išvykti, tartum pabalnotas 
arklys, jautriai įtemptomis žąslomis, telaukiąs menko pentinų 
brūkštelėjimo — mokamai parišę* kaklaraištį ir suklostęs 
plaukus, taip, kaip jai patinka, kaip kartą ji buvo sušuka
vusi, svajingai minėdama kažkurį artistą. Ir buvo jis kaip 
mergina prie lango, savo kamaraitėje, pilna laukimo abejonių 
ir nerimo, burianti 14 ramunės lapelių, Iš paukščio skridimo, 
spėliojant!, ką žada staiga nusileidęs voras. Tas jausmas 
Karoliui tapo pažįstamas Ir siejosi su šokiu po rausva lempos 
šviesa, keistai jaukiose apystovose, pirmąjį pažinties vakarą. 
Čia slopo, čia gavosi, kaip.laužas apkrautas žaliomis šakomis 
ir tarpais prasiverždavo tirštų dūmų uruliais ir spragančia 
liepsna. O gal pavargusios saulės spindulys uždėjo savo 
*8><k*nį ir žadėjo kažko gundančio ir netikėtai mielo?

Jis tuo įtikėjo, nejučiomis ir prieš savo valią. Ir vis dar 
kurstė vaizduotę kaitriais reginiais — kas turėjo ateiti kaip 
tęsinys ir išsipildymas. Jam tartum pasirodė, kad šis vakaras 

nejuokais ruošia praverti vartus į tai, ko ji* nedrįso pava
dinti laime ar gėriu, o geidė to ir troško, kaip perdžiūvusi pin
tis drėgmės.

Na, bet kas čia tokio, po galais! Reikalas aiškus. Ar Jis 
neturėjo jo* laiško kaip gyvo liudininko, nusakančio taip 
aiškiai ir švelniai koks, pasiilgima* ją kamuoja vsą laiką? 
Ne, to neparašyta ir apie ta! nė žodžio, tačiau širdis turi būti 
sena ir visai atbukusi, kad jo* nejaudintų tie mylimų pirštų 
brūkšniai, tos mažos, smulkutės raidės. Ir kaip ji moka įpinti 
sakinta mielą ir slepiamą lūkestį! Jis palietė ranka krūtinę, 
kur minkštai braškėjo popierius. Na, jau tiek kartų skaity
tas, kad žinomas mintinai, kaip suokalbininkui parolė.

O paskui bus šokamas valsas ir visi galės pasigėrėti neat
siejama dama grakščių žingsnių apsisukimuose. Kaip aną 
neužmirštamą pažinties vakarą. Jis išdidžiai apžvelgė laukus, 
lyg ieškodamas, kam galėtų pasisakyti savo laimėjimą ir tai, 
ko nemokėjo aiškiai apibrėžti, sutalpinti vienon vieton, mau
džiančio ir juntamo visais kūno dirgsniais. Reikia mokėti 
skaityti laiškus ir pažinti mylimą ranką. Taip, taip.

Jis pagalvojo, kad jo gyvenimas buvo tuščias ir niekam 
vertas, sakytum tos užvargusios šunobelės, gairinamos vėjo, 
kol nepažino jos. Už nieką nebūtų keitęs vienos šių išgyve
nimų valandos į praeities ilgą ir beprasmį nuobodulį. Ar ne 
juokus tauškia sakydami, kad tik pavasaris skirtas meilei ir 
džiaugsmui, ypatingas laikas, kuriame gimsta visi dideli ir 

•brangūs dalykai. O šit, ruduo, prašau, kokiom šviesiom spal
vom jis nudažytas! Ir Karolis giliai įkvėpė šalto ir pūstančių 
lapų drėgme sumišusio oro ir išpūtė krūtinę. Jo pirštai rie
tėsi, taip ko nors nusitverti ir gerai papurtyti. Ir nusilaužęs 
nuo griovio karklo vytelę, ėjo 'šmiguodamas ir švilpaudamas.

Ežiomis ir pagrioviais, peršokdamas patižusias vietas ir 
aplenkdamas balutes, traukė nuožulniai įkalnėn ir įdėmiai 
saugojo nublizgintus batus ir gerai sulaidytas kelnes. Tam
sus alksnynėlis gumšavo iš kairės, pamargintas retuomis ber
žais, kurių balti ir tiesūs kamienai pilkų šakų dugne skyrėsi 
kaip rodikliniai stulpai. O toliau visur snaudė rudens arimai, 
pasišiaušusios ražienos, rugių sklypai ir dobilų laukeliai. Ir 
vėjelio judinamos suposi smilgų šluotaitės ir sausi viedrynų 

stagarai barškėjo, brūžtadamiesi sausomis sėkladėžėmis.
Dar toliau iš bulvienojų pasikėlė kurapkų būrelis. Pa

žeme sukdamos ratą, jos tūpė vėl šūvio atstume ir jų ištiestų 
sparnų plunksnos žibėjo rausvais atspindžiais.

Nuo aukštumėlės matėsi abipus vieškelio išdrikusios so
džiaus trobos, kaip ant ištiestos rankos nuplikusių medžių 
atidengtos tarpuvartės ir kiemai. O anam gale ant pakilau* 

-kalnelio, malūnas ir mokykla. Dideli langai atminė spindulių 
pluoštus ir Karolis spėliojo, kuriame iš jų užsidegs žibury*, 
kai jiedu pasiliks vieni.

Ji* niūniavo ir švilpavo, tarsi norėdamas sušaukti vienon 
vieton sužadintų jausmų pertekliuje pabirusias mintis, kaip 
baltas avis, šen ir ten būreliais ėdrtaėjančias - želmenys*. 
Tako išsišakojime sustojęs rinkosi kryptį, bet buvo dar per 

'anksti. Jis dairėsi kur pasukti ir ką aplankyti pakeliui. Čia 
pat, tankių ir aukštų gluosnių supama, gūžėsi Bačiulio pirtis. 
Karolis net pašoko, traškiai ir netikėtai užkalbintas.

— Kurgi mauni kaip briedis, ragus užvertęs?
Atsirėmęs durų staktos, abiem rankom kišenėse, stovėjo 

Bačiulis Daumantas ir kreivai šypsojosi. Dantyse smilko ci
garetė, ir jis buvo prisimerkęs gindamasis nuo dūmų.

— Kad tave dieglys!... Kokie griausmai užnešė į pirtį?..
Vos pastebima* dūmelis svilo iš kamino ir sukinosi apl* 

čiukurą. Karolis porą kartų patraukė nosį. Ir Daumanto* 
nusispiovė pro lūpų kampą.

— Užeik.
— Kažin ar verta sėbrauti su degtindariais?
— Na, kaip apsisverL O betgi didelę garbę suteiksi mano 

tėvo senutei, aprūkusiai pirčiai. — Daumantas nusilenkė #r 
iškilniu mostu parodė praėjimą priemenėm

— Sunku atsispirti nuolankiam tavo kvietimui, — tokiai 
pat tonu atsakė Karolis ir pasilenkę* spraudėsi vidun.

— Kaip sakydavo Benediktas Kazelis, šviesusis mūsų 
auklėtojas, praminta* Tauriuoju. Prašau nepabūgti gudrių 
įtaisymų ir švelnaus aromato. O čia, nepailstantis ir nepa
perkamas šios šventovė* tarnas, mano pusdėdis U motino* 
pusės, Matas Drigotas, vadinamas paprastai Mataušu.
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Iš 1943-1944 m. atsiminimų: (3) Rentelno ar kieno kito sutikimo šiaip 
ar taip mokyti. Vilniaus Dailės Aka-

Kai vokiečiai buvo uždare 
Vilniaus Universitete;

Rudenį rektorius gavo progos dar 
kartą sueiti su Rentelnu, iš kurio pa
reikalavo leisti universitetams vėl 
veikti, grąžinti išvežtuosius tarėjus, 
profesorius, žurnalistus ir kitus vei
kėjus, siūlydamasis vietoje taip rei
kalingo švietimo reikalams vadovauti 
jėuno ir energingo Dr. Germanto ar
ba vietoje taip brangaus lietuvių li
teratūrai prof. Sruogos pats eiti įkai
tu, jei vokiečių administracijai įkai
tai taip esą būtini. Jis ypačiai pa
braukė, kaip nesveika Lietuvos švie
timo reikalams, kai Švietimo Vady
bos priekyje stovi ne lietuvių tautos 
pasitikėjimą turįs lietuvis, bet sveti
mas jai vokietis, kad ir prof. Schrei- 
nert, esąs korektingas, gerų norų vir-

Rašo prof. M. Biržiška
Kauno, komisariatai ar geštapai, 
kiekvienas jų pareigūnas — Rentel- 
nas, Vilniaus miesto komisaras 
Hingstas ar Kaimo Geštapo viršinin
kas Jėgeris ir kiti — kratėsi ką ben
dra turėję su išvežimu (prof. Sruogos 
įtraukimą J išvežamųjų skaičių 
Hingstas mėgino versti „lietuviams 
nacionalistams“, tik — saugok Dieve 
— ne vokiečiai esą čia kalti!), sakėsi 
besirūpiną jų grįžimu ir ne kartą — 
išvežtųjų žmonoms — statydavo tai 
vieną, tai kitą kai kurių ar net ir vi
sų grįžimo terminą. Tačiau ne tik 
1943 m., bet ir 1944 metais nieks iš 
Štuthofo nebuvo grąžintas, o ir 1945 
stutthofiečiai išsigelbėjo nuo mirties

ir tik retas, tik jau palūžusia svei
kata, tepasiekė savo kraštą. Tarėjus, 
tikrai, kai kuriuos naujus Rentelnas 
patvirtino vieton išvežtųjų, tik švie
timui vis nebuvo galima kandidato 
surasti. Kuriem buvo siūloma, šie at
sisakydavo, neapsiimdami esamose 
sąlygose dirbti, pagaliau, ir pats rei
kalas kažkaip nutirpo. Tiesą pasa
kius, tiek prof. Schreinert, tiek apie 
Kalėdas ji pakeitęs dr. Riefenstahl 
lietuvių atžvilgiu ne tik- nepasireiškė 
jokiuo agresingumu, bet ir paliko pa
dorių, partiškai neįaisrintų vokiečių 
atminimą.

Kas dėl aukštųjų Vilniaus moky
klų, jose mėginta kad ir slaptai, be

demija prisiglaudė Dailės Muziejuje, 
kuriame, be to, suorganizuotos prof. 
L. Karsavino ir kitų paskaitos su
traukdavo ir pašaliečių klausytojų. 
Universitete sunkiausia buvo dirbti 
Humanitarinių, Teisių ir Ekonomijos 
Mokslų fakultetams, viena, dėl semi
narinių bibliotekų neprieinamumo, o ir 
universitetinės suvaržymo, o taip pat 
dėl žymios profesorių dalies gyveni
mo Kaune ir apsunkinto susisiekimo 
su Vilnium, susieto su vokiečių leidi
mais, o vėliau ir su kelionės pavo
jais, kai prasidėjo pasikėsinimai prieš 
geležinkelius ir traukinius. Vis dėlto 
ir tuose fakultetuose dirbta su stu
dentais, ypačiai Ekonomijos Mokslų 
Fakultete, kad ir nustojusiame savo 
dekano prof. Jurgučio. Už tat Mate
matikos-gamtos ir ypačiai Medicinos 
fakultetuose slaptosios studijos ėjo 
dar geriau, negu slaptame lenkų uni
versitete, į kurį vokiečių ir lietuvių 
administracija pro pirštus žiūrėjo. 
Grįžęs iš sodžiaus Medicinos Fakul
teto dekanas Petras Kazlauskas, re-

miamas energingo prodekaųo Čeičio 
ft- jaunos fakulteto profesūros, {si-
tvirtinęs akių klinikoje ne tik rimtai 
varė fakultetinį darbą, bet ir priėmė 
per 200 naujų klausytojų, įrašydin- 
damas juos pas rektorių kandidatais 
arba padavusiais prašymus stoti uni
versitetan. Fakulteto vadovybė nesi- 
šalino Švietimo Vadybos vokiečių, 
prireikus juos nugirdydavo ligi nesą
monės ir ligos, tad ir neturėjo iš jų 
jokių kliūčių darbui. Kai jau 1944 m. 
iš Kauno komisariato buvo atvykęs 
koksai Lings Vilniaus mokyklų- revi
duoti, nesivaržęs mergaičių gimnazi
joje tikrinti mokinių maišelių tūrį, 
mėgino jis užklupti bedirbančius akių 
klinikoje studentus, bet pastatytos 
studentų sargybos laiku pastebėtas 
nieko neberado, neslėpdamas savo 
nusivylimo sutikusiam jį ir aprodžiu- 
siam ištuštėjusias patalpas dekanui. 
Miškų Mokslų Fakultetas naudojosi 
dideliu miškininkų reikalingumu Lie
tuvos miškams; tad ir vokiškos miš
kų administracijos užtarimu komisa
riatuose, ir sumanus, energingas de
kanas Vasiliauskas universiteto už
darymo metu net du kursu sugebėjęs

šininkas. Šia proga rektorius reika
lavo iš Dr. Germanto paimtąjį švie
timo reikalams skiriamą tarnautojų 
laisvanoriškų atskaitymų iš savo al
gų fondą grąžinti lietuvių įstaigoms 
kultūros darbui ar patiems aukoto
jams tarnautojams, nes be jų sutiki
mo nieks tų pinigų pasiimti negalįs, 
Ir karštai protestavo prieš vokiečių 
pareigūnų šio fondo vadinimą „juo
du'1 (schwarz), nes šis yra tik kilnus 
patriotinio visuomenės nusistatymo 
reiškinys, be to, net nerenkamas 
slaptai. Dėl fondo grąžinimo Rentel
nas pieko nepasakė, tik pareiškė per 
ankstyva esą universitetams veikti ir 
negalima esą įkaitų keisti, bet sutiko 
patvirtinti trūkstamus tarėjus, tad ir 
švietimo tarėją, jei bus jam prista
tyti „tinkami kandidatai“.

