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Skausmingoji Moiina

žiedelius mūvėdama. Ji nesu-

Tokių istorijų buvo tūkstančiai 
Jos kartojasi su kiekviena karta, kaip 
medžio vainike: — kas rudenį krinta 
šalnų pakirsti lapai, ir sprogsta jie 
vėl nauji. Kas pavasarį, kas mielą 
pavasarį. Jauni, nauji,’ gležnučiai ir 
kvapnūs. Ir jaudina jie kas pava
sarį Išsiliejusia gyvasties srove ir 
nutekančia uruliais per žemą.

Tu buvai padainuota, išgirta ir 
pašlovinta’ storų knygų lapuose ir 
nemariuose amžių veikaluose — Mo
tina, išverkusi akis prie lango, belau
kianti sūnaus. Ir nesulaukianti. Bal
tas parugės takas nyko sutemose. Ir 
mergelė ten rymojo ant vartų, grą
žydama rankas, baltąsias rankeles, 
aukso
laukė mieliausio. Bet panūdo mer
gelės širdis, ir žiedą jai kitas už
movė; jaunas ir smarkus, ir nunešė 
užuomarštin jos ilgesį. Tik kas ga
lėjo numaldyti Tavo skausmą, Mo
tina, kai nebegrįžo sūnus, vienatinis 
ir neatperkamas, jau nuo tada, kai 
jo širdis suplakė iš Tavo širdies?

Kur Tavo trys vaikai šiandien, 
Motule? Kuriuos supdama migdei 
lopšinėmis, nemigai naktimis prie 
sergančio lovelės ir krūpčiojai su
remta nuožmios, nuolatinės baimės? 
Kur šiandien jie, trys Tavo sūnūs?

Išėjo devynioliktais metais patsai 
vyriausias, išgirdęs žemės balsą ne
laimėje. Ją gulo priešai ir pikti nie- 
kadėjai iš visų pusių. Ją gniuždė ir 
teriojo vos prasistiebusią, kaip daigą 
pinavijos po ilgos rūsčios žiepaos 
darželyje. Išėjo vaikai basi ir nu
plyšę^ surūdijusiais, šautuvais irjrąijį- 
dusiais savo šalies meile veidais. Jie 
ėjo alkani, prikelti Tėvynės iš slo
gaus amžių miego, ir dainavo. O bu
vo palaidota ir užslėgta akmenimis

kapo. Viena likai apsakyti skausmų, 
viena senatvėje ir varge, nes aš esu 
toli ir atskirtas.

Visos didžiosios negandos, užgriū
vančios šalis, nusiaubiančios tautas, 
sudeginančios miestus ir pilis, pir
miausia sminga aštriausiu smaigaliu 
j Tavo širdį. O ji kaip vandenynai, 
kaip dangus didelis ant jų. Plati, 
talpni, begalinė. Mylinti, kenčianti, 
atleidžianti, aukojanti. Meilė, neži
nanti klastos ir išdavimo; nepailstan
ti, neužmieganti ir'nereikalaujanti.

Lūžo ir griuvo didybės, ir aistros 
sudegino ir plėnys užklojo jų pada
rinius. Liko ji, nemari ir nepasikei
tusi per amžius amžinuosius — Mei
lė — Motina. Viena, be kraštų, be 
pradžios ir be pabaigos. Tokių isto
rijų buvo tūkstančiai kaip sena že-

Kėlėsi toji diena iš ūkanų ir su
temų. Tavo vyresnysis rėmėsi su 
raudona,, lyg kraujo puta nudažyta 
vilnimi iš rytų. Su grobikais, pasi
baudusiais iš pietų, pasiglemžti sau 
žemių ir pasivergti baudžiauninkų. 
O taip pat su plėšikaujančia gauja, 
atskilusia iš vakarų. Narsiai grū
mėsi vyriausias sūnus visuose fron
tuose, ir atgulė kalnelyje netoli Vil
niaus su daugeliu kitu. O narsiai 
kovėsi jis, nes šalis atsigavo, nusi
kračiusi amžių jungo ir prapulties.

Verkė mergelė, bet žiedą jai do
vanojo kitas ir jos liūdesys sutirpo 
greitai ir išdžiuvo kartu su ašara 
ant veido. Tik Tavo krūtinėje atsi
vėrė gili žaizda ir prie širdies tuš
tuma, kad niekad jon nebenukristų 
ramybės rasa.

Antrasis po metų kitų išėjo prie
jūros. Šniokštė tąsyk Baltija nerami mė. O ji vis nauja ir garuojanti 
ir pajuodusi. Pajūrio smėlis užpylė krauju. Visur, visur.
jo akis, ir šmaikščios pušelės palen- Sopuliai suremia Tave, ateinant 
kė garbanotas galvas prie naujų vaikui į pasaulį. O paskui kančia 
kapų. O smarkus buvo antrasis sū- seka su kiekvienu jo žingsniu. Ir 
nūs, nes atsikėlė vartai į jūrą, ir iš kada jis kopia į aukštumas ir kada 
Klaipėdos plaukė laivai su trispal- jis krinta žemyn. Tu, drebėjai kai 
vėmis ant stiebų.

Metai palenkė "pečius, nemigos 
naktys nublukdė skaistumą nuo 
skruostų. Ir akių šviesa priblėso be
raudant sūnų — savanorių. Eilę me
tų lėnai tekėjo vandenys ir giedrėjo 
padangė, kol vėlei neužgriuvo nau
jos ir baisios nelaimės. Vai apsakyti

sėdosi jisai į sostus, ir kai lankė ji 
bėdos menkoje vargo lūšnoje. Nes 
tu esi Motina ir užkariautojų ir nuo
lankiųjų, ir pranašų ir atradėjų, ir 
išminčių ir piktadarių ir šventųjų. 
Ir tų, kurie lū^tė. po sunkenybių 
našta, ir tų kurie neša aukštai gal-“ 
vas, žvangindami pančiais ant ran- 

nTl^gva kaZ dėjosi“ tada’kai vienus k* Ir kutie suk"r‘a eP°chas * 
grob;'* fr trėmė iš namų, o kiti pabė- 
go j ilškus. Po jų sekė vėl nauji, ir 
ned-u v'taipogi. Tavo tretįjį sūnų 
išvarė į vakarus ir nieko daugiau 
apie jį nebegirdėjai. Ne. Jis gyvas 
dar ir šiandien. Jis užsikorė žudy
nėse, iškilo kalėjimuose ir pragaro

jas paskandina, ir lieja kraują ir 
nušluosto ašaras. Ir poetų, dainuo
jančių džiaugsmą ir gėrį, ir juodų, 
negailestingų, ker&teta. Dėl jų ver
kia ir dreba Tavo širdis, nes ji kaip Jf apleista, kaip apleista ir palikta 
vandenynai ir kaip dangus didelis pražūčiai mano šalis. Maža, išnie- 
ant jų. ‘ kinta ir parduota. Vienui viena sa-