Jis davė taip pat suprasti, jog jei 
nuo jo būtų parėję, išvežtieji tuojau 
būtų buvę gražinti, ir pažadėjo remti 
grąžinimo dalyką. Panašiai kiekvie
na vokiečių įstaiga — Vilniaus ar

Jie garsina Lietuvos vardg
išleisti, dargi pusiau viešąsias jų iš-
leistuves surengti. „Valgio“ užkan
dinė Gedimino gatvėje matė ne vieną 
universiteto vyrų ar kieno kito su-

Vos užsidarius dailės parodoms: 
Vytauto Kasiulio Freiburge bei 
Adomo Galdiko ir Vytauto Jonyno 
Tūbingene, kurios su užtarnau
tu pasisekimu buvo rodomos nuo 
praėjusių .metų gruodžio pradžios iki 
šių metų sausio vidurio, pastaroji 
dvejukė savo kūrinius jau suspėjo 
parodyti vasario-kovo mėn. K i t - 
z i n g e n e a. Main (prie Wurzburgo). 
Vykdydami savo parodų planą, Ado
mas Galdikas ir Vytautas Jonynas, 
prisijungus jaunam dailės „debiutan
tui" Juozui Bakiui, š. m. kovo 19 d. 
atidarė savo kūrinių parodą Ba
den-Badene. Ten paroda atida
ryta ypatingai iškilmingai.

Savarankiškas mūsų dailininkų 
pasirodymas Baden-Badene yra svar
bus bei reikšmingas įvykis mūsų

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

59. Ar vartotinas žodis bažnyčia?
Kaikurie kalbininkai jau seniai į 

šį žodį yra kreivomis žiūrėję, bet jo 
vis nedrįso .paliesti, nes jis yra labai 
glaudžiai susijęs su katalikų tikėji
mu ir jam pakeisti lig šiol nebuvo 
rastas tinkamas pakaitas. Bet štai 
arkiv. metropolitas J. Skvireckas tik 
ką pasirodžiusioje N. Testamento IV 
laidos pratarmėje dėl to šiaip rašo: 
Jo (t. y. žodžio bažnyčia) vieton de
dama arba lotyniškas Eklezija (tuo 
tarpu dar į skliautelius), arba diev- 
namis, šventykla, šventovė — žiūrint 
prasmės. Tiesa, žodis Bažnyčia yra 
mums labai įprastas, bet jis yra sla
vų kalbos žodis, neturįs jokio ryšio 
su lietuvių kalba. Jo sąvoka neati
tinka lotyniškojo žodžio Eklezija 
prasmės. Gaila, kad mes dar neturi
me visiškai tinkamo savo lietuviško 
žodžio Eklezijos sąvokai išreikš
ti, o priimdami žodi Eklezija į 
savąją kalbą, mes turėsime tokį, koks 
vartojamas ir lotynų, ir italų, ir pran
cūzų, ir daugely kitų Europos kalbų“.

Šitas,augšto dvasininko pasisaky
mas dėl slaviškos bažnyčios var
tojimo yra keleriopai reikšmingas. 
Visų pirma yra tiesa, kad šis žodis 
nieko bendro neturi su mūsų kalba. 
Tai yra gudiškas skolinys, patekęs 
mūsų kalbon drauge kalėdomis, 
Velykomis, kūčiomis, krik
štu,krikštyti ir kt. Ir dar dau
giau: jis mums ne tik savo šaknimi, 
bet ir priesaga yra visai svetimas, 
t. y. perdirbtus iš gudų b o ž n i c a. 
Šio žodžio šalinis b o ž - yra kilusi 
iš bog-, kurio senesnis g čia yra prieš 
seniau buvusį priešakinį balsį pa
verstas į ž, plg vs, vd, bog, bet š 
šm bože ir kt. Priesaga -nyčia yra 
tos pat rūšies kaip ir Slav, skolinių 
grabnyčia, mednyčia arba 
hibridų druskinyčia a v in y - 
č i a ir kt. Pats žodis bog veikiau
siai yra ne slavų nuosavybė, bet ži
loj senovėj pasiskolintas iš iranėnų, 
prieš Kristaus laikus gyvenusių da
bartinėj pietinės Rusijos, dalyje ir 
tiesiogiai susidūrusių su slavais. Kaip 
rodo sen. indų b h a g a s „gėris, lai
mė" ir Avestos baga- „dalis, liki
mas, ypač geras likimas", sen. Slav, 
bog iš pradžios irgi bus buvęs ne 
„dievas“, bet „dalia, laimė, turtas, 
likimas ar pan." Tai dar aiškiai rodo

iš jo sudaryti būdvardžiai b o g a t, 
„turtingas“ ir nebog, ubog „ne
turįs dalies, beturtis" (iš čia yra mū
sų nebagas, vėliau pavirtęs į n a - 
bagas if ubagas, dar sen. lietu
vių kalboje būdvardžiu vartotas). 
Taigi iš tolimojo atsibastėlio bog 
„dalis, turtas, likimas“ arba „davė
jas, ponas“ yra kilusi ir mūsų baž
nyčia, kuri dabar yra tiek įsigalė
jusi, kad jai labai sunku rasti visai 
tinkamą pakaitą: ji yra ne tik 
šventyklą, šventovė ar mal
dykla (šio žodžio arkiv. J. Skvirec
kas visai nemini), bet ir tam tikra 
tikinčiųjų bendruomenė, plg. Ro
mos Katalikų Bažnyčia. Si pa
staroji visuotinė reikšmė kaip tik 
daugiausia ir yra kliudžiusi bažny
čią pakeisti kokiu savu žodžiu. Ir 
dabar, reikia tvirai prisipažinti, mes 
negalime tam reikalui susidaryti jo
kio tinkamo pakaito. Todėl J. E. siū
lomoji Eklezija čia savo reikšme 
gali geriausiai tikti, bet kyla klausi
mas, ar šis žodis, lig šiol buvęs mums 
beveik svetimas, įstengs nugalėti la
bai seną bažnyčią?

Palietus šitą labai opų tikybinį 
terminą, norisi čia dar paminėti ki
tus du gana plačiai vartojamus, bet 
labai grubius Slav., iš tikrųjų tai len
kiškus skolinius rožančius ir 
škaplierius: pirmasis yra pas
kolintas iš lenkų rožaniec (t. y. 
rėža n y w i a n e k , „rožinis vaini
kas, vok. Rosenkranz", verstas iš lot. 
rosarium „rožynas“) ir s z k ap
ie r z, perdirbtas iš lot. scapula- 
r i u m „tai, kas yra ant pečių (sca
pulae) pakabinta“, plg, pre. scapu
la i r e, vok. Skapulier.

Būtų labai gerai, kad autoritetingi 
teologai žinovai ir čia tartų savo žo
dį: gal kaip nors drauge galėtume ir 
šiuos atėjūnus pakeisti savais sklan- 
desniais žodžiais arba bent lengves
niais kitų V. Europos kalbų dariniais? 
Tuo tarpu tik tiek reikia pasakyti, 
kad vieno kito siūlomas rožinis 
lenkiškam rožančiui pakeisti yra 
nevykęs darinys; jau daug geresnis 
yra J. Šlapelio lenkiškai lietuviška
me žodyne vartotas rožynas, ku
ris savo reikšme visai atitinka lot. 
rosarium, plg, pre. r o s a i r e. 
Dėl š k a p 1 i e r i a u .s tuo tarpu nie
ko nėra gudresnio išgalvota.

tremties kultūriniam gyvenime ke
liais atvėjais. Pirmiausia, parodoj 
yra užsiangažavę aukšti ir atsakingi 
asmens: parodą globoja p. generolas 
Raimond’as šmitlein’as, senas Lie
tuvos bičiulis ir lietuviškos kultūros 
simpatikas; puošniam ir gražiai iliu
struotam parodos kataloge vertingą 
įvadą prancūzų kalba parašė p. Mi
chel Franęois, prancūzų zonos meno 
skyriaus viršininkas; apie Adomo 
Galdiko kūrybą gražų straipsnį mi
nėtam kataloge parašė žinomas meno 
istorikas p. Aleksis Rannit'as; su Vy
tauto Jonyno kūryba parodos lanky
tojus žodiniu tekstu supažindina vo
kiečių meno kritikė p-lė Hilde Herr
mann, o apie trečiojo parodos daly
vio, keramiko Juozo Baklo, meną 
apybraižą parašė prancūzų meno kri
tikas p. Maurice Jardot'as. Jau pats 
faktas, kad mūsų dailininkų kūrinių 
parodoj yra užsiangažavę aukšti ir 
atsakingi žmonės, įrodo, jog jos ver
tinimas išeina iš įprastinio manda
gumo ribų.

Dailės paroda Baden-Badenė 
mums yra reikšminga ir kitu atveju. 
Pravartu žinoti, kad Baden-Badenas 
šiuo metu yra prancūzų zonos cen
tras, kad jame reziduoja Prancūzijos 
okupacinių karinių pajėgų Vokietijoj 
viršininkas gen. Koenigas su savo 
štabu, kad čia yra zonos aukštosios 
karinės bei civilinės įstaigos. Baden- 
Badene reziduoja daugelio valstybių 
diplomatinės bei karinės misijos. Ba
den-Badenas, anksčiau garsėjęs kaip 
pasaulinio garso kurortinis miestas, 
nūdien garsėja kaip savotiška mažo 
maštabo „sostinė“, su rinktine kariš
kai politine bei intelektuallal-kultū- 
rine bendruomene. Reprezentuoti 
savo meną Baden-Badene, vadinasi, 
reprezentuotis rinktinių europiečių 
akivaizdoj.

Pati paroda, įsikurdinusi puoš
niuose kurhauzo rūmuose, atrodo tu
rininga Ir imponuojanti. Nors dailės 
kūrinių kolekcija maža kuo skiriasi 
nuo Tūbingene matytos šių mūsų 
dailininkų parodos (šį kartą ji yra 
kiekybiškai šiek tiek mažesnė, nes 
erdvūs kurhauzo rūmai pasirodė esą 
per ankšti, kad būtų galima sutal
pinti visus turimus kūrinius), tačiau 
paroda turi ir kai kurių naujumų. 
Pvz., turimoji Adomo Galdiko kūri
nių kolekcija papildyta keliais nau
jais kūriniais, gautais iš Paryžiaus. 
Plačiau nekomentuojant Adomo Gal
diko ir Vytauto Jonyno parodoj Iš
statytų kūrinių savybių, verta tru
putį sustoti ties trečiuoju parodos 
dalyviu — keramiku Juozu Baldu, 
kuris yra „naujiena“ ne tik šioj paro
doj, bet ir iš viso mūsų dailės raidoj. 
Juozas Bakis į dailės sritį yra iš 
„Čiurlionio“ sambūrio ir su savo ke- 
ramijos menu pasirodo pirmą kartą. 
Dailininkas Vytautas Jonynas kalbė
damas apie Bakį Ir jo kūrybą, jo ke
raminį meną apibūdino tokiais žo
džiais:

„Keramikas Bakis yra debiutan
tas ir kaip toks mūsų visuomenei bus 
staigmena. Jis išeina į viešumą kaip 
visai naujas žmogus. Tai Lietuvių 
Taikomosios Dailės Mokyklos Frei
burge auklėtinis, į ją atėjęs prieš 
pusantrų metų, prieš tai niekur meno 
nestudijavęs, taigi, jo keramijos dar
bai yra tų studijų rezultatas. Pa- 
kviesdami Bakį dalyvauti šioj paro
doj, įrodom, jog palankiai vertinam 
jo darbus. O jo keramijos menas 
iš tikro įdomus ir turi keletą savai
mingų bruožų. Mūsų keramijos „pa
stogėj“ Bakis iš karto išeina į pir
maujančias lietuvių keramikų eiles. 
Nors Bakis tekniškai dar ir nėra iš
baigtas keramikas, bet jo keraminės 
medžiagos apipavidalinimas ir stilius 
bei charakteris turi visus tuos duo
menis, kurie leidžia ne tik daug tikė
tis, bet jau ir dabar jį laikyti daug 
naujo įnešusiu į mūsų ir, apskritai, 
keramijos meną“...

Įdomu pastebėti, kad šios dailės 
parodos dalyvis, Adomas Galdikas, 
tuo pačiu laiku (kovo 15 d.) lygia
grečiai atidarė savo kūrinių parodą 
ir Paryžiuje. Tame pasaulinio 
masto meno ir kultūros centre, apie 
kurį slapčia svajoja visų kraštų bei 
tautų menininkai, mūsų gaivališkasis 
kūrėjas Adomas Galdikas pasirodo 
rimtai ir įspūdingai. Jo paroda, glo
bojama paties Paryžiaus miesto meno 
direktoriaus, p. Bizardel, atidaryta 
„Durand-Ruel“ meno galerejoj, kuri 
yra laikoma viena žymiausių prancū
zų sostinėj. Skoningai išleistame 
Adomo Galdiko kūrinių parodos ka
taloge vertingą tekstą parašė žino
mas prancūzų meno kritikas Walde- 
marias George, kadaise išleistos Pa
ryžiuj apie Adomo Galdiko kūrybą 
monografijos autorius. Adomo Gal
diko pasirodymas Paryžiaus dailės ( 
pasauly mūsų dailės raidoj yra džiu
ginąs, drauge ir padrąsinąs reiškinys; 
mūsų dailė jau Išeina į tarptautinę 
areną ir ji ten užima savaimingą 
vietą. < Gediminas Ramūnas

renjįtą pobūvį, kuriame rektoriui ir 
kitiems tekdavo kelti susirinkusiųjų 
nuotaiką rodant kelią į nepriklauso
mybę.

Laikas nuo laiko turėdavo uni
versitetas ir savo mokslininkų šven
tę, kuriam jaunam mokslo darbuoto
jui (dr. Liaugminui, Dr. A. Gučui, dr. 
Kimšai) ginant savo daktaratus.

Rektoriaus, kaip ir kitų, kelionės 
iš Vilniaus į Kauną buvo vis sun
kesnės ir pavojingesnės. Traukiniu 
vykti ne visados tepasisekdavo gauti 
iš vokiečių leidimą, gaunant tekdavo 
patirti nemalonumų ir nemandagu
mo, stotyje ilgai laukti eilės bilietui 
gauti, dar ilgiau minioje stovinėti 
traukinio belaukiant, važiuoti su di
deliais traukinio pavėlavimais, o 
grįžtant iš Kauno tempti dar su sa
vim algai išlyginti gautąjį — kaip ir 
kitų tarnautojų — „reprezentacinį“ 
likerį, be kurio pardavimo mėgėjams 
nebuvo įmanoma iš gaunamoms algos 
pragyventi Rektorius ir šiaip gavo 
parduoti rašomąją ir siuvamąją ma
šinas bei kitką, o kiti profesoriai, 
ypačiai šeimyningi dar daugiau.

Nuo 1943 m. rudens, prasidėjus 
geležinkelių sprogdinifnams, iš pra
džių Vilniaus krašto rytuose, o pas
kiau net ir Vilniaus-Kauno ruože, 
ypačiai pastarasis nuo 1944 m. pava
sario vis dažniau — ne tik kasnakt, 
bet kai kada net du, tris kartus per 
parą būdavo sprogdinamas. Kartą 
rektoriui grįžtant iš Kauno buvo iš
sprogdintas ėjęs prieš tai traukinys, 
kas kelioms valandoms sulaikė va
žiuojamą traukinį, o paskiau kitas 
tuoj po jo nuėjęs; abudu sprogdini
mu su žmonių aukomis. 1940 m. Vie
vio stotyje pergyvenęs traukinio ka
tastrofą, rektorius dabar laimingai 
pataikydavo į traukinius, kuriems 
nieko neatsitikdavo. Iš abiejų bėgių 
pusių gulintieji sudaužyti garvežiai 
ir vagonai nebedarė keleiviams jokio 
įspūdžio, virtę lyg ir neišvengiama 
būtinybe.

Kultūros ir meno pasaulyje

Atitaismyas
Str. „Nepriklausomos kultūros iš

siskleidimas“ teatro pastraipoje įsi
brovė nemaloni klaida: vietoje: „Dr. 
Rankas — H. Kačinskas“ turi būti 
J. Palubinskas. H. Kačinskas „No
roje“, lygiai kaip ir J. Palubinskas, 
meistriškai suvaidino Hilmerio vaid
menį. Stp. Vykintas

— Benvenuta, Rainer Maria Ril- 
kės „nežinomoji meilužė“, paskelbė 
savo atsiminimus, kuriuos išleido Pa
ryžiaus Denoel leidykla. Knygos an
trašte „Rilkė ir Benvenuta". Joje tel
pa Benvenutos atsiminimai ir „lai
mės valandos“, pašvęstos mirusiajam 
poetui. Taip pat viešai skelbiama 
gausybė autentiškų poeto laiškų, ku
rie ligi šiol ne tik plačiajai visuome
nei, bet ir literatūros kritikams bei 
istorikams nebuvo žinomi ir apie ku
rių egzistavimą nė nesapnuota. Be 
abejo, šie atsiminimai turės didelę 
reikšmę literatūros istorikams, na- 
grinėjantiems Rilkės gyvenimą ir kū
rybą.

— Kaip praneša austrų spauda, 
visi Franz Werfello kūriniai greitu 
laiku išeisią naująja laida. Šioje lai
doje bus paskelbti ir tie rašytojo kū
riniai, kurie ligi šiol dar niekur ne
buvo skelbti. Kūrinių leidimui tal
kininkauja ir davė sutikimą miru
siojo rašytojo žmona, kuri neseniai 
grįžo iš Amerikos į Vieną.

— Amerikiečių rašytojas Irving 
Stone, pagarsėjęs savo Van ■ Gogho 
biografiniu romanu „Lust for life"

ir dabar laikomas populiariausiū nū
dienio biografinių romanų rašytojų, 
parašė naują biografinį romaną „Ad
versary in the house".

— 1947 metų pabaigoje Stockhol
me išėjo iš spaudos naujasis Tomo 
Mann romanas „Daktaras Faustas, 
vokiečių kompozitoriaus Adrian Le- 
verkuchn gyvenimas, tūlo bičiulio 
atpasakotas“.

— Prancūzijoj leidžiamas „Cou
rier Graphiąue“ laikraštis, skiriamas 
išimtinai grafikos menui. Jame de
dami straipsniai, llečią grafikos isto
riją ir grafikos techniką. Panašus 
laikraštis leidžiamas (neseniai įkur
tas) ir Kanadoje „Ateliers d'Arts 
Graphlques" pavadinimu, kuris ta
čiau, be meno kūrybos, skiria savo 
puslapiuose nemaža vietos ir groži
nei literatūrai bei literatūriniams 
straipsniams.

— Žymusis italų operų kompozi
torius Ildębrando Pizetti neseniai 
baigė naują savo operą „Vanna Lu
pa“, kurioje istoriniam fone vaizduo

dama kova tarp Florencijos vaafltši 
Įir turtingųjų. ,
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Naujasis DP imigracijos projektas
FACIAL RESPUBL. FELLOWS fROJEKTĄ ĮVAŽIUOTŲ DP, BUVĘ ITALIJOJE AR VAKARIEČIŲ ZONOSE 

IKI 1847 M. BALANDŽIO 21 D., AFFIDAVITŲ REIKĖTŲ KAIP LIGI ŠIOL

Praėjusiame šio laikraščio nr. bu- ; 
Jo pranešta, kad š. m. balandžio 7 d.

AV Kosterėsiu Įteiktas naujas Įsta
tymo projektas, pagal kuri turėtų bū
ti padidintu mastu Įsileidžiami trem
tiniai Į Jungt. Valstybes. Tas pro- 

vadinamas Kongreso atstovo 
projektu Bill H.R. 6163 var

du. Jūsų spec, bendradarbis, susipa
žinęs su Kongreso Clevelando atstovo 
Michael A. Feighan pateiktu to pro
jekto nuorašu, gali jau jus painfor
muoti, kaip šis Įstatymas numato for
muoti DP imigraciją.

Kaip jau anksčiau minėta, respubl. 
Fellows yra pirmininkas komisijos, 
per kurią turi pereiti visi Įstatymai, 
liečiantieji DP imigraciją. Ji yra Įsi
tikinusi, kad iki šiolei išgarsėjęs vad. 
Strattono bilius jau laikomas miru
siu, kadangi Kongreso juridinis ko
mitetas pasiryžo iš visų tam komi
tetui Įteiktų projektų sudaryti vieną 
bendrą ir jį pateikti kongresui svar
styti. Dabar štai tokį išvestinį pro
jektą ir paruošė atstovas Fellows.

Si* projektas, kaip matosi, gauna 
daugelio Kongreso atstovų pritarimą, 
o tai parodo ir paties respubl. Fei
ghan susirūpinimas juo tiek, kad jis 
jau viešai platina šio projekto nuo
rašus. Antra vėl vertus, kadangi at
stovas Fellows su visu savo komitetu 
sutiko tokį projektą paruošti, aišku, 
£dės ir pastangas, kad tas projek- 

pasiektų Atstovų Rūmus ir būtų 
priimtas svarstyti. Visoje šalyje pra
sidės, bent turėtų prasidėti, kaip pa
stebima, prašymai ir raginimai, nu
kreipti Į paskirus atstovus, kad jie 
remtų š( Fellows Bill H.R. 6163.

Fellows Įstatymo projektu palie
čiami šie tremtiniai: -1

Asmenys, kurie iki 1947 m. ba
landžio 21 d. vidurnakčio buvo jau 
Italijoje arba amerikiečių, prancūzų 
ar britų zonose Vokietijoje ar Austri
joje ir kurie II pasaulinio karo metu 
kariavo su ginklu prieš JAV priešus, 
o dabar negali arba nenori dėl per
sekiojimų dėl jo rasės, religijos arba

politinių pažiūrų sugrįžti Į savo tė
vynę, kuriai jie priklauso, arba

Asmenys, kurie yr- suregistruoti 
International Refugee Organizacijos 
pagal išvietintų asmenų arba tremti
nių nuostatus. „Išvietintų asmenų“ 
pavadinimas nebus pritaikintas tiems 
tremtiniams arba pabėgėliams, kurie 
buvo nariais arba dalyvavo bet ku
riame judėjime, nukreiptame prieš 
JAV arba jos valdymosi santvarką.

Per dvejis biudžetinius metus ga
lės būti išduota imigracinės vizos ne
daugiau kaip 200.000 asmenų, neat
sižvelgiant Į kvotinius apribojimus 
per tuos dvejis metus asmenims, lai-

komiems kvotiniais imigrantais. Jų 
Įleidimas, be abejo, turės atitikti vi
sus iki šiol galiojančius JAV imigra
cijų Įstatymus.

Projekte pažymima ir tai, kad iš- 
vietintų asmenų Įleidimo požiūriu 
nebus daroma jokių išskyrimų nei 
pataikavimų jokiai išvietintųjų gru
pei. Mažamečiai našlaičiai būtų Įsi
leidžiami be kvotų.

Projektas asmenims bei jų šei
moms numato ir tam tikras pirme
nybes, kuriomis jie galės pasinaudoti, 
jeigu šios pirmenybės jiems bus pri
pažintos vizos prašymo metu:

1) Svetimšaliai kvalifikuoti ūki

ninkai; gydytojai; dantistai; gailest. 
seserys; šeimininkės, statybos, rūbų- 
siuvimo amatininkai arba asmenys, 
turį mokymo, mokslo ar technologi
nes kvalifikacijas,

2) Svetimšaliai, kurie yra kraujo 
giminės JAV piliečių arba teisėtai 
Įleistų ne piliečių, gyvenančių J.A. 
V-bėse.

3) Visi kiti svetimšaliai, kvalifi
kuojami išvietintais asmenimis.

Fellows projektas toliau leidžia 
tremtinius kviesti ir ne giminėms, 
kurie tik nori pagelbėti jiems Įva
žiuoti, pasiunčlant affidavitus, ir biz
niu nesiverčiančiems organizacijoms, 
Įsikūrusioms JAV ir norinčioms pa
gelbėti išvietintiems asmenims pa
siekti Ameriką. Visi turi prisiimti 
atsakomybę išvietintiems imigran
tams čia Įsigyventi, iki jie gaus dar
bo. (drv.)

Kieta kova bus dėl DP įstatymo

LTB Miincheno apygardos 
informacinis susirinkimas

Š. m. balandžio 17 d. Mūnchene 
buvo sukviesti LTB Apylinkių pir
mininkai informacinio susirinkimo. 
Apygardos Pirmininkas A. Kalvaitis 
savo išsamiame paskutinių politinių 
Įvykių apžvalginiame pranešime at
kreipė dalyvių dėmėsi Į galimus ar 
prileidžiamus eventualumus. Apylin
kių pirmininkai gyvose diskusijose 
mėgino ryškintis tų eventualumų 
Įvairius atvejus.

Baigiamuosiuose klausimuose LTB 
• Apygardos Pirmininkas A. Kalvaitis 

priminė apyl. pirmininkams, jog jis, 
lankydamasis EUCOM’e kaip LTB 
Centro Komiteto vicepirmininkas ga
vo patikinimų, kad amerikiečiu mo
terų klubai gali suteikti reikalingų 
gimnazijoms anglų kalbos lektorių. 
Gimnazijų direktoriai kontakte su 
vietos komitetais turėtų šią galimybę 
išnaudoti ir anglų kalbos lektores 
kviesti^.

Po kelių valandų informacinių 
pasitarimų apyl. pirmininkai, gavę 
nurodymų artimųjų uždavinių vyk
dymo dėliai, išsiskirstė, (p)

The, New York Times laikraštis 
Įsidėjo specialiai parašytą William 
S. White straipsnĮ apie artėjančią ko
vą dėl DP įstatymo, kuriuo būtų Įsi
leidžiami tremtiniai Į J.A.Valstybes. 
Labiausiai būsią puolami pasiūlyti 
suvaržymai. - ,

Jame rašoma, kad respublikonų 
vadai yra paruošę tam tikrą projek
tą dėl tremtinių įsileidimo į ši kraštą 
ir kad tai bus artimiausias Kongreso 
darbas. Pagal oficialius duomenis 
Vokietijos, Austrijos ir Italijos sto
vyklose ir už jų priskaitoma daugiau 
negu 1.323.000 DP, kurie be nuotako* 
žvelgia Į neaiškią ateit).

Ateinančią savaitę (straipsnis pa
rašytas balandžio 10 d., atseitų, kad 
turėtų pradėti projektą svarstyti, 
red.) tiek Senate, tiek Kongrese ko
va, galimas daiktas, suintensyvėsian- 
ti, nes ji yra ypatingai komplikuota 
ir subtili. Laikraštis nurodo, kad 
klausimas nėra paprastai sprendžia
mas, pasisakant, „taip ar ne“. Prie
šingumai, kurie dabar iškylą, esą ne
be du, bet mažiausiai trys.

Pirmiausia reikalas patenka pas 
ortodoksinius juridinių komitetų 
kontrolerius, kurie abiejuose rūmuo
se jį pirmiausia ir nagrinėja. Šie ko
mitetai jau ėmėsi kai kurių priemo
nių, pasiūlydami atsargią ir ribotą 
prieglaudą Europos išvietintiesiems.