Vienui viena, išverkusi akis. Ji vanorių, partizanų, kalinių Motina, 
žiūri ir laukia. O gal pasirodys bąl- Tu žiūri ir lauki.
tame takelyje-vienas ii visų vaikų? o suIauk| suiauk manę3 sugrįjk 

tančio, nors manęs, Motule.
A. M. Katiliškis

šalis. Grobėjai šaipėsi ir tyčiojosi: 
— vardas tėra likęs to kas buvo 
praeityje — narsios, neramios, di
džios tautos. Bet nežinojo jie, kad 
sėdėjo Motina prie ratelio ir pirštu 
vadžiojo raides, mokindama sūnų 
rašto, kad ji dainavo prie lopšio, ir 
ankstų rytą liūdnas garsios praeities 
dainas. Kad sekė pasakas ir legen
das apie didįjį valdovą Vytautą, ir 
apie miegančiąją karalaitę, kuri pa
bus ir prisikels. Apie Šv. Kazimie
rą, prajojusį ant balto žirgo. Apie 
sumintus smakus ir devyngalvius. Ir 
apie saulę ir žvaigždes, sušvintan- 
čias vėliakos iš marių dugno.

stovyklose. Bet kur patsai jauniau
sias mano brolis, partizanas, pasa
kyk, Motule?

Kai susigužia vakarai ant senos 
gimtos sodybos, aimana išsilieja di
delė ir neapmaldoma. Jauniausias su 
kitais, su tūkstančiais tokių kovojo. 
Ir žuvo jis. Tamsi, krauju pasruvu
si, deganti neapykanta, kerštu pa
sigviešusi vilnis iš rytų, ritasi per 
kaimus, per laukus. Ji žudo, plėšia 
ir išniekina. Tie tūks.tančiai jaunųjų 
sūnų, anos pagarsintos ir didžios 
tautos vaikų, spiriasi ir miršta.

Mirė ir Tavo jauniausias. Ir tu 
negali nueiti ir apkaišyti žolynais jo

Berlynas ir Viena - ateities įvykių
Šiandieninė tarptautinės politikos 

padėtis sutelkiama į du sakiniu — 
ar karas bus ir, jei bus, kada. Šie 
išsireiškimai persimetė iš eilinio pi
liečio galvosenos į tarptautinės po
litikos ir diplomatinių koresponden
tų bei įžymių politikų leksikoną. 
Dažnai skaitome anglosaksų spau-

simboliai
liniją su Berlynu vėl atnaujino įtem
pimą tarp didžiųjų sąjungininkų. 
Kada Sovietų okupacinių pajėgų 
aviacijos šefas apkaltino britus dėl 
lėktuvų susidūrimo ir įvedė naujas 
varžančias priemones, tai Britanijos 
aviacijos reikalams kalbėtojas pa
reiškė, kad naujas Sovietai orinio

Esant tokiai padėčiai, ne kitaip 
elgiasi ir Vakariečiai, tik jie tai at- 
leka ne tokiu greitu tempu, nes de
mokratinė santvarka reikalauja il
gesnės procedūros pasiruošimame 
vykdyti. Šiuo metus karinės tarny
bos“ ginklavimo (staiga gaunanti pla
nus, pagal kuriuos numatoma pa

do j e straipsnius, kurie nagrinėja, ar susisiekimo varžančias priemones leisti 80 fabikų karo pramonės rel- 
karas bus ir, jei bus, kada galima galės įgyvendinti tik su ginklo, pa- kalams. Renkami duomenys iš kitų

Paulius Šfęllngte

Prisimenu tave ir negaliu neverkt.
Kaip kitados tu dėl manęs išdykėlio — - 
Kas aplankys tave, o kas paguos varge. 
Jei tu viena, jei tu sena ir gal — benamė

Kas aplankys tave, o kas paguos tave. 
Jei tu skurde, jei tu varge, jei tu benamė? 
O motina! Tai tu palikusi viena 
Taip trauki ir vilioji mus gimtojon žemėn.

Išauginai, išpuošei... Per naktis.
Per nemigo naktis... O dienos — juodo darbo. 
Tai aš tasai išdykėlis, tai aš,
Kaip tūkstančiai kitų bedalis ir bevardis.

Tikėjai į dienas. Ar rytmečio aušra,
Ar vakaro varpų gaudimas.
Ir laimino tave suklupusią Madonos gailestingoji ranka.
Ir naktys virto dienomis: koks stebuklingas tas laukimas

Gegužio vakarai. Žvaigždėtasis dangus.
Rugsėjis. Ech, ruduo. Ir spalis ... 
Prisimenu tave, prisimenu namus. 
O Viešpatie! Šiandien abu bedaliai...

Išklydau ir grįžau... Ak, viskas lyg sapne.
Tu sulinkai. Ir buvo tamsios naktys------
Ir supratau: tai aš išgėriau tas liepsnas. 
O buvo juk kadais taip melsvos, gilios akys.

jo laukti. Tokie nagrinėjimai išplau
kia iš esamos tarptautinės padėties 
konsteliacijos, kuriai pradžią duoda 
Kremliaus laikysena svarbiuose 
strateginiuose ir politiškai jiems 
naudinguose taškuose. Šiuo metu 
išeities taškai yra Berlynas ir Vie
na, nebeskaitant Palestinoje ir Grai
kijoje besiliejančio kraujo, neminint 
Italijoj vis dar nenustojusio po rin
kiminio bangavimo ar mažesnių su- 
sidurymų Korėjoj bei Trieste.