Mažuma, ypač senate, yra ypač 
nepatenkinta šiais projektais. Nepri
tarimas labiausiai pasireiškė tarp 
dviejų ir tai sukėlė du juridinio ko
miteto nariai — respublikonų senat. 
John Sherman Cooper iš Kentucklo 
ir demokratų senat. J. Howard Mc

Grath iš Rodislandų (paskutinysis yra 
taip pat tautinių demokratų pirmi
ninkas).- Grečiausiai jie bus paremti 
senatorių, kurie nepriklauso komi
tetui.

Be pagrindinių besirungiančiųjų, 
dar yra abiejuose Rūmuose neaprėž
to stiprumo grupių, kurios kietai 
priešinasi bet kokiam projektui DP 
padėti. Šios grupės dabartinėje bū
klėje turi taktini pranašumą, nes tie, 
kurie remia bet kokią tos krypties 
veiklą, dabar dėl to nesusitaria.

Laisvas DP Įsileidimas argumen
tuojamas tradicija, nes šis kraštas 
yra kaip tik susidaręs iš imigrantų. 
Sis kraštas^ be to, turi didelių žemė* 
plotų ir yra stiprus ekonomiškai, o 
tas jau Įgalina, atsižvelgiant Į isto
rini mandatą, suteikti plačius imi
gracijos galimumus.

Priešingi argumentai girdimi dėl 
butų stojos. Yra, žinoma, ir kitokių 
priekaištų, bet gi tai dažnai yra pri
vataus pobūdžio. Čia turima galvoje 
nepasitikėjimą svetimaisiais, sveti
mų nuotaikų baimė, baiminimasis 
politinių komplikacijų, kurias at
neštų nauji imigrantai, ir pagaliau iš 
Kongreso kilę sunkumai.

Senato daugumo* projektas, kuri* 
yra bevelk vieno resp. senatoriaus 
Chapman Revercomb paruoštas ir 
numato Įsileisti specialių kategorijų 
tik 100.009 DP per dvejis metus, yra 
taip baisus, jog kai kurie jo prieši
ninkai mano, kad ji* teikia daugiau 
vilties, negu klausimą sprendžia iš 
esmės. Pagal- jame nustatytas sąly
gas, pusė Įsileidžiamų turėtų būti

Įvairios žinios

MOTINOS DIENA
Šiais metais Motinos Diena išjhio- 

lagegužės 2 d. (pirmąjį gegužės sek
madienį). Lietuvoj Motinos Diena 
buvo iškilmingai švenčiama. Būdavo 
ruošiamos specialios pamaldos ir mi
nėjimai su menine programa. Ir trem
tyje ligi šiol ta tradicija palaikoma. 
Kultūrinės organizacijos, mokyklos, 
katalikiškos akcijos branduoliai ir ki
tos Įstaigos prašomos ir šiemet Moti
nos Dieną atitinkamai paminėti.

L.T. Katalikiškos Akcijos Centras

• Sovietai Berlyno kontrolės tary
boje veto pavartojo 69 kartus, arba 
72’/t, prancūzai — 13, JAV — 12 Ir 
britai tik vieną kartą. (AP)
• Italų kilmės amerikiečiai, kurie 
yra nusistatę prieš komunistus, pra
dėjo bombarduoti savo tautiečius 
Italijoje laiškais ir telefoniniais pasi
kalbėjimais su draugais bei giminė
mis, kad jie balsuotų už demokrati
nius kandidatus. Buvo pareikšta, 
kad Italijon buvę pasiųsta jau per 
2.000.000 laiškų. (AP)
• Vokiečių belaisvių D. Britanijoje 
belikę tik 60.000, kurie per ateinan
čias 12 savaičių būsią išgabenti na
mo. Nuo 1946 m. rugsėjo mėn. pa
leista 310.000 belaisvių. 21.000 vokie
čių belaisvių savanoriškai pasiliko 
Anglijoje žemės ūkio darbams. (UP)
• JAV karo laivyno vienetas dar IĮ 
mėnesį lankysis Norvegijos vande
nyse. Laivyno vadovybės pranešimu, 
atvyks amerikiečių 6 kovos laivai su 
lėktuvnešiu. Taigi svečių vizitą pa
darys lėktuvnešis 27.000 t, 6.000 t 
priešlėktuvinis ir 4 naikintuvai. Nor
vegijos uostuose jie išbus nuo ba
landžio 29 iki gegužės 2 d. (AP)
• JAV atstovas John M. Vorys pa-

Kongreso lankia dideli darbai
The New York Times praneša, 

kad JAV Kongresui esą pateikta 
gana daug Įstatymų projektų apsvar
styti. Kalbama net ir apie šios regu
liarios sesijos pratęsimą. Du treč
daliai laiko jau sunaudota, nors prieš 
•kis guli visa eilė naujų projektų, 
susijusių su krašto saugumu, neskai
tant ppezidento rinkiminės kampani
jos. Yra siūloma padaryti trum
pesnes vasaros atostogas ir vėl pra
dėti darbą antroje vasaros pusėje ar 
sudenĮ-

Be prezidento ir gynybos mihiste-

rio pateiktų Įstatymo projektų, dar 
laikomi svarbiais ir svarstytinai* šio
je sesijoje šie:

1) Piliečių teisių,
2) Displaced pwsoaw,
3) Butų statybos.
Dėl. DP Įstątymo NYT rašo, kad 

atitinkamas Įstatymas, leidžiąs bena
miams politiniams tremtiniams at
vykti Į ŠĮ kraštą, gal būsiąs ir pri
imtas. Tai esąs sekantis svarbus 
klausimas, kuris turįs eiti Į senatą, 
(am.)

reiškė, kad „karas su Rusija atrodo 
neišvengiamas, jeigu neĮvyks revo
liucinio užsienių politikos kurso pa
keitimo JAV ar Rusijoje". Vorys yra 
Kongreso užsienių reikalam* komite
to narys. (AP)
• D. Britanijos komunistų partijos 
laikraščio „Daily Worker" redakto
rius Douglas Hyde smarkiai puolė 
komunizmą ir pareiškė, jog jis pasi
traukia H redaktoriaus pareigų ir 
pereis į katalikų tikybą.

Jo pareiškimu, komunistų parti
jos perversmas Čekoslovakijoje jį 
taip Išgąsdinęs, Jog atrodą, kad tokie 
dalykai galĮ Įvykti Italijoje, Prancū
zijoje ir Anglijoje. Panaši istorija 
buvo prieš treji* metus, kada komu
nistų laikraščio redaktorius Louis 
Budenz pasitraukė ir perėjo Į katali
kus Amerikoje.

P. Hyde yra 88 metų amžiaus b* 
komunistų partijai priklausė 20 me
tų. (INS)
• Prezidentas Trumanas Į tautą 
kalbės gegužės 6 dieną. (UP)
• Žydų reikalams patarėjas W. Ha
ber prie generolo L. D. Clay pareiškė, 
kad antisemitizmas didėjąs, tatai 
ypatingai pastebima britų zonoje. 
Todėl 231.000 žydų DP emigracija tu
rinti būti užtikrinta, nežiūrint koks 
bebūtų JT sprendimas. (UP)
• JAV kandidatas | prezidentus p. 
Stassenas kol kas pirmauja, palik
dama* užpakalyje gen. McArthurą ir 
Dewey. (UP)
• Graikijos vyriausybė* kariuomė- 
nė trimis kryptimis pradėjo pirmąją 
pavasario ofenzyvą prieš sukilėlius. 
Puolimas buvo pradėtas trimis divi
zijomis, kurios susideda iš 20—30.000 
karių, kovojančių Tymphrystos kal
nuose. Nors graikų ir amerikiečių 
šaltiniai šias operacijas tebelaiko dar 
griežtoje paslaptyje, tačiau viešumoje 
jau žftioma, jog ofenzyva praeidėjual. 
(AP)

kvalifikuoti žemės ūky ir skirti išim
tinai tik žemės ūkio darbams, kada 
jie atvyks Į Ameriką kurtis naujos 
tėvynės.

Dar daugiau, pusė visų vizų būtų 
išduota „išimtinai“ tiems DP, kurių 
kraštai ar tėviškės yra „svetimųjų 
jėgų aneksuotos“, t. y. Sovietų Są
jungos užimti. Tuo būdu būtų pri
imami pabaltiečiai ir tie lenkai, kurių 
tėvynė pateko už „geležinės uždan
gos". Kiekvienas asmuo, kuris at
vyktų, būtų priverstas pereiti per vy
riausybės kvotos agentūros, kur bū
tų nustatytas jo „charakteris, istori
ja ir tinkamumas“.

Vėl gi, „DP tinkamumu remtųsi 
1943 m. gruodžio 22 d. atvykimo Į 
Vokietiją, Austriją ar Italiją data. 
Vėliau atvykę Į nurodytus kraštus 
negalėtų naudoti* tuo Įstatymu. Vy
riausybė tuo tarpu gi siūlo laikyti 
DP kiekvieną, kuris savo bėgimą yra 
užbaigęs Iki 1947 m. balandžio 21 d.

Pagaliau, nė vienas asmuo negali 
būti priimtas, kol nebus patenkina
mai užtikrinta, jog jis bus „tinkamai 
aprūpintas darbu“, visai neišstu- 
miant amerikiečio iš darbo, ir ra* 
„patenkinamą, saugų ir sveiką bu
tą", visai neišgyvendinant amerikie
čio šeimos.

Sials klausimais aptarimai bus pa
siūlyti vieno* grupės, žinomos DP 
komisijos vardu. Senatorial Cooper 
ir McGrath pradėjo puolimą dėl šių 
suvaržymų. Pirmasis priešinasi svar
biausia, dėl Išskyrimo kitų tautybių, 
paliekant pabaltiečius. Antrasis da
ro spaudimą dėl butų ir darbo sąlygų 
sunkumo.

Kongreso daugumos projektas 
numato Įsileisti 200.000 DP. Jame 
nėra numatyta tokių griežtų kvalifi
kacijų reikalavimų, nors ir pagal ŠĮ 
projektą būtų Imtasi rūpestingos ak- 
cijo* prieš nepageidaujamų politinių 
pažiūrų asmenis, kaip pvz. komu
nistu*, 
damos 
pėms" 
klauja 
bėse.

Kaip vi*a tai bu* baigta, šiuo me- 
yra viena didžiausia mįslė, kaip

Laisvės priešai veegia 
' viešumos

VISO PRIDENGTI NEGALtJO Nti 
„GELEŽINES UŽDANGOS“

Atgarsiai iš Ženevos
„Tie, kurie tamsą mėgsta daugiau 

negu šviesą, patys sukelia nepasiti
kėjimą. Tai yra teisinga na tik in
dividams, bet ir paskirų kraštų vy
riausybėms. Prieš dešimti metų Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos dikta
toriai buvo svarbiausi intelektualinio 
tamsumo gynėjai ir praktikai. Ji# 
norėjo savo darbus pridengę cenzū
ra, nes jie ruošėsi agresijai prieš savo 
kaimynus. Šiandien Sovietų Sąjunga 
mėgina paslėpti savo veiklą už gele
žinės uždangos. Yra daug priežasčių 
tikėti, kad jos motyvai šiuo atveju 
maža tesiskiria nuo Hitlerio, Muso
linio bei Hirohito siekimų.

Ženevoje tik Sovietai ir jo* sate
litai balsavo prieš amerikiečių pa
telktą rezoliuciją suteikti pasaulio 
spaudai plačią laisvę žinioms rinkti, 
perteikti ir išplatinti. Kremlių* no- 
tlfct laisve, jis pripažĮsta tik kontro
liuojamąją. Jis mato, kad Sovietų 
laikraščiai pilni propagandos, bet n* 
žinių, ir toji propaganda jam dažnai 
yra naudinga. Ir kadangi daugelis 
žmonių negali prieiti prie tikrų pa
saulio faktų, tada dauguma jų ima 
tikėti bent iš dalies propaganda, ku
ria jie yra kasdien maitinami.

Ženevoje priimtoji rezoliucija na
gai! pakelti Sovietų Sąjungos geleži
nės uždangos. Tačiau mažiausia tai 
yra kad ir nedidelis žingsnis, tačiau 
teisinga kryptimi. Ji galės padėti 
laisvuose kraštuose išsikristalizuoti 
opinijai prieš tuos išsiveržimus, kurio 
cenzūros žinias spaudoje ir per radiją.

Kur nėra laisvės žinioms surinkti, 
perduoti ir paskleisti, tenai negali 
būti ir laisvos vyriausybės, ten maža 
ir žodžiui laisvės. Cenzūra ir žinių 
suvaržymai yra ginklai tironų ir tų
jų, kurie siekia būti tironais", baigia 
The Dalles Morning News straipsnį, 
kurĮ buvo persispausdinęs NYHT. 
(JA)

Pagal IĮ projektą būtų duo- 
vIzob „pavieniams ar gru- 
tokiu santykiu, kaip santy- 
DP kiekiai paskirose tauty-

tu

ir pats klausimas, ar šioje sesijoj# 
kongresas imsis darbo. Daugiausia 
ir, tur būt, iš viso pareis nuo respu
blikonų vadų Įsitikinimo ir nusista
tymo, debatuojant tautinius reikalus. 
DP reikalą lems šie ponai: sen. Ro
bert A. Taft iš Ohio, atstovas-kalbė- 
tojas Joseph W. Martin Jr. ir atsto
vas Charles A. Halleck iš Indianos.

Sprendžiamą Įsitikinimą, kuris vii 
dar daugiausia nėra viešai formuluo
tas, nulems daugelis Įtakingų demo
kratų iš pietinių štatų, kurie dėl imi
gracijos istoriškai laikydavosi labai 
rezervuotai.

Iš šio straipsnio aiškėja, kad kol 
kas dar nėra, vieningos nuomonės dėl 
pačios Įstatymo formos Ir dėl priim
tino DP skaičiaus. Taip pat dar ne
aišku, ar DP (statymo projektas bus 
svarstomas šioje sesijoje, nors ir nu
matytas svarstyti. Apskritai imant 
DP Įstatymo projektas dar nėra tiek 
pastūmėtas, kad galėtume dėti Į M 
visas viltis. (NYTOW/am)

2,3 milijardo doL JAV orinėms pajėgoms
Priėmus Marshallio planą, dabar 

svarbiausia* JAV kongreso dėmesys, 
kaip SDP remdamasis Informuoja 
NZ, nukreipta* J karinio JAV poten
cialo sustiprinimą. Įvertindamas rei
kalaujamų priemonių būtinumą ir 
skubumą, atstovų rūmų asignavimo 
komitetas po krašto gynimo miniate- 
rio Jame* V. Forrestel kalbos balan
džio 13 d. leido tuojau pat panaudoti 
2,3 milijardo dolerių JAV orinėms 
priemonėm* sustiprinti ir sumoder
ninti. *'

Vieną dieną anksčiau, kaip nurodo 
Dena/Reuteris, kariniame komitete 
mlnl*t. Forrestal kalbėjo: „Mes turė
sime taiką, jeigu aiškiai Įrodysime, 
jog JAV netoleruos Vakarų civiliza- 
cijo* sunaikinimo. Mos neturime nė 
mažiausio noro grasinti ar karo pro
vokuoti. Tačiau Jungt. Valstybė* turi 
būti pasiryžusio* ir galingo*, kad to 
žinojimas jau 11 anksto Įspėtų užpuo
liką. Mūsų karini* potencialą* yra 
daug didesni* negu sovietų.“

UP papildomai praneša, Pervestai 
toliau pažymėjo, kad Sovietų Sąjun
ga žino atominės bombos paslaptį ir 
technikiniu* jos gaminimo principus, 
bet šiuo metu ji dar nėra pasiekusi 
tokio pramonė* pajėgumo, kuris rei
kalingas atominėms bomboms ga
minti. Šios informacijos krašto gyni
mo ministeeĮ esančios pasiekusios per

mokslinių tyrimų ir planavimo Įstai
gos pirmininką Dr. Vannevar Bush.

Kita proga JAV karo minister!* 
Kenneth C. Royal, kaip nurodo AP, 
pareiškė, tautos gynyba reikalauja 
tolimo skridimo lėktuvams bazių nu
ropos ir Azijos žemyne. Toma ba
zėms reikalinga ne tik lėktuvai ir 
atitinkamas personalas, bet ir sausu
mos kariuomenė. Joms gresia pavo
jus būti užpultoms priešų kariuome
nės, todėl gynimuisi reikėtų po 
300.000—400.000 ginkluotų vyrų kiek
vienai.

Balandžio 12 d. reprezentacinių rū
mų užsienių reikalų komiteto pirmi
ninkas Charles A. Eaton, Dena/INS 
teigimu, pateikė įstatymo projektą, 
pagal kurį turėtų būti sustabdytas 
„nedraugiškom* tautoms“ siuntimas 
ginklų ir ginklams bei .šaudmenims 
gaminti reikalingų Įrankių ir mašinų.

UP praneša, kad JAV karo mini*te- 
rijos pareigūnas užtikrina, kad nau
ja* karas neužklupsiąs Jungt. Val
stybių taip nepasiruošusių, kaip pra
artojo pradžioje. Dabar saą Įmanoma 
pramonę pertvarkyti taip, kad ji po 
kelių savaičių jau gamintų karo 
reikalams, o praėjusio karo meta 
toks pertvarkymas reikalavęs net 
keleto* mėnesių. Po praėjusio kąro 
pabaigos eeanti išugdyta visa sistema 
gamybai paruoštų ginklavimo fabri
kų ir šaudmenų Įmonių. (JfB/s)
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Nepastebėtas vizitas Atėnuose
(PASAULIO SPAUDOS PASLAPIUO8E PASIŽVALGIUS)

Jeigu Berlyno {vykiai nebūtų taip 
sukoncentravę viešojo dėmesio ties 
savimi, tai ir Turkijos užs. reik, mi- 
nisterio viešėjimas Atėnuose būtų, be 
abejo, buvęs pastebėtas daugiau, ne
gu dabar, — pažymi „Schwab. Lan- 
deszeitung“. Turkų ir graikų santy
kiai niekados nėra buvę toki, kokius 
galėtume laikyti nuoširdžiais. Jau 
vien ši -aplinkybė galėtų pastarajam 
vizitui suteikti ypatingos reikšmės, 
nes jis parodė, jog esamiems santy
kiams veikiant, tradicinis jautrumas 
atidedamas į šalį. Sąryšy su tuo esą 
reikėtų prisiminti ir neseniai girdėtą 
graikų prasitarimą apie tampresnių 
ryšių užmezgimą, gal net sąjungos 
sudarymą su Roma. Išvedus liniją 
Ankara-Atėnai-Roma, imtų ryškėti 
ir jau daug kalbų sukėlusio Vidur
žemio bloko kontūtai. Jam atitektų 
Europos pietinio sparno gynimas. Sa- 
dak lankymasis Graikijos sostinėje 
Įeinąs tuo būdu j padidėjusio Vakarų 
aktyvumo rėmus. Graikijos valstybės 
vyrams šiuo metu jis esąs tuo malo
nesnis, kadangi besiartinanti pavasa
rio ofenzyva prieš sukilėlius savyje 
slepia galimo konflikto su jų Balka
nų kaimynais riziką, o šį rizika gal
būt galėtų mažėti, jeigu pasisektų 
įsigyti toki ramstį, kokiu yra kariniu 
požiūriu vertinama Turkija.

Turkijos užs. ministeris Sadak, 
žveicariškio „Die Tat“ teigimu, parei
škęs spaudai, kad esančios vedamos 
derybos dėl Graikijos-Turkijos muitų 
unijos sudarymo. Po keturias dienas 
Užtrukusių pasikalbėjimų, kuriuose 
dalyvavęs ir Graikijos užs. reik, mi- 
aisteris Jsaldaris, prieita nuomonė, 
jog naujas paktas esąs iš viso nerei
kalingas, nes atsižvelgiant į tolydžio 
besikeičiančią situaciją prieškarinio 
•usltarimo visiškai esą pakankama.

KAIP VERTINA ŠVEDAI SUOMI- 
JOS-RUSIJOS PAKTĄ?

„Dagens Nyheter“ rašo, kad Suo
mija Maskvoje neturėjusi laisvės de
rėtis. Jeigu šį paktą Ir ratifikuosiąs 
Suomijos parlamentas, tai būsiąs vi
siškai ne laisvos valios Išreiškimas, i

FAR PAŽĮSTA ŽUVUSIUS LIETU
KUS JURININKUS?

—ret. j drinlnkiį Sąjunga Užsienyje 
prašo atsiliepti visus tautiečius, kurie 
turi žinių apie žuvusiu? lietuvius jū
rininkus.

Prašome nurodyti žuvusio jūrinin
ko pavardę ir vardą, gimimo vietą ir 
datą (jei tai yra žinoma), pavadinimą 
laivo, ant kurio paskutiniu laiku 
plaukiojo ir kokiose pareigose, trum
pą biografiją, žuvimo datą ir kokiose 
aplinkybėse žuvo (jūroje-audroje, 
okupantų KZ lageryje ir 11.).

Visas žinias prašome siųsti šiuo 
adresu: P. Mažeika, (24) Flens
burg, Munketoft 1, Seefahrtschule.

bet daugiau patvirtinimas nuomonės, 
jog Suomija negalėjusi tokio pakto 
atmesti.

„Stockholms Tidningen“ mano, 
kad paktas vis dėlto sutelkiąs Suo
mijai galimumą išlaikyti ypatingą 
teisinę būklę rytų bloke, žinoma, jei
gu būtų raidiškai laikomasi abišaliai

EUROPOS PILIEČIAI
šią temą neseniai viename savo 

vedamųjų svarstė austrų savaitraštis 
„Der Standpunkt“, prisiminęs 1940 
metais Britų vyriausybės padarytą 
pasiūlymą, kad D. Britanijos ir Pran
cūzijos gyventojai turėtų vieną ir tą 
pačią abiejų valstybių pilietybę. Lai
kraštis čia pat prisimena, kad 71 bri
tų parlamento atstovas pareikalavęs 
kurti demokratinę Europos federaci
ją, kurios viršūnėje stovėtų repre
zentacinė vyriausybė su plačiais įga
liojimais, ir valstybių sąjungą, kurios 
gyventojai turėtų bendrą Vakarų 
Europos pilietybę. Šios sąjungos na
riais pirmoje eilėje taptų 16 per Mar- 
shallio planą susiartinusių Europos 
valstybių, {skiriant ir vakarinę Vo
kietiją. Pagal demokratinę formą, 
pagrindinius politinės laisvės ir žmo

Lietuva pirmavo Italijos rinkimo propagandoj
Milžiniškoj antikomunistinėj Itali

jos rinkimų propagandoj Lietuvos li
kimas sovietų vergijoj užėmė vieną 
pirmųjų vietų. Galima sakyti, visa 
nekomunistinė spauda ištisai paskelbė 
dokumentus Ir liudijimus apie so
vietų terorą Lietuvoj abiejose pasta
rosiose sovietų okupacijose, tarp jų 
VLIKo memorandumas JTO, prof. 
Krėvės-Mickevičiaus, Dr. Garmaus 
ir kt. parodymus, vyks. Matulionio 
ir su juo kalintų kunigų epopėją ir 
t.t. Didžiuliai plakatai milijoniniu ti
ražu buvo išleisti su Rainių, Pravie
niškių*.... nuotraukomis. Komuni
stams atsikirtus, kad tai vokiečių te
roro aukos, plakatų leidėjai juos nu
tildė, paskelbdami 10.000 dolerių pre
miją už {rodymą, kad tai ne komu
nistų darbas. Daugelis italų laikraš
čių {sidėjo Nelės Mazalaitės „Nežino
mojo Kareivio legendos“ vertimą. (Ją 
paskelbė ir prancūziškas šveicarų 
laikraštis „Tribune de Lauzanne“). 
Lietuvos vaizdai buvo rodomi ir kino 
teatruose. Konkrečių lietuviškų duo
menų pagrindu buvo įrodinėjama ko- 
munistlnė-sovietinė pragaištis visose 
gyvenimo srityse-politlnėj, ūkinėj, 
kultūrinėj, religinėj. Daugiausia lie
tuviškais faktais operuoja populia
rus didelio tiražo leidinys „Cosa vuole 
ii communismo“, kuriame paduodami 
lietuvių informacijos šaltinių duo
menys. Be kitų, ten atspausdintas ir 

gaus teisių principus turėtų nustatyti 
konstitucija. Tatai, be abejo, esąs tik 
pasiūlymas. Tačiau jeigu esą suly
ginsime jį su tuo, kas Europos sąjun
gos reikalu jau padaryta, nebeteksią 
abejoti, jog čia turima reikalo nebe 
su utopija, bet su nepaneigiamai 
praktiška evoliucija.
R?SAI SULAIKYTUS! ties ELBE

Dar kartą prisiminęs strateginę 
padėtį Europoje, Walter Lippmann 
rašo „New York Herald Tribune", 
kad jeigu ginkluoto konflikto atveju 
Rusija užimtų vakarinę Europą, tai 
Vakarai netektų didžiausių politinių 
ir moralinių ramsčių. Dėl tos prie
žasties negalįs Vakarų Europos są
jungos patenkinti nuogas užtikrini
mas, jog Rusijos užpultos tautos bū
siančios išvaduotos, kai Rusija bū
sianti sumušta. Verčiau esą reikėtų 
tas valstybes paremti tiek, kad jos 
sėkmingai galėtų sulaikyti Rusiją ties 
savo sienomis. Todėl taktinio gyni
mosi stiprumas, {kalkuliojant net Ir 
galimumą pulti pačių rusų teritoriją, 
turėtų pasireikšti, jeigu tik galima, 
jau ties Elbe, bet būtiniausia — ties 
Reinu. A. Berštolis

Įspūdingas t Bružiko S. J. laiškas 
Amerikos lietuviams katalikams (E).

INGOLSTADTE ATIDARYTAS 
PROFESINIO PARENGIMO 

CENTRAS
Tremtinių paruošimas galimai 

emigracijai, išmokant nauji), prak
tiškų profesijų, yra šiuo metu vienas 
pagrindinių IRO uždavinių, kuriam 
vykdyti steigiami profesinio parengi
mo centrai. Ligi šiol tokie centrai 
buvo suorganizuoti Ludwigsburge 
(Stuttgarto apyg.), Arolsene (Frank
furto apyg. ir Altenstadte (Gautingo 
apyg.). Šiomis dienomis, kaip mus 
informuoja IRO Iš Bad Kissingen, 
atidarytas toks profesinio parengimo 
centras Ingolstadte. Jo paskirtis yra 
aptarnauti .Mlinchąno apygardos DP. 
Be šių keturių centrų, artimoje atei
tyje numatoma atidaryti dar tris li
kusius kitoms IRO apygardoms.

Ingolstadte numatyta vieta 600 
mokinių. Jau veikia čia, Fort Jones 
kareivinėse, stalių, metalo tekintojų, 
šaltkalvių, šveisuotojų ir kt. kursai. 
Klausytojai priimami tiktai DP. (e)

JAV adm. Ch. W. Nimitz pasakė, 
kad Rusija, vokiečių technikų pade
dama, statosi dideli povandenini lai
vyną. Naujieji pov. laivai yra „21 
modelio" Ir galės plaukti iki 700 pėdų 
gylio po, 16 margų greičiu. (INS)

Balandžio 10 ir 11 dienomis Geis- 
llngeno estų kolonijos sporto vado
vybė surengė 1948 metų pabaitiečių 
stalo teniso individualines pirmeny
bes. Iš mūsiškių jose dalyvavo keturi 
vyrai: Adomavičius, Krivickas, Igna
tavičius, Žėglis ir dvi moterys: Rū- 
telionienė ir Laikūnienė. Reikia pa
sidžiaugti šių mūsų stalo tenisinin- 
kių-ų parodyta puikia kovos dvasia 
ir energija, laimint visus keturis 
(moterų vieneto, vyrų vieneto, miš
raus dvejeto Ir vyrų dvejeto) Pabal
tijo stalo teniso meisterio vardus. 
Niekuo nepateisintinas mūsų tenisi
ninkų: Dženkutės, Gerulaičio, Ga- 
runkščio ir Januškio pasielgimas, 
kada jie nesiteikė net laiku pranešti 
mūsų sporto vadoybei apie savo neat
vykimą { pirmenybes (kiti net nė pa
vėluotai nepranešė!) Juk būtų buvę 
galima l jų vietą pakviesti kitus, — 
pakaitalo, ačiū Dievui, dar šiuo metu 
turima.