Kalbos apie karą nėra vienodos. 
Dažnai sutinkamos dvi priešingos 
nuomonės. Vieni, rašo Daily Mail, 
laiko, jog karas yra arti ir kad jis 
galįs kiekvieno momentu prasidėti. 
Tuo tarpu kiti stebėtojai laikosi nu
sistatymo, kad karui sąlygų abiejose 
pusėse dar nėsą ir kad jų nebūsią 
nuo trejų iki 5, o gal būt net iki 10 
metų. Tik dėl vieno klausimo yra 
beveik visi politikos vairuotojai vie
ningi, kad karas yra nebeišvengia
mas. Šį paskutinį pareiškimą patvir
tina gana įžymūs asmenys. Tačiau, 
atsiranda ir optimistų, kurie tiki, jog 
karo galėtų būti išvengta, jei. Va
karų demokratiniai kraštai suskubtų 
taip greit pasidaryti militariškai ga
lingi, jog priešingam partneriui ne
bebūtų jokių šansų karą laimėti, tuo 
atveju Sovietai, prispirti prie sienos, 
turėtų vakariečių paklusti, konse
kventiškai — trauktis atgal į seną
sias pozicijas, o gal ir toliau. Kiek 
šis samprotavimas teisingas yra dar 
sunkiau pasakyti.

Naujos Sovietų priemonės var
žančios Vakariečių oro susisiekimo

galba (only be enforced by shooting). 
Tai gana aiškiai pasakyta. Abejoti 
netenka. Kokios pasekmės būtų, jei 
susisiekimą ginklu suvaržytų, sunku 
pasakyti. Prileistina dvi galimybės: 
viena — Vakariečių pasitraukimas iš 
Berlyno ir karo atidėjimas tolimes
niam laikui arba, antra, savo teisių 
gynimas, kuris galėtų sukelti kon
fliktą ir kuris tuo atveju nesiribotų 
vienu Berlynu ar tąja zona.

Sovietų atstovas Berlyne spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad dabar
tinis oru susisiekimas, nustatytas 
1946 m., negarantuojąs saugumo ir 
todėl reikalinga naujų kontrolės 
priemonių. Vakarų Sąjungininkai 
atmeta tuos Sovietų suvaržymus pa- 
reikšdami, jog keleivių ir bagažo są
rašo iš anksto pateikimas sovietams 
prieš 24 vai. ir siauresnio korido
riaus palikimas į Berlyną nė kiek 
neprisidėtų prie saugesnio skridimo. 
Šis klausimas lieka neišspręstas.

Šalia nuolatinio puolimo spaudoje 
Vakarų demokratinių kraštų, Sovie
tų Sąjunga šiais metais turi 1,5 karto 
didesnį karo biudžetą negu 1940 me
tais, kada karas su Vokietija buvo 
jau nujaučiamas, ir dabar karo prie
monės pajėgumas yra didesnis, negu 
buvo prieš antrąjį pasaulinį karą, 
rašo NYKT. Tiek Sovietų Sąjunga, 
tiek ir jos satelitas Jugoslavija rei
kalauja modernios ir gerai ginkluo
tos kariuomenės, nes esanti padėtis 
to reikalaujanti. Nors jos labai gerai 
žino, kad jų nieks nepuls, tačiau jos 
ginkluojasi ir ruošiasi.

11.000 fabrikų apie jų pajėgumą ga
minti, rašo Daily Mail.

Paskutiniu metu, kaip praneša 
Daily Mail diplomatinis korespon
dentas, vykstančios gyvos diskusijos 
dėl to, kad paveiktų JAV kongresą, 
jog jis paremtų vyriausybės akciją 
dėl militarinės garantijos V. Europos 
5 kraštų Sąjungai. Jei tokia garan
tija įvyktų, o tai reikia tikėtis, tada 
Maskva tikrai žinotų, jog bet koks 
Sovietų pajudėjimas ė la Čekoslova
kijoje Sovietus pastatytų prieš mil
žinišką" rezursų, technikos ir karinio 
potencialo galybę. JAV vyriausybė, 
kaip tiė patys šaltiniai nurodo, jau 
artėjanti prie tokios garantijos V. 
Europos Sąjungai suteikimo. Iš ki
tos pusės, patys europiečiai jau su
daro karinį konsultatinį organą, ku
ris bus baze amerikiečiams prisidėti. 
Laukiama, kad šis karinio vadova
vimo branduolis, (steigtas Londone, 
bus jau aptaręs savo strateginį pla
ną dar prieš JAV prisidedant. Šis 
karinis komitetas. darbą pradėjo. 
Laukiama, jog prie jo greit prisidės 
ir Italija, kada bus sudaryta naujoji 
vyriausybė.

Apskritai, tenka pabrėžti, kad 
tarptautinėje politikoje ir spaudoje 
daug kalbama ir rašoma apie vieno
kius ar kitokius karinius pasiruoši
mus, kurie veda prie jėgų išbalansa
vimo ir prie galimos pusiausvyros 
sudarymo arba, nepasisekus tai, prie 
žiauriaus jėgų susidūrimo, kuris Eu
ropą vėl sunaikintų ir jau šį kartą 
dar žiauriau.

Audronis

1
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Munsleris - DP variai į Angliją
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ŽIAUSIA LIETUVIŲ. (DOMI STOVYKLOS ORGANIZACIJA

.Mūnstery yra centrinė pereinamo
ji tovykla į Angliją vykstantiems 
DJ-. I šią stovyklą kandidatai at
vykstu atskirais transportais iš ra
joninių pereinamųjų stovvklų.

Centrinė pereinamoji , stovykla 
įkurta buvusiose vokiečių kareivinė
se. Ji turi septynis didelius trobesius
— blokus ir garažą, kuris kariais pa
naudojamas kaip gyvenamoji patal
pa atvykusioms apgyvendinti.