I. Moterų vienetas. — Lietuviams 
atstovauja Rūtęlioniene ir Laikū
nienė, latviai išstato penkias varžo
ves, o estai — tik vieną.

Moterų vieneto ir vyrų vieneto pir
menybės vykdomos dviejų minusų 
sistema; iki kvartfinalio laimėjimas 
užskaitomas iš dviejų laimėtų setų, 
o toliau — iš trijų; mišraus ir vyrų 
dvejeto — vieno minuso sistema, iš 
trijų laimėtų setų.,

Rūtelionienė, laimėdama prieš Roo- 
iend (estą) 2:1, Ozolina 2:0 ir Bra
mane 3:1, patenka j finalą. Laikū
nienė pirmame susitikime su Bra
mane šiek tiek nervinasi, be to, lydi 
dar nesėkmė, ir ji pralaimi 2:0. Gi 
sekančiuose susitikimuose suranda 
save ir, be didesnių pastangų, laimė
dama prieš Kalradzins 2:0, Viluma 
2:0, Atale 2:0 ir prieš Bramane 3:0, 
patenka minusininkų grupėj j finalą. 
Abi mūsų atstovės stoja į kovą dėl 
Pabaltijo meisterės vardo. Laikūnie- 
nės laimėjimas -3:0 (21:18, 21:11 ir 
21:16) dar neišaiškina meistererės, nes 
abi turi' po vieną minusą — pralai
mėjimą. Antrame jų susitikime lai
mė pasisuka Rūtelionlenei, ji laimi 
3:1 (21:11, 18:21, 25:23 ir 21:15) ir 
tampa moterų vieneto nugalėtoja. 
Jų abiejų pajėgumas maždaug vieno
das. Rūtellonienės žaidimas labiau 
paremtas puolimu, o Laikūnienės gy
nimus!, o tai parmajai ir padėjo šiuo
kart pakilti vienu laipteliu aukštyn. 
Šiaip, ir viena ir kita sužaidė puikiai, 
— savo gražiais užpuolimais bei „ne
paimamų sviedinių" priėmimais bei 
nuo jų apsigynimais daugelį kartų 
įaudrino žiūrovus.

H. Vyru vienetas. - Varžybose stoja 
pradžioj į kovą 16 dalyvių. Tik vie
nas Adomavičius pasiekia finalą be 
pralaimėjimo. Jis nugali Tali 2:0, 
Ignatavičių 2:0, Veikme 3:1 ir Mati- 
sons 3:0. Ignatavičius, laimėjęs prieš 
Soots 2:0, o antrame susitikime pra- 
lalmėjas Adomavičiui, patenka į mi
nusininkų grupę, kur laimi prieš Tali 
2:0, Leonovičs 2:0 ir Veikme 3:1, To
liau susitinka su Krivicku, prieš kurį 
laimėti jam nebepavyksta, pralaimi 
1:8 (12:21, 21:18, 15:21 ir 17:21). Kri

SPORTO ŽINIOS
Pabaitiečių stalo teniso pirmenybės Geisti n gene

LIETUVIAI LAIMĖJO VISAS PIRMĄSIAS VIETAS
vickas parmąjj susitikimą prieš K<xį 
laimi 2:0, o Matisonsui pasiduoda IK 
ir taip pat patenka į minusininlra 
grupę. Čia jis laimi prieš Upei M, 
Žėglį 2:0, Olinš 3:0, Ignatavičių 3:1 
Matisonsą 3:0 (21:9, 24:22 ir 24:9) » 
taip patenka iš minusininkų grupės į 
finalą. Žėglio kovos kelias gan trum
pas. Jis, pralaimėjęs prieš Olinš 1® 
patenka pas minušininkus, kur, laf- 
mėjęs prieš Laos 2:0 ir Maerdi 2i(l, 
pasiduoda Krivickui 0:2. Adomavi
čiaus ir Krivicko kova dėl Pabaltijo 
vyrų stalo teniso meisterio vardo gan 
nuobodoka, nes abu žaidžia labai at
sargiai, nesimeta į puolimą, ir dažnai' 
sviedinukas, taip „badomas“, išlaiko
mas ąnt stalo net iki dviejų minulių 
ar net daugiau. Po penkių setų kovo* 
pergalė atitenka Adomavičiui — 3:2 
(21:6, 16:21, 10:21, 21:11 ir 21:14).

III. Mišrus dvejetas. - Mūšų abi po
ros: Adomavičius — Laikūnienė ir 
Ignatavičius — Rūtelionienė patenka 
į pirmąją grupę. Pirmam susitikimą 
vieniems tenka pasitraukti iš kovos. 
Ignatavičius — Rūtelionienė laimi 
prieš Adomavičių — Laikunienę 3:i 
(19:21, 21:16, 21:14 ir 21:14). sekan
čiam susitikime prieš Veikme-Viluma 
3:2 (17:21, 21:12, 17:21, 21:14 ir 21:15), 
o baigminiame susitikime, sunkokoj 
kovoj, laimi prieš latvių porą Mati- 
sons — Atale 3:2 (21:23, 2:9, 17:21, 
21:15 ir 23:21).

IV. Vyrų dvejetas. — Čia lietu
viams burtai krinta labai palankiai: 
l pirmą grupę patenka viena mūsų 
pora, o antrąją — kita. Pirmojoj gru
pėj Žėglys — Krivickas laimi prieš 
Matisons —- Leonovičs 30, Kool — 
Tali 3:0. Antroje grupėje Ignatavičius
— Adomavičius laimi prieš Soonpaa
— Soots 3:0, o prieš Olinš — Veikme 
3:1. Finale pergalę iškovoja Ignata 
vičius — Adomavičius prieš Žėglį — 
Krivicką pasekme 3:1 (21:18, 15:21, 
21:18 ir 21:7).

Ir taip šeši mūsiškiai iškovojo lie
tuviams visas keturias pirmąsias ir 
tris antrąsias vietas.

O koks gi estų ir latvių štalo tenisi
ninkų pajėgumas?

Latviai vyrai techniškai gan pui
kūs, netoli atsilikę nuo mūsiškių, bet 
taktiškai ir patyrimu toli gražu iki jų.. 
Protarpiais mūsiškiams (vyrams ir 
moterims) teko gerokai pasitempti, 
ypač prieš latvius-es, norint iškovoti 
laimėjimą. Gi mūsiškių stalo teniso 
klasė nęra jau taip pažengusi atgal ir 
tokioj tragiškoj būklėj, kaip kad prieš 
porą savaičių spaudoj nušvietė. Vyt 
G. Žinoma, blogos gyvenimo sąlygos, 
šiek tiek atsiliepė į mūsų stalo teniąo 
klasę, bet nereikia pagal save seikėti 
kitų.

Paiioe pirmenybės buvo įvykdytos 
sklandžiai, o dalyviai priimti malo
niai, suteikiant jiems puikų poilsį ir 
gerą maistą, pirmųjų vietų laimė
tojai buvo apdovanoti kukliomis do
vanėlėmis. Pirmenybes vedė estu 
vyr. sporto vadovas p. Kalev, mūsų 
Vyr. FASK-to narys Al. Osteiha » 
estas Maerdi. L. V-kas.

Musų mirusieji
(Tęsinys iš „Tėviškės Garso“)

221. Gustas Jonas, gim. 1873. V. 
g. Karališkiai, Šakių apskr., mirė 

47. IX. 23. Schwab. Gmūnd, palai
dotas vietos RK vokiečių kapuose.

222. Žulkovska (Žulkauskienė) An
tanina, gim. 1882. Griškabūdis, palai
dota 1946 Mūhldorf, viet. RK kap.

223. Mačinkytė Emilija, gim. 1946. 
XII. 2. Mūhldorf a. Inn, mirė 1946. 
XII. 27 d.

224. Kalvaitienė Natalija, gim. 
1903. VIII. 13. Griškabūdis, Šakių 
apskr., mirė 1946. IX. 26. Gr. Hesse
pe, Kr. Meppen, palaidota vietos RK 
kapuose.

225. Fricienė Dania, gim. 1911. IV. 
12. Pikaičių k. Tauragės apskr., mirė 
1946. X. 16 d.

226. Majauskas Jonas, 1913. X. 18. 
USA, mirė 1946. X. 18.

227. Galdelytė Irena, gim. 1946. V.
16. Gr. Hessepe, Kr. Meppen, mirė 
1946. X. 4. Gr. Hessepe,' palaidota v. 
RK. kapuose.

228. Jagūnienė-Liudavičiūtė Ire
na, gim. 1923. VIII. 27. Kėdainiuose, 
mirė 1946. XI. 11.

229. Petrašaitis Gustavas, gim. 
1889. IV. Skardupėnuose, Vilkaviškio 
apskr., mirė 1947. L 23.

230. Kavolienė Ona, gim. 1879. II.
22. Drevėnuose, Klaipėdos krašt, mi
rė 1947. IV. 8.

231. Paulauskas Ignas, gim. 1901. 
VII. 26. Petrikaičiai, Krūtingos apskr., 
mirė 1947. VUL 25.

232. Graužtnicnė Liuda, Mykolo, 
gim. 1882. VIII. 10. Kraštų k. Svėda
sų ▼., mirė 1947. IX Schwelnfurte, 
palaidota Wurzburg RK kapuose.

298. Žtarienė-Sipaništūtė Marijo
na, gim. 1860. VII. 14, mirė 1946. IX.
17. Ansbach, palaidota vietos RK ka
puose.

184. Rusteikaitė Monika, Jono, 
Itin. 1879. IK 2. Raukų k. Švėkšnos 

v., mirė 1947. VIII. 27. Eichstūtte, pa
laidota vietos RK kapuose.

235. Žldžlūnas Pranas, Karolio, 
gimė 1893. I. 6. Noragėlių k. Seirijų 
v., mirė 1945. IV. 4. Neringa Piliau, 
palaidota Nerihgoje, Kolbergo kapuo
se (žuvo nuo lėkt.).

236. Stanaitytė Audronė, Bro
niaus, gimė 1946. XII. 8. Lūbeck, mi
rė 1947. II. 22. Lūbeck, palaidota Lū- 
becko RK kapuose (prie artil. kareiv.).

237. Klova Vytautas, Vinco, gimė 
1946. X. 9. Lūbeck, mirė 1947. II. 23. 
Lūbeck.

238. Ruzevičius Vincas, Jono, gi
mė 1916. VII. 26. Svaigimų k. Kybart. 
mirė 1947. I. 29.

PC.I.R.O. PAIEŠKOJIMU 
(STAIGA. AROLSEN prie KASSELlo. 

ieško šių asmenų:
63. Alpcrovitz Abrascha, 13 me

tų, Iš Auschwitz; Blaudžiunas Vin
cas, gim. 1902; Cinkaitė-Tumienė 
Liuda, iš Kauno; Emertaitė Alma, 
gim. 1922, iš Prag; Idikas Laimutis, 
gim. 1923. 6. 14; Mater Janis, gim. 
1923, iš Aispute; Martienis Antanas; 
Martienienė Adelė; Matis Ilias, iš 
Kauno; Penn Laser, iš Šiaulių; Penn 
Marcus, iš Šiaulių; Penu Marsche, iš 
Šiaulių; Penn Rochel, iš Šiaulių;

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant H svetimų kalbų vertimas ar straipsnius su Il
gesnėmis citatomis Iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniam* bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik Iš anksto apmo
kėti. Skalbimai iki 10 petito eilučių — 28,- RM. toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimu* pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/* nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami, 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokamą už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayer. Hypotheken- und Weehael-Bank, FiL Dillingen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

gj MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėj*, ketvirtadienį
DRHngen a. d. Donan, Kapuafneroir. M '

Vyr. Redaktorius D. Panika* 
Redaktorius Al. Lalkūna*.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY". Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Divtotoak 

Editor and publisher: Domas PEN ĮKAS. 
Adreu: Dilhngen/Donau, Kapurinerstr. M.

Printer: Verlagsanxtalt Manz, DiHtngen/D<m**k
Population to be served: 20.000.

Prismontaitė Ieva, 20 metų, iš Gos- 
law; Pmsak Davis, iš Lazdijų; Pru- 
sak Rivko, iš Lazdijų; Prusak Yacha, 
iš Lazdijų; Urba Apolonija, 38 metų, 
Iš Mumišklų; Urba Pranas, 45 metų, 
iš Mumlškių; Zičkus Vladas, 50 metų.

Skelbimas Nr. 28
Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia 

išvardinti easmens. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti 
C/Kartotekon per artimiausius LTB 
Komitetus, kartu nurodant skelbimo 
Nr. ir tikslų savo adresą.

550. Vilbikaitienė Magdė, Dubic- 
kiai Titusas su Birute, Zasas Lucijus 
(1910) iš Pagojęs ir Kurganas Anta
nas (1914) iš Liaudiškių.

. 551. Špiliauskienė Mikalina, Ali
šauskas Bernardas, Lietuvninkas Juo
zas, Vailionicnė Janina iš Kauno ir 
Karalevičius Jurgis nuo Trakų.

552. Jankūnas Vincas bei Jan
kauskienė Petronėle iš Kauno, Kop- 
štaiienė-Jaslnskaitė Ona, Murčinas 
Kazys ir Narkevičiūtė Aldona iš 
Kauno.

553. Kerai: Jurgis, Elzė bei Jų sū
nus Jurgis iš Kuršėnų, Gerlingal: 
Gotfridas bei Herbertas iš Meškuičių 
ir Pociūtė Regina iš Kauno.'

5fįi. Damauskas Domas (1906) iš 
Šiaulių ir Reinekeriai: Oskaras, Sofi
ja bei Alfredas.

555. Jankūnas Vincas iš Kauno ir 
Jankauskienė Petronėlė, gimusi Lele- 
šiūtė.

556. Jakavičiūtė Marija, kilusi iš 
Popiškių kaimo, Ramygalos valsč. 
prašo atsiliepti savo gimines ir pažį
stamus, tokiu adresu: Mrs. Mary Ka- 
zalaitis-Jakavičiutė, 26 Mendon St., 
Worcester, Mass., USA

557. Prašyti adresai iš JAV: Fe
liksui Eidimtui, Vincui Staniulevičiui, 
Onai Spurgaitienei, Stasiui Trinkai, 
Rapolui Aukštikalniui, Jonui Stegvi- 
lai, Albinui Bielskui ir laiškas Z. Ra
monui.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Padėka .
Didžio skausmo valandoje, mirus 

mūsų mylimam sūneliui a. a. Sigitui- 
Jonui, už moralinę ir materialinę pa
ramą visiems bičiuliams ir pažįsta
miems, ypatingai p. Petrikienei, p. p. 
Karveliams, Zilevičienei, Juzėnams, 
Normantams, Racevičiams, Zujams, 
a. a. Sigito buv. mkt. T. Jočienei, 
Schwab. Gmūnd LTB komiteto pir
mininkui P. Jočiui, mokyklos kap. 

kun. J. Korsakui, mkt. Pr. Saladžiųi, 
Alg. Kačanauskui ir jo fflioro kolek
tyvui, vargom Paškevičiui, Macke
vičiui, Remeikiuf, „Gabijos" tunto 
skautėms, prad. mokyklos mokyto
jams ir mokiniams, vietos LTB Ko
mitetui, Liet. Raud. Kryž. skyriau* 
Valdybai, stovyklos Direktoriui, telb 
pat a. a. Sigito ligoje parodžiusioms 
didelį rūpestingumą daktarams p. p. 
J. Petrikui, A. Čerskui ir Aglinskife- 
nei, ir visiems kitiems, ypatingai buv. 
kirchheimiečiams, parodausiems 
mums tiek daug nuoširdumo ir vy- 
kusiems į Ulmą supilti a. a. Sigitui 
kapelį bei papuošti jį gausiais gedulo 
vainikais, — nuoširdžiai dėkoja

Liūdinti Bulgarauskų šeima.

Skelbimas
Belgijoje, Olandijoje ir Prancūzi- x 

joje ieškomi asmenys, kurie sutiktų 
tarpininkauti ten esančiose prekybai 
įstaigose sudarymui ryšių su voktai 
čių firmomis prekybos reikalu.

Smulkesnes informacijas tetkie:
International Exchange Agency

Correspondence & Advertisemejti 
(24b) Neumuenster, Faerberstr. 89 
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dymuose nepalūžus, tik dar pakilus 
ir išlaisvėjus, visiems grįžti išlaisvin- 
ton Tėvynėn, Tau, Daktare, i savąją 
Tilžę.

Ilgų ir sveikų matų, vaisingo dar
bo ir visuotinės meilės bei pagarbos 
kupinų, sulaukti linkime mes — Pa
baltijo Universiteto lietuvių Prote-

Raud. armija telkiasi 
Suomijos pasieny

. Kaip informuoja šveicarų „Natio
nal Zeitung“, „Stockholms Tidnin- 
gen“ iš „International News Service“

Mokslininkai ir švietėjai 
sveikina Dr. Vydūną

Vydūnas labai daug yra nusipel
nęs ne tik mūsų literatūrai, bet taip 
pat ir mokslui. Jis yra parašęs filo
sofinių, pedagoginių, istorinių ir filo
loginių veikalų. Kaip jo literatūrinė 
kūryba, tap ir mokslo veikalai skirti 
savo tautai ugdyti bei stiprinti, kad 
ji savo kūrybine galia nesiskirtų iš 
kitų aukštos kultūros tautų tarpo.

Lietuvos Universitetas, įvertinda
mas didžius Vydūno nuopelnus mūsų 
tautos literatūrai ir mokslui, 1928 m. 
balandžio 21 d. jo 60 m. amžiaus su
kakties proga suteikė jam filosofijos 
garbės daktaro laipsnį. Vydūno san
tykiai su Lietuvos mokslo žmonėmis 
buvo labai artimi ir glaudūs nuo 
pat Mokslo Draugijos įsteigimo Vil
niuje, kur jis nuo 1908 m. dalyvau
davo jos susirinkimuose ir skaityda
vo paskaitas.

Vydūno skelbiamos idėjos rado 
stiprų atgarsį Lietuvos Universiteto 
studentų tarpe. Lietuvos Universite
to sudentai buvo įsteigę Filoteosofų 
draugiją sielos kultūrai kelti.

Lietuvos universitete buvo daug 
dėmesio kreipiama į Vydūno kūrybą. 
Prof. V. Mykolaitis taip pat yra skai
tęs platų kursą apie Vydūno kūrybą 
ir „Darbai ir Dienos“ IV knygoje iš
spausdinęs studiją apie Vydūno dra
maturgiją.

1943 m. kovo 22 d. Dr. Vydūnui 
sukako 75-ri metai amžiaus. Lietuvą 
tuomet buvo vokiečių okupuota ir 
nei lietuvių spauda, nei universite
tas, nei organizacijos šių Vydūno su
kaktuvių -negalėjo paminėti. Vydūno 
skelbiamos žmoniškumo idėjos buvo 
priešingos naeionalsocializmui.

Savo 80 metų sukaktį Vydūnas 
šventė tremtyje, toli nuo savo tėvy
nės. Bolševikų okupuota ir naikina
ma Lietuva, savaime suprantama, 
negalėjo Vydūno sukaktuvių minėti. 
Juk ir bolševikams, kaip ir naciams, 
didžiosios bei tauriosios Vydūno idė
jos nepriimtinos. „

'Tremtyje Vydūno 80-ties metų 
sukaktuvės buvp atžymėtos. Tos su
kakties proga savo pagarbą Didžia
jam Lietuviui, Kūrėjui ir Mokslinin
kui Vydūnui pareiškė ir lietuviai bei 
kitataučiai mokslininkai.

Pabaltus Universiteto Lietuvių 
Profesorių Draugija atsiuntė garbin
gajam sukaktuvininkui šį sveiki
nimą:

Dr. Viliui Storostai - Vydūnui 
Lietuvių Tautos Tremtyje. 

Didysis Žmoniškumo Ugdytojau!
Per aštuoniasdešimt metų eini sa

vu giliai išgyvenamu ir įprasminamu 
keliu, kilnios dvasios ir didžios iš
minties nustatomu, šilkinės plunks
nos švelniai ir įspūdingai išryški
namu.

Vienuoliškai susikaupęs, susimą- 
«tęs ties didžiaisiais būties, žmogaus 
likimo ir žmonijos kelių klausimais, 
rimtu mokslu Ir giliu regėjimu švie- 
tiesi ir sukurtos šviesos spindulius 
skleidi eilėje reikšmingų, teosofiškai 
praskaidrintų, filosofiškųjų savo vei
kalų „Visatos sąrangoje“, „Slaptin
goje žmogaus didybėje“, „Sąmonėje“ 
Ir kituose raštuose.

Besiedamas savo pasaulėregį ir 
pasaulėjautą su Tautos likimu, teiki

Jai tokius veikalus, kaip „Mūsų už
davinys“ ir „Tautos gyvata“ ir Jos 
likimą ryškinančius dramos kūrinius, 
kaip trilogijos „Probotšiun šešėliai“ 
arba „Amžina ugnis“, kuriais ne tik 
literatūros istorijoje pelnai sau di
džiojo mūsų Tautos rašytojo vardą, 
mūsų meno pasaulyje tegalimą su
gretinti su Konstantino Čiurlionio 
vardu, bet ar kurį savąjį, vydūniš
kąjį, Tautos teatrą, Išryškinamą dar 
keliose dešimtyse misteriai, tragaidų, 
dramų, draminių poemų, komaidų, 
žaismų, vaidinių į? vaizdinių: „Mū
sų laimėjime", „Jūrų varpuose“, 
„Zvaigždių takuose“, „Likimo ban
gose“, „Juraitėje“ ir kituose scenos 
kūriniuose.

Tais savo kūriniais įneši Mažosios 
Lietuvos žmonių iš tėvų protėvių per 
amžius išlaikytą lietuviškąjį sielo- 
skaistį į Didžiosios Lietuvos vis aukš
čiau, vis smarkiau ir vis kilniau 
spinduliuojančią mūsų Tautos sąmo
nę ir, kaip tikras Jos praamžių Ug
nies saugotojas vaidila, ypač paskai- 
drini savo gimtosios Mažosios Lietu
vos tautėjančią sąmonę. Iš Sauer-

weino ir Bruožio „Birutės“ pakilęs, 
ilgamečiu veikimu „Lietuvių Giedo
tojų Draugijoje“ su savo rengiamais 
dainų koncertais ir vaidinimais sten
giesi ne tik savo tautiečius pakelti 
sau žmonėmis, kurie jaustų savo 
žmogiškumo lietuviškąją vertę, bet ir 
pačius jųjų niekintojus ir žemintojus 
palenkti jai vertinti ir branginti.

Tilžėje gyveni, Tilžėje veiki, Til
žėje grūmiesi ne tik su svetimaisiais 
dėl savo tautiečių teisių į savąją kal
bą irbūdą, bet ir su savaisiais gilesnei 
ir kilnesnei lietuvybei atskleisti ir iš
kelti. Iš Tilžės; vydūnišką šviesą per 
Mažąją ir Didžiąją Lietuvą skleidi, 
Vydūne Tilžiški! Tilžėje svetimųjų 
kalintas ir visaip persekiotas, iš to 
savo mielojo miesto karo plėšte iš
plėštas. jūroje skandintas, vėliau ki
tur dar visaip skriaustas ir net žiau
riai muštas, mūsų džiaugsmui ir lai
mei Sveikas atsiradai Vakaruose sa
vo tautiečių tarpe — didžioje istori
nėje Lietuvių Tautos tremtyje. „Ka
lėjimas — laisvėjimas“ teigi, Bran
gusis mūsų Tautieti, stiprini visų 
mūsų viltį sunkiuose tremties ban-

šorių Draugijos vardu:
Lietuvių Rektorius: V. Manelis

Valdybos Pirmininkas:
Mykolas Biržiška

Valdybos Vicepirmininkas:
J. Puzinas

Valdybos nariai:
P r. Čepėnas ir V. Maciūnas
Pinnebergas, 1948. III. 22

Pabaltijo Universiteto Pinneberge 
Latvių Rektorius prof. Dr. Pauls 
Kundzinš savo sveikinime Dr. Vy
dūnui rašo:

„Jūsų 80 metų amžiaus sukaktis 
yra reikšmingas įvykis ne tik Jums, 
bet taip pat ir gausiems Jūsų pa
žįstamiems ir gerbėjams. Ta proga 
ir aš siunčiu Jums kuo geriausius 
savo linkėjimus.

Su malonumu prisimenu pirmąjį 
su Tamsta susitikimą 1922 m., kai aš, 
gyvai domėdamasis Jūsų tautos sie
kimais, lankiau Mažąją Lietuvą. Ir 
dabar man buvo didis džiaugsmas, 
kai Jus, žvalų ir energingą, vėl galė
jau matyti lankantis Pabaltijo Uni
versitete.

Tegu Dievas ir toliau Jus laimina 
ir, tremties laiką trumpindamas, lei
džia greit sušvisti laisvės saulei vir
šum mūsų tautų ir kraštų.“ (Sveiki
nimas buvo rašytas vokiečių kalba.)

persispausdinta informacija atkreipė 
didelį viešosios opinijos dėmesį. Pa
gal šią informaciją, keturios Sovietų 
tankų divizijos esančios perkeltos 
į Salia, o ši vietovė savo padėtimi 
dominuojanti šiaurinę Suomiją. Iš 
jos esą nebe sunku užvaldyti visą 
strategišk*ai svarbų geležinkelių ir 
sausumos kelių tinklą šiaurinėje 
Skandinavijoje ir pasistūmėti iki 
švedų geležies rūdos centro Kiruna, 
o iš tenai — iki Atlanto pakraštyje 
esančio geležies rūdai transportuoti 
Narviko uosto. Esą suprantama, kaip 
pastebi minėtoji informacija," kariuo
menė koncentruojama tik todėl, kad 
būtų kaip galima greičiau įmanoma 
pasiekti visas strategiškai svarbias 
pramonės ir kasyklų sritis šiaurinėje 
Skandinavijoje, (z)

Tremtiniai muzikai laimėjo konkursą
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Tremtiniai muzikai laimėjo konkursą
Amerikos Liet. Rymo Katalikų 

vargonininkų sąjunga buvo paskel
busi konkursą parašyti naujoms gie
smėms ir dainoms. Dabar, kaip pra
neša iš JAV, tas konkursas pasibaigė 
ir premijos jau paskirtos. Pirmoji 
premija teko muzikui Juozui Strollui, 
o antroji premija Broniui Budriūnui. 
Abu jie gyvena Vokietijoje DP sto
vyklose. Trečioji premija teko J. Si
mučiui junior, gyvenančiam Ameri
koje. Kaip žinoma, premijų dydis 
buvo 100 dol., 50 dol. ir 25 dol.