Naujai atvykstantieji iš rajoninių 
stovyklų jau yra suskirstyti grupė
mis, po 20—25 žmones. Grupės, žiū
rint rajoninės stovyklos, sužymėtos 
raidėmis ir numeriais, o jų dalyviai
— taip pat numeriais. -

Iš geležinkelio stoties žmonės ve
žami autobusais. Į stovyklą atvežti, 
iš pradžių jie ir jų daiktai, patalpi
nami garaže. Čia naujai atvykusieji 
tikrinami pagal sąrašus, gauna' pir
mą „dozę“ dezinfekcinių pelenų (at
siprašau — miltelių) už apykaklės ir 
į kitas vietas, paskiau skirstomi J 
blokus, o ten — J kambarius. Daž
niausia visa grupė patalpinama vle- 
nan kambarin, bet kai nėra vietos, 
tai keliuose, nes stovykla dažnai bū
na perpildyta. O tokiais atvejais ke- 

x lėtą dienų tenka paskursti ir korido
riuose. Kartais žmonių „pribuvimas“ 
būna didesnis kaip „išbuvimas“. Ap
skritai, šitam judėjimui valdyti yra 
sukurta ir ištobulinta labai tiksli or
ganizacija. Viskas eina ramiai, tvar- 
kirgai; kiekvienas pareigūnas žino 
savo vietą ir pareigą. Dėl to atvy
kusiam nereikia nei rūpintis, ką jis 
turi daryti, nei jaudintis, kad gali 
būti užmirštas ir dėl to turės nežinia 
kiek laiko sugaišti, kol iš šito „čys- 

- čiaus“ išsikraustys.
Stovyklos aplinka sukuria pirmus 

įspūdžius gana niūrius ir duoda pa
grindo nejaukioms mintims, ypač kai 
įeinama į bloko patalpas ir kai pa
aiškėja, kokiose sąlygose teks gyventi. 
Dažniausia apytamsis kambarys, blo
gai išvėdintas ir pilnas prikimštas 
dviaukščių, lovų. Lovos plikos, o jų 
dugnas, geriausiu atveju, iš kelių len
telių, o tai ir iš storų vielų reto tin
klo. Kambario sienos ir lovų kraštai 
beveik ištisai nutėpliota visokiais 
užrašais (išimtinai slavų kalbom). 
Užrašai pailiustruota visokiausiais 
piešiniais, kurių „meninins“ lygis toli

atsilikęs nuo urvinių dailininkų pie
šinių. Kitom kalbom urvinės (ne — 
sieninės) literatūros neteko pastebėti, 
nors tam tikros charakteristikos su
metimais ir labai ieškojau. Tuo tar
pu per šią stovyklą perėjo nemaža ir 
kitų tautų žmonių. Vadinasi, išvados 
(dėl sieninės ' literatūros „rašytojų“* 
kultūrinio lygio) nedarau.

Kiekvienuose namuose yra bloko 
lyderis. Jo pareiga — duoti naujai 
atvykusioms patalpą, antklodes ir 
maisto korteles. Kiekvienas gauna 
po tris antklodes, kurių viena būną 
vatinė. Pastaroji klojama i lovą, vie
toj čiužinio, kaip storesnė. Bet, ne
žiūrint tai, lovos kietumą ji nedaug 
suminkština. Todėl gulėjimas „ant 
tokio patalo“ tiesiog pūstelninkiškas. 
Ryte dažnas jaučiasi liguistai, kaip 
kūju sumuštas ir jau sekančią naktį 
j „poilsį" žvelgia su baime ir, kiek 
galėdamas, stengiasi jį „striukinti".

Žmonių transportai atvyksta, daž
niausia, vakare ir naktį. Jei ne šal
tas oras — nieko nepaprasto, bet jei 
šalta, tai kol praeina patikrinimas ir 
„krikštas“ (t y., dezinfekcija) trunka 
laiko. Ir kad nepersišaldytų, dažnas 
„šildosi" trypdamas ar kaip kitaip 
judėdamas. Ilgainiui toks „sąjūdis“ 
apima visus ir, kai pažiūri į salėj 
esančius kelis šimtus žmonių, tai su
sidaro keistas vaizdas, kad visus pa-

gavo šv. Vito šokis. „Šoka“ 
ir pareigūnai-, vis tais pačiais 
timais, kaip svečiai.

Stovykloj diena prasideda

kartu 
sume-

7 vai.

kiekvienas vakare per grupės va
dovą gauna sekančiai dienai maisto 
korteles. Maistas1 duodamas gatavas, 
tris kartus per dieną. Pusryčiai — 
nuo 7 vai: dvi riekutės sviestu ap
teptos duonos, kartais su sūriu ar 
dešros gabaliuku, riekutė baltos duo
nos ir puodukas, apie pusę litro, ka
vos, kiek pasaldintos ir kiek pabal
tintos. Pietūs — nuo 12 vai.: dubuo 
tirštos, riebios su mėsa sriubos ir po
ra gabalų duonos. Vakarienė — nuo 
17 vai.: davinys, panašus, maistas ge
ras ir jo visiškai pakanka. O tai dėl 
to, kad prie DP davinio anglai pri
deda po 600 kalorijų esmingo maisto 
dienai. Iš tos pusės dažnas pasijunta 
net maloniai nustebintas, nes iš gar
siosios Diepholzo ir kitų pereinamų
jų stovyklų praktikos buvo susidaręs 
vienodą vaizdą apie visas pereina
mąsias stovyklas, kuriose ilgiau pa
buvus, tenka viskas, kas atsivežama,, 
suniamnioti iki batų puspadžių im
tinai. Čia gi — visai kas kita. Daž
nas, atsivežęs maisto, turi pagalvoti, 
kaip geriau jį sunaudoti. Dėl to mai
što pasiūla pirkti jį ar keisti J rūka
lus — labai didelė. — Negi veši į

Angliją ar lauksi, kol suges, — ne 
vienas pareiškia.

— Stovykloje apie maisto trūku
mą netenka kalbėti, — pareiškė in
tendantas Jonušas, — bet dėl jo įvai
rumo daug kas galima būtų prikišti. 
Tai vis dėl to, kad neturim patyrusio 
virėjo. Yra keli įvairių tautybių vi
rėjai, bet, nežiūrint kuris jų bevirtų, 
valgis pateikiamas panašus, kaip pa
gal šabloną. Šiuo atžvilgiu turiu ne 
maža rūpesčio, kuris atkris, tik kai 
surasiu patyrusį virėją. Gaila, kad 
ilgai nepavyksta tokio žmogaus rasti.

9 valandą stovykloje prasideda 
darbas. Dvi įstaigos, su kuriomis at
vykusioms tenka turėti reikalų, tai 
gydytojai ir policija. Iš vakaro ar 
naktį atvykę dažniausia sekančią 
dieną turi eiti pas gydytoją. Kada 
kas turi eiti ir kur eiti, pranešama 
per garsiakalbį, o be to, dar para
gina į bloką atėjęs policininkas. Svei
katos tikrinimas būna atskiram blo
ke. Tikrina keletas gydytojų. Prie jų 
kabineto durų žmonės išsirikuoja pa
gal grupes. Į vidų šaukiami pavar
dėmis, po kelis iš karto. Sveikata ti
krinama nuodugniai. Jei koks ne
aiškumas pastebimas, pvz. dėl akių, 
odos ar ko kito, tai tas jau iš grupės 
išimamas ir sekančią dieną siunčia
mas į mieste esančią universiteto kli
niką. Jos sprendimas būna lemia
mas. Dažnai dėl šių priežasčių iš 
grupės iškrinta keli asmens ir jau 
lieka „sekančiam transportui“ į An
gliją arba atgal.

(Pabaiga kitame Nr.)
, K. Obolėnas

I§ PC IRO informacijų

Mes jau pažįstame sovietų tikrovę,
LIETUVIŲ TREMTINIŲ AMATININKŲ IR DARBININKŲ PROFESINES SĄJUNGOS ATSIŠAUKIMAS 

I PASAULIO DARBININKIJĄ

Romano Jonio koncertas 
Tiibingene

Po ilgesnės pertraukos, š. m. ba
landžio 3 d., Tūbingene vėl išgirdo
me vieną mūsų jaunesniųjų meno 
pajėgų — baritono Romano Jonio- 
Joneliūkščio dainų ir arijų vakarą.

Jeigu ligšioliniai jo koncertai vy
ko- daugiausia uždaruose lietuvių ra
teliuose, tai ši kartą dar, palyginti, 
mums mažai žinomą lietuvių dainos 
menininką Tūbingeno visuomenė ga
vo išgirsti viešame koncerte.

Koncertanto pasirinkta programa 
davė progos pasigerėti menininko 
subtiliu ir spalvingu baritonu ir pa
sidžiaugti solisto padaryta pažanga. 
Gaila, kad koncerto salė buvo pripil
dyta beveik išimtinai vokiečių.

Koncertą labai šiltai ir gražiai 
įvertino vietinis vokiečių laikraštis 
„Schwab. Zeitung“. Pamarys

Lietuviai amatininkai Ir darbinin
kai, esantieji vakarinėse Vokietijos 
zonose, susiorganizavę į savo bendrą 
Profesinę Sąjungą, gegužės 1 d. pro
ga kreipėsi į pasaulio darbininkes ir 
darbininkus per jų profesines sąjun
gas su specialiu atsišaukimu.

„Mūsų mažasis kraštas, kaip ir 
mes, sakoma tame atsišaukime, esa
me nacizmo ir bolševizmo aukos. 
Mes matėme, kaip naciškųjų ir bol
ševikinių sąmokslininkų pakaitomis 
buvo užpultas ir vergiamas mūsų 
kraštas, kaip buvo naikinama, apva
giama ir apiolėšiama taiką ir laisvę 
mylinti, rami mūsų artojų ir darbi
ninkų tauta ir piktai naikinami visi 
darbo žmonių bei visos tautos gero
vės įrengimai, kad mus paverstų elge
tomis ir nusmukdytų iki sovietinių 
kolchozų baudžiauninkų ar trestų 
vergų pragyvenimo lygio, kad mūsų 
„buržuaziniai patogumai“ nepiktintų 
raudonojų įsibrovėlių.“

Palyginus bolševikinės propagan
dos pranašautą rojų su atneštu „iš
laisvinimu“, atsišaukime sakoma: 
„Mes buvome išlaisvinti nuo bet ko
kių asmens teisių, laisvių ir saugumo, 
nuo bet kokio nuosavo daikto, nuo 
savo namų, šeimų židinių, nuo ele
mentarinių reikmenų, nuo apdaro... 
nežiūrint kiek ir ką bedirbtume!. 
Šimtai tūkstančių nieko nekaltų vy
rų, moterų, vaikų ir senelių, jų tarpe 
darbininkai ir amatininkai, vien už 
tai, kad buvę „sugadinti buržuazinės 
dvasios“, buvo, apkaustyti, žudomi, 
varomi į kalėjimus ar Sibiro taigas 
KZ „savanoriškiems darbams broliš
kose respublikose". Mes pamatėme 
sovietinio rojaus „palaimas", matė
me, kaip kolchozinis ir sovehozinis

baudžiauninkų darbas sunaikino bol
ševizmo tironijos pavergtų tautų bet 
kokius gerovės ženklus. Mes sužino
jome, kaip buvo įvesta tironiškoji, 
nesiliaujančio politinio teroro ir ver
gijos sistema, kaip žmogaus laisvė ir 
gyvybė buvo atiduota sauvalei. Pa
tyrėme, kaip kas trečias žmogus bu
vo priverstas dirbti stalininės rankos 
darbą, kaip ten išnyko pasitikėjimas 
draugo draugu, tėvų’vaikais ir atbu
lai, .'kaip išnyko -meilės ir bet kokie 
žmoniškumo jausmai, kaip susovie- 
tintas šalis apgaubė rūsti nepasitikė
jimo atmosfera ir kaip ten išnyko 
juokas ir net ašaros, nes „Maskva 
ašaromis netiki“! Mes patyrėme, kaip 
brutaliai laužomi iškilmingiausi tarp
tautiniai pasižadėjimai ir susitarimai, 
kaip aziatinės bolševikų ordos griovė 
valstybių sienas, kaip vęšliai kultūra, 
civilizacija ir gerove pražydusios ša
lys buvo paverstos vargo, bado ir 
nelaimių kraštais. Matėme, kaip bu
vo vykdoma sovietinė „demokratija“, 
kaip piliečiai durtuvais varomi bal
suoti už vienintelį .geriausiųjų iš ge
riausių“ sąrašą, taigi, kaip klastoja
ma ir niekinama tautų valia, kaip 
valdžia atiduodama kriminalinių są
mokslininkų mažumoms, kaip darbi
ninkija ir „tautos išlaisvinamos" ir 
atpratinamos nuo „buržuazinių prie
tarų“ ir gerovės įrengimų. Mes paty
rėme, kaip naikinamas ir niekinamas 

„žmogus ir kaip darbo-žmogus už bado 
normą turi dirbti 18 vai. per parą, 
kaip niekinamas jo šeimos gyveni
mas, kaip jis pats pavargęs arba pa
senęs išmetamas iš ūkinio proceso.

NAUJI DP TRANSPORTAI KANA- 
DON IR AUSTRALIJON

Per ateinančias dvi savaites mai> 
daug 700 DP iš amerikinės zonos 
vyksta į Kanadą ir beveik tiek pat | 
Australiją.

Į Kanadą vykstančiųjų tarpe yra 
daugiausia gelžkelių statybos darbi
ninkai, aliuminijaus liejikai, rūdka
siai, namų ūkio šeimininkės, siuvėjai 
ir pagaliau artimi Kanados piliečių 
giminės. Dalis jų sėda laivan Br&- 
merhavene, kita prancūzų uoste Can
nes (Viduržemio pajūryje).

Vykstantieji Australijon važiuoja 
traukiniu iš Bambergo į Venecijos 
uostą ir ten sėda „General Sturgia" 
laivan. Su šiuo ketvirtuoju trana- 
portu Australijoje jau bus įkurdinta 
2.431 DP. Komplektuojant amerikie
čių zonoje šį transportą,.nebuvo ren
kam! bet kurios specialybės asmenį. 
Darbo rūšis jiems bus numatyta atvy
kus Australijon, tačiau daugumai vy
rų gali tekti- eiti žemės ūkin ir | 
statybos darbus, gi moterims — na
mų ūkin arba į įstaigas mašininkė
mis.
PRASIVERIA KANADOS DURY* 

Ž. ŪKIO DARBININKAMS
Pirmą kartą amerikinėje zonoj* 

gyvenantiems žemės ūkio darbinia- 
kams pasiūloma registruotis vykti 
Kanadon. Pagal naująjį planą, ver- 

| buojama 500 žemės ūkio darbininkių 
18—45 m. amžiaus, pageidaujant 

Į viengungių ir be šeimų. Be to, 50 
vedusiųjų to paties amžiaus asmenų 
gaus darbo Kanados ūkiuose. Pagal 
IRO statistikos duomenis, amerikinė* 
zonos DP stovyklose yra daugiau 
kaip 13.000 ž. ūkio darbininkų.

Siam transportui kandidatus pa
sirinks Kanados darbo ministerijo* 

„ atstovai ateinančių dviem s-vaičių
Mes pažinome, kaip interpretuojama , metu 
Stalino konstitucija, kaip atimamos 
darbo žmogui ar piliečiui sąžinės, or
ganizacijų, susirinkimo, spaudos, 
streikų, judėjimo ir darbo pasirinki
mo teisės ir laisvės, nes bet koks sa
vo teisių ir laisvių pareiškimas so
vietų sistemoj baudžiamas kaip kon- 
terrevoliucija. Štai kodėl sovietų si
stemoje nėra bedarbių ir streikų! 
Sįai kas dedasi „nugalėjusio socia
lizmo“ šalyje!“ - &

„Taigi, mes jau pažįstame sovietų 
tikrovę ir žinome, kaip ciniškai bol
ševikų propaganda tyčiojasi iš visų 
kilniausiųjų dorinės žmonijos jausmų 
ir sąvokų, iš savo pačių darbininkų 
ir piliečių, kaip apgaudinėjama pa
saulio darbininkija ir viešuma!“

Išdėsčius ir nušvietus bolševikų 
ardomąjį darįją, atsišaukimas bai
giamas:

„Mes savo ir tėvynėje pavergtų 
Lietuvos darbininkų vardu p r o - 
testu oj ame prieš mindžiojimą 
tautų, žmogaus ir piliečio teisių ir 
laisvių! Prieš mūsų tėvynės Ir kitų 
Europos kraštų pavergimą ir naiki
nimą! Prieš bolševikų užvaldytų 
tautai pavergimą sovehozuose, kol
chozuose ir monopoliniuose trestuo
se! Prieš dešimčių milijonų žmonių 
kalinimą Sovietų kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose! ''‘Prieš piktą 
bolševikų melo propogandą, kuri sie
kia suniekinti pagrindines žmonių 
dorovės sąvokas, sunaikinti žmonių 
sąžinę, gerą valią, patį žmoniškumą 
ir sukurti pasaulyje neapykantos at
mosferą!“

Pažymėtina, kad ligi šiolei Kana- 
don vyko: namų ūkio darbininkai, 
medkirčiai, įvair. pagalbiniai darbi
ninkai, siuvėjai ir apskritai dangos 
pramonės specialistai, rūdkasiai, 
gelžkelių statybininkai, siuvinėtojai, 
mūrininkai, aliuminijaus liejikai ir 
artimi Kanados piliečių gimir>A-.

ANGLUON I§ US ZONOS IŠV “O 
j - JAU 10.000 D”

Dešimttūkstantasis DP iš ameriki
nėm zonos Anglijon išvyko per Mūn- 
cheną kaip informuoja PCIRO. Jo 
grupė (420 vyrų ir 80 moterų) yra ligi _ 
šiolei didžiausia savanoriškai išvyku
sių Anglijon pagal „Westward Haw“ 
planą.

Tenka pripažinti, kad juo toliau, 
tuo daugiau pasirenka įsikurdinimą 
Anglijon. Jeigu praėjusiais metais,, 
spalių mėn. pradėjus savanorių ver
bavimą Ręi metų pabaigos išvyko 11 
viso 2.852 DP, tai šiemet jau paski
rais mėnesiais pasiekiama beveik ti« 
patys skaičiai, būtent: sausio mėn. —• 
1.862 DP, vasario — 2.073 ir kovo — 
2.398.

. „Tik tas pajunta, kad laisvė yra 
brangesnė už sveikatą ir gyvybę, kas 
jos nebetenka! Tad ginkite savo lai»- 
vę, kas dar naudojatės jos palaimin
gais gėriais, kad ir jus neištiktų 
toks pat likimas,'kaip ir mus!"

Atsišaukimą pasirašė Lietuvių DP 
Amatininkų ir Darbininku Profesi
nės Sąjungos centro valdyba.

Lietuviu gimnazija išleido 31-jj abiturientą
1948 m. balandžio 11 d. Schwab. ( - Po Mokyt. Tarybos sekretoriaus 

Gmūndo lietuvių stovyklos salėje mkt. P. Stelingio pranešimo tarė žo- 
įvyko vietos (buv. Nūrtingeno) lietu- dį gimnazijos direktorius kun. prof, 
vių gimnazijos iškilmingas 3-jų Dambrauskas, įdvasindamas praneši- 
mokslo metų. tremtyje užbaigimo irmą skaitmenis • ir giliai įžvelgdamas 
abiturientams atestatų įteikimo ak- šių dienų mokslo vargus bei nuošir- 
tas. | džiai sveikindamas šiemet baigusius

Schwab. Gmūndo lietuviu cimna-' gimnaziją abiturientus. Tokiu abitu
rientų gimnazija išleido 8, gi nuo pat 
savo veikimo pradžios — 31.

Įteikus atestatus, kalbėjo iškilmin
game akte dalyvavusieji svečiai:

Schwab. Gmūndo lietuvių gimna-' gimnaziją abiturientus. Tokių abitu- 
zija mokslo metus pradėjo 1947 m. 
gegužės 19 d. IJūrtingene, baigė, ka
rinei valdžiai 1947 m. birželio mėn.
viduryje lietuvių koloniją iš Nūrtin- <um.c uajj.a,.—..cucu,
geno iškėlus, 1948 m. kovo 24 d.' Field Observer R. Maingeot, Vykd. 
Schwab. Gmūnde. Mokslo metų pra-1 Veiksnių atst dipL inž. Novickis, 
džioje gimnazijoje buvo 147 moki- viet. liet stovyklos direkt Salčiūnas, 
nlai, mokslo metų, gale — 120 moki- j vietos LTB k-to pirm. Jočys, Auk-

- nių. Dalis mokinių persikėlė į kitas štesn. Technikos m-los direkt vardu 
gimnazijas, kiti emigravo bei pradėjo 
lankyti įvairius kursus ir specialines 
mokyklas. Antrus metus toje pačioje 
klasėje kurso pakartoti palikta 10 
mokinių, čimnazijoje dirba 27 mo
kytojai. ,

dlpl. inž. Br. Banaitis, Medic. Seserų 
m-los direkt Dr. V. Majauskas, Mok. 
Tėvų Komiteto pirm. Dr. Mačiulis, 
visuomenės vardu prof. Alminauskls. 
Paskutinį žodį abiturientams tarė tos

— (klasės auklėtojas mist. P. Sielingis.
Atsižvelgiant šių dienų būtenybių. Abiturientui R. Pažemėnui išreiškus 

gimnazijoje, kiek leido sąlygos, mer- juos mokiusiems bei globojusiems' 
gaitės buvo mokomos siuvimo ir ber- padėką, aktas buvo baigtas Tautos 
niukai metalo darbų amato. i Himnu. ' p. N.

Ruoškimės Lietuvos ūkio atstatymui
PAREIŠKĖ PROF. J. KAMINSKAS ž. U. DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIME

Nežiūrint įkaitintos tarptautinės 
politinės padėties, š. m. balandžio 24 
d. sugūžėjo Nepriklausomos Lietuvos 
ūkininkų, agronomų ir kitų žemės 
ūkio darbininkų atstovai į Schwab. 
Gmiindo stovyklą trečiojo metinio 
suvažiavimo aptarti savo profesinių 
ir emigracinių klausimų. Į suvažia
vimą buvo atvykę Ir LTBVK ir VLIK 
atstovai, padarę rimtus ir įdomius 
pranešimus ne tik tarptautinės padė
ties klausimais, bet taip pat ir atsta- 
tysimos Lietuvos ūkio reikalais.

VLIK’o atstovas p. Vaitekūnas 
esamą padėtį apibūdino esant rimtą, 
kuri siejama su artėjančiu Lietuvos 
bylos iškilimu į viešą formą ir kartu 
su tam tikrais, nors ir nealiarmuo
jančiais pavojais tremtiniams.

Prof. Kaminskas, apibūdinęs tarp
tautinę ekonominę būklę ir joje be
sireiškiančias tendencijas pokariniam 
ūkio gyvenimui, apgailestavo, jog 
ūkio srityje savo paruošiamųjų darbų 
mes nesame pakankamai pastūmėję 
pirmyn. Todėl jis dar kortą skatino

tąją žemę ir tęsti konkretų atstaty- nys nuvykę sudarytų blogą vardą 
mo darbą. Esą jau nebėra jokių abe
jonių, jog komunizmo vergija turės 
Išnykti ir pasaulin sugrįš teisė, tei
singumas ir tautų laisvė.

Po svarbiųjų pranešimų daugumos 
buvo pasisakyta, kad dėl pasunkė
jusių Hanau stovykloje darbo sąlygų 
2. Ū. Darbuotojų S-gos būstinė per
keliama į Schwab. Gmūndą ir iš vie
toje esančių s-gos narių išrenkama 
naujoji valdyba tokios sudėties: agr. 
J. Baublys, 2) agr. Žiogas, 3) ūk. 
Drąsutis, 4) ūk. Sostakas, 5) agr. 
Barkauskas ir kandidatais: agr. D. 
Vaičius ir ūk. Garšva. Valdybos pir
mininku turės būti agr. Baublys, ga
vęs daugiausia balsų.

Revizijos komisija sudaryta iš Ha
nau stovyklos gyvenančių ž. ū. dar
buotoj, būtent: dr. agr. A. Verbicko, 
agr. Vaitiekūno ir ūk. Jonyno, 'kan
didatais palikė: ūk. J. Jonynas ir ūk. 
Bliūdžius.

Žemės ūkio darbuotojai pasisakė, ----- ------ - - - •
kad vykdant emigraciją į svetimus sopranas), p. Juzės Krikštolaitytė*

apie Lietuvos ūkininkus ar ž. ū. dar
bininkus ir tuo būdu užkirstų kelią 
tikriesiems ūkininkams ten ^nuvykti. 
Vietos komitetai turėtų kreipti dė
mesio, kad žemės ūkio darbuotojo 
vardas nebūtų panaudojamas piktam, 
nors ūkininkais ir žemės ūkio darbi
ninkais tapti niekas netrukdo.

Toliau buvo pasisakyta suakty
vinti žemės ūkio darbuotojų organi
zavimą, žemės ūkio švietimą, kur at
siranda norinčių — pramokti kai ku
rių atskirų darbų.

Iki šiol tebuvo įsteigta 24 skyriai, 
nors stovyklų yra kelis kartus dau
giau.

Po darbingo visos dienos darbo, 
suvažiavimas baigė savo darbą Tau
tos Himnu.

Vakare suv-mo dalyviai turėjo 
progos išklausyti vietos Raud. Kry
žiaus surengtą solistų koncertą. Tai 
buvo puikus p. S. Nasvytytės (mezzo

p iiij 11, auuci jis uax DAaunu . nau vjritucuib einiki auij q 4 o vvviiiiuo -------— ------------•— -z—
imt’s kūrybinio darbft, kad būtume! kraštus ūkininkų vardu nevažiuotų j (color, sopranas) ir p. A. Paukščio 
kiek reikiant pasiruošę t r m momen- toki asmenys, kurie iš viso neturėjo (baritonas) pasirodymas, 
tui. kada galėsime grįžti į savo gim-| reikalų su žemės ūkiu. Toki asme-l Dz.’rvis
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Šimtmečio perspektyvoje
Rašo Ged. Galvanauskas1848 M. REVOLIUCIJA

Prieš šimtą metų "siautė revoliu
cija Europos sostinėje Paryžiuje, bur- 
žuažinėje Prancūzijoje, suskaldytoje 
Italijoje ir žemės ūkiu besiverčian- 
tioje Vokietijoje. Ji palietė Rusiją
— milžiną ant molinių kojų, bet siau
tė Vakaruose. Kai kur griuvo sostai. 
Paviršutiniškos idėjos lengvai užkrė
tė kontinentą, kuriame anuomet kėlė 
galvą pastovios revoliucijos atstovai
— marksininkai.

Tos revoliucijos šaknys glūdėjo 
anuometinėje politinėje santvarkoje. 
Vienos kongresas, o ypačiai jo mei
stras Metternich, siekė tvarkos dėl 
tvarkos. Toji tvarka buvo rūmas be 
pamatų — idėjos, piliečių jstikinimo, 
nes jį pakeitė policijos Įsakymas. Pa
grindiniais tvarkos dabotojais kilo 
Napoleono priešai — D. Britanija ir 
Rusija. Abi siekė tvarkos Europos 
kontinente, nors ją savaip suprato. 
Jos nematė ir nenorėjo matyti brę
stančio nepasitenkinimo šviesuome
nėje, miestelėnuose ir ūkininkijoje. 
Pradžioje rodėsi, kad sutartinai visi 
nepatenkinti siekia to paties tikslo. 
Anksčiau gyventojai skundėsi karo 
nuostoliais, sunkiu gyvenimu, mokes
čių našta ir despotija. Po 30 metų tos 
bėdos pamirštos. Tuomet iškyla min
tis, išlaisvinti ūkininkus, modemi- 

. zuoti {statymus, suprastinti valdymą 
Tskiėtijoje, sujungti Italiją, išlais
vinti žydus.

Toji revolucija buvo naujas siaub- 
telėjimas Prancūzų revoliucijos, ku
rios šūkiai ir kostiumai pamėgdžioti. 
Bet ji buvo negyva dvasiniu požiū
riu. Ir todėl ji negalėjo turėti le
miančios sėkmės. 

SOCIALINIO KLAUSIMO UŽUO
MAZGA ’

Socialinis klausimas visuomet yra 
buvęs, tačiau tik protarpiais jis tam
pa kovos veiksniu. Socialinio klausi
mo (taka gana ryški 1848 m. revoliu
cijoje. 1845—8 m. nederlius, padidė
jęs ūkininkuos įsiskolinimas, mies
tuose maisto gaminių pabrangimas, 
ūkinės krizės įtaka j prekybą ir ga
mybą paliečia stambesnius gyventojų 
•luoksnius.

Negerovių paliesti sluoksniai pra
deda bruzdėti. Bet tas sambrūzdis 
auskaldytas; vienur jis siekia socia
linio gerbūvio, kitur demokratijos 
įsigalėjimo; Prūsijoje junkeriai ko
voja dėl konstitucijos, Mettemicho 
tėvynėje kelia galvą jo priešai Habs- 
burgai. Tai buvo socialinių, politinių 
kovų pradžia, bet ji apmiršta patrio
tizmu, tautiškumu, kuris anksčiau kai 
kur puoselėtas. Tačiau liberalumas, 
laisvė buvo to sąjūdžio pagrindas.

Z.no meto puikus stebėtojas Al de 
Tocqueville kalba apie „passions po- 
litiques devennes sociales“. Jo iš
mone, socialinė revoliucija atėjusi 
prie durų. Tuos jo žodžius anuomet

sutiko su nepasitikėjimu, Jei ne pa
šaipiai. Revoliucija anuomet slinko, 
bet dar nevisuotinai sociali. Metter- 
nicho sukurtoji sistema svyruoja. Li
beralizmo era prasideda. Socialiniai 
sambrūzdžiai ruošia kelia visuotinei 
revoliucijai, kuri (sipilietina XX a.

REVOLIUCIJA BE VADŲ
Vyriausybės griūva, nors anuo

met, dabarties akimis žiūrint, tebuvo 
vaikiškas sambrūzdis. Politiniai, so
cialiniai, tautiniai vadukai šaukia 
pirmyn. Į kur jie wveda? Ir jiems 
neaišku. Pirmyn, išsilaisvinti — jų 
šūkis. Socialinėje santvarkoje ir ūky
je prasideda liberalizmas. Jis sparnu 
paliečia ir tautinę srit(. Tautos nu
bunda ir ruošiasi atsistoti ant kojų. 
Revoliucionieriai greitai tampa sės
liais, sustingusiais liberalais. Revo
liucijos kovingumas dingsta, nes, ro
dosi, lyg jos idealai jau (gyvendinti.

Kodėl anuomet revoliucija neiš
šaukė karo? Kiekvienam krašte pada
rytos reformos greitai įsipilietino ir 
tapo konservatyvėmis. Galybės grei
tai pajuto tikrovių sąlygas ir joms 
prisitaikė. Jų pagrindinis uždavinys 
— išlaikyti tvarką. Ankstesni riaušių 
kėlėjai tampa tvarkos dabotojais, 
Palmerston, liberalas, britų politikos 
vairuotojas, siekė liberalizmo, o ne 
jo šūkių (gyvendinimo. Jis darė (ta
ką Austrijai ir Italijai, Rusijai ir 
Prancūzijai, kad revoliucingumą vi
sur atvėsintų. Konstitucingumas (si
pilietina. Nacionalizmas