Konkurse iš viso dalyvavo 25 mu
zikai ir pristatė 94 kūrinius. Kon
kurso dalyvių daugiausia buvo iš Vo
kietijos, toliau — Austrijos, Brazili
jos, Kanados ir JAV. Artimiausiu 
laiku numatoma suruošti didelį kon
certą iš prisiųstų naujųjų kūrinių. 
Vargonininkų Sąjungai, kuri lietuvių 
muzikiniam gyvenime vaidina gražų 
vaidmenį, vadovauja Justas Kudirka 
iš Chicagos.

RENKAMA NAUJA SLA VYKDO
MOJI TARYBA .

Amerikos lietuvių laikraščiai pilni 
skelbimų, raginančių dalyvauti SLA 
Vykdomosios Tarybos rinkimuose. 
Kaip žinom,. SLA yra viena turtin
giausių organizacijų, kuri savo laiku 
atliko labai didelį lietuvių gelbėjimo 
darbą. Paskutiniais metais ta orga
nizacija savo veikloje pradėjo kiek 
pavargti. Laikraščiai tą pavargimą 
įvairiai aiškino, bet, kaip paprastai 
būna, daugiausia kaltės Įžiūrėjo val
dybos šlubavime. Todėl į dabar vyk
stančius rinkimus daug kas ir deda 
nemažų vilčių. Yra susidariusių net 
įvairių komitetų ir siūlančių savo 
kandidatus. „Dirva“ siūlo rinkti šiuos 
kandidatus: pirmininku Adv. A. Olį, 
vicepirmininku Povilą Dargi, sekre
torium Dr. J. M. Viniką, iždininku

Rusai mena pavojinga mįsle
Francois-Poncet rašo Paryžiaus 

„Figaro“, jog rusai įsileidę į pavo
jingą žaidimą, kuris labai vedąs į 
karą. Tačiau pati Rusija, kiek tai 
liečia jos pramoninį pasiruošimą ir 
apsirūpinimą žaliavomis, nesanti tiek 
pasiruošusi, kad ji galėtų jaustis bent 
grynai kariniu požiūriu pranašesnė 
už Vakarų Demokratijų pajėgas. „Iš 
tikrųjų, sako laikraštis pažodžiui, 
savo provokacijomis rusai. švaistosi 
taip begėdiškai tik todėl, kad jie ži
no, jog vakariečiai karui ryžtųsi tik 
pačiu - kraštutiniausiu atveju. Tad 
rusai ir įsivaizduoja dabar karo rak
tą laiką savo kišenėje. Ir kadangi jie 
panaudoti jį dar nenori, tai ir gal
voja, jog taika yra užtikrinta. Bet, 
deja, būna atvejų, kada raktas pats 
iš kišenės Iškrenta arba kada įvykiai

patys priverčia žmones sekti paskui 
juos, užuot leidęsi jiems nustatyti 
kryptį“, (z)
SIŪLAI IS PARYŽIAUS I ROMĄ

Pagal patikimas informacijas, 
tarp Prancūzijos ir Italijos, kaip pra
neša AP iš Paryžiaus, vykstančios 
dęrybos, kurių tikslas — Italijos nau
dai reviduoti 1946 m. nustatytą tų 
abiejų kraštų sieną. Skaičiuojamasi 
su tuo, kad Italija galinti atgauti kai 
kuriuos žemės plotus ties Monte Ce- 
nis ir Trenda Brigą srityje, o taip 
pat vieną ar dvi Prnacūzijai paskir
tas jėgai .es ties Monte Cenis. Pran
cūzijos darbo ministeris Meyer, ku
ris šiuo metu vieši Italijoje, pareiškė, 
jog Prancūzija ir Italija turinčios 
grįžti prie savo valiutinės unijos, 
kaip tai buvę iki 1914 m.

(Wiasb. KJs)

adv. C. S. Cheledan, iždo globėjais 
J. Maceiną ir E. Mikužiutę ir daktaru 
kvotėju Dr. S. Biežį.
PAMINKLAI ŽUVUSIEMS PASKU

TINIUOSE KARUOSE
Amerikos lietuviai, norėdami iš

kelti ir pagerbti savo tautiečius, žu
vusius paskutirįniuose dviejuose ka
ruose, sumanė jiems pastatydinti ati
tinkamus paminklus. Gražią inciaty- 
vą čia parodė Chicago Dariaus-Girė
no skyrius. To skyriaus narių incia- 
tyva abejose lietuvių kapinėse jau 
pradėti tokių paminklų statymo dar
bai. Tikimasi, kad jie iki gegužės 
30 d., kada bus iškilmingai švenčia
ma Decoration diena, jau bus baigti. 
Kaip tenka patirti iš laikraščių, tuo 
gražiu chicagiečių pavyzdžiu ruošiasi 
pasekti ir kiti miestai-.

2.

3.

neša, kuriuos tikslus turi naujoji or
ganizacija. Tie tikslai yra:

1. Supažindinti ir išaiškinti visiems 
katalikams tremtinių problemą; 
Išrūpinti atitinkamą įstatymą, 
kad tremtiniai galėtų įkeliauti į 
JAV;
Surasti atvykstantiems darbą ir 
apsigyvenimo patalpas;

4. Gelbėti sudarant affidavitus;
5. Organizuoti atvykstantiems rei

kalingas lėšas ir
6. Rūpintis atvykstančius apgyven

dinti didesnėmis bendruomenė
mis.

Siems tikslams įgyvendinti nau
joji organizacija ruošiasi labai plačiai 
veiklai. Mes galime tik linkėti sėk
mės užsimotame darbe.

NCRC ORGANIZACIJOS VEIKLA
Amerikos Katalikų Vyskupų in- 

ciatyva 1947 gruodžio mėn. buvo su
daryta National Catholic Resettle^ 
ment Council (NCRC). Į ją įeina vi
sų katalikiškų labdaros ir šalpos or
ganizacijų atstovai. I ją Įeina ir lie
tuvių, latvių, estų, lenkų, kroatų, slo
vėnų, ukrainiečių, vokiečių ir kitų 
tautų atstovai. Lietuvius toje organi
zacijoje atstovauja kun. J. B. Kon
čius ir A S. Trečiokas nuo BALFO 
ir kun. J. Balkūnas nuo Katalikų Fe
deracijos.

Kun. J. Baikūnas, supažindinda
mas su šia nauja organizacija, pra-

ATVYKO 25 LIETUVIAI
Kovo 3 d. iš Vokietijos į JAV at

vyko 25 lietuviai. Iš jų 9 atvyko kaip 
JAV piliečiai, o kiti pasinaudojo įvai
rių kraštų imigracinėmis kvotomis. 
Atvykusiųjų tarpe yra Stasys ir Vin
cė Leskaičiai su trimis vaikais, Sta
nislova Leikienė su dukterim, Stanis
lovas Lukoševičius, Juozas Lukšys, 
Zigmas-Lukas Ramanauskas, Adelė 
Mickūnlenė su dviem vaikais, Alber
tas Vaitaitis, Ignas Bražionis su duk
terim, Juozas Brundza, Vytautas Ci
plijauskas, kun. Vaclovas Katarskis, 
Berta Laugerienė, Eugenijus Mano- 
maitis su žmona ir dviem vaikais ir 
Konstantinas Petrauskas.

B. Vargas

Žymusis Gsttingeno universiteto 
profesorius lituanistas lietuvių kalba 
raštu šiais žodžiais pasveikino Dr. 
Vydūną: e

„Aukštai gerbiamas Ponas Daktarei 
Aštuoniasdešimtos gimimo dienos 

sukaktuvės retos žmonių gyvybėje, 
tik keletui žmonių lemtos. Tamsta, 
pavasario pradžios vaikas, esi išrink
tas šitą šventę apvaikščioti, ir, visų 
geriausia, ištisos dvasios pilnose jė
gose apvaikščioti, ir, visų geriausia, 
ištisos dvasios pilnose jėgose ap
vaikščioti.

Visa lietuvių tauta susivienija la
biausiuose palaimos linkėjimuose 
sveikatai savo didžiojo sūnaus: tėvy
nainio, filosofo, poeto, idealisto. Irgi 
man teesie paleista savo linkėjimus 
atnešti. Teesie Tamstai lemta dar 
keletą metų savo tautai dirbti ir dar 
matyti laisvąją Lietuvą l

Su gilia ir tikra pagarba 
Eduardas Hermannas, 

drauge žmonos vardu.“

Svietimo Valdybos Įgaliotinis kul
tūros reikalams britų zonoje Vaclo
vas Cižiūnas sukaktuvininką Dr. Vy
dūną pasveikino šiuo raštu:
„Didysis Tautos Žyny ir Mokytojaul

Visą savo skaistų, darbais ir žy
giais našų, gyvenimą paskyręs lietu
vių tautos dvasiai kilninti, Probo- 
čių Šešėliais tautos nueitus ke
lius rodydamas, Amžiną UgnĮ 
tautiečiu krūtinėse žiebdamas, Tau
tos Gyvatos esmę ir Mūsų Už
davinius aiškindamas, Tamsta 
susilaukėte savo 80 metų sukakties, 
atsidūręs tremtyje kartu su dešim
timis tūkstančių tautiečių, nepanorė
jusių nulenkti galvos prieš smurtą ir 
melą, viešpataujantį Tėvynėje.

Laikydamas save vienu iš dauge
lio Tamstos mokinių ir gerbėjų, lin
kiu šios įžymios sukakties proga, kad 
Tamsta ir toliau su tuo pačiu giedriu 
optimizmu bylotumėte savo tautie
čiams apie individo tautos ir žmoni
jos tobulėjimo kelius; - linkiu, kad 
mūsų visų trokštamos Gėrio pergalės 
atveju grįžtumėte Tamsta 
kartu su visais tremtiniais 
prie Nemuno krantų Tautos 
Židinio kurti ir puoselėti.

A. Merkelis

Pabaliiečių koncertas Londone
Pabaltės Tarybos Didžiojoj Brita

nijoj pastangomis buvo surengtas di
džiulis lietuvių, latvių ir estų kon
certas 10 d. balandžio 1948 m. Central 
Hall Westminster, Londone.

rio Central Hali svetainėje Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos menininkai su
ruošė koncertą, į kurio programą bu
vo įtraukta keletas tautinių liaudies 
muzikos dalykų ir taip pat originalių

8—7 savaites. Artistams teks pava
žinėti ir pavargti, bet nėra abejonės, 
kad iš šio maršruto bus nemažai ir 
naudos: tai pirma rimta, didesnio 
masto pastanga supažindinti Didžio-

\Programą atliko estų du meninin
kai, atvykusieji iš Švedijos, latvių 
keturi ir lietuvių penki menininkai, 
atvykusieji iš okupuotos Vokietijos. 
Lietuviai menininkai: Kalvaitytė, I. 
Motiekaitienė, I. Nauragis ir S. Bara
nauskas.. Pirmojoje koncerto dalyje 
pasirodė latvių stygų kvartetas ir 
estų smuikininkė 'Želia Aumerė, 
akompinuojant Olav Roots. Antrąją 
programos dalį atliko lietuviai ir 
estai. Estai ir latviai pateikė išimti
nai instrumentinę dalį, kai lietuviai 
— vokalinę. Visais atžvilgiais tenka 
laikyti' koncertą visai pasisekusiu. 
Milžiniškoji svetainė, talpinanti 2,500 
svečių, buvo pilna.

Didžioji Londono spauda, papra
stai labai santūri ir net šykšti kon
certų atžvilgiu, sutiko pabaltiečių 
koncertą šiltai. Štai kaip garsusis 
„The Times“ apibūdino šį koncertą 
iš savo Olimpo viršūnių (balandžio 
18 d.):

„Šeštadienio vakare Weatminste-

pabaltiečių kompozitorių kūrinių. Šių 
visų muzikoje jautėsi liaudies įtaka, 
nors Banaičio dainoje „Water Lily“ 
(atliko Motiekaitienė) buvo ir indivi
dualumo. Keturi solo dainininkai 
(visi lietuviai) taip pat parodė savo 
balso subrendimą ir itališką kokybę, 
dainuodami operų ištraukas. Smui
kininkė p. Želia Aumere pagrojo 
Franck’o sonatą su ypatingo tono ši
lima. Jai akomponavo p. Olav Roots, 
kuris dar davė estų kompozitoriaus 
Tubbin bėladę fortepijonu. Latvių 
stygų kvartetas pagrojo Beethoven’o 
kvartetą e-moll. Jų bendras lygis bu
vo puikus, nors ritminis laisvumas 
rodė lėtą judėjimą.“

Visų trijų tautų menininkai turės 
Londone dar po vieną mažesnį kon
certą šiuo sykiu ne drauge, bet at
skirai. Po to tautinės menininkų gru
pės išvažinės į provincijos miestus- 
miestelius, kur jiems rengiama po 
keliolika koncertų. Maršrutas po An
gliją ir Škotiją žada užtrukti apie

sios Britanijos visuomenę su Pabaltėj 
valstybių kultūros muzikine šaka.

Z -------- . . • ■
PROF. J. PUZINAS — PABALTIJO 

UNIVERSITETO LIETUVIŲ 
REKTORIUS

Šiomis dienomis Pabaltijo univer
siteto lietuvių skyriaus rektorius 
prof. Manelis, išvykdamas užsienin, 
iš eitų pareigų pasitraukė. Nauju 
lietuvių skyriaus rektoriumi išrinktas 
prof. Jonas Puzinas.

MIRE CONN. GUBERNATOPIUS — 
LIETUVIŲ DRAUGAS

Amerikos lietuvių laikraščiai pra
neša, kad mirė Conn, gubernatorius 
James McConaughy. Šis asmuo visą 
laiką rodė nemaža simpatijų lietu
viams ir mielai dalyvaudavo jų pa
rengimuose. Kada Waterbury 1947 
metais vyko metinis LVS seimas, gu
bernatorius seime dalyvavo ir pasakė 
labai reikšmingą kalbą.
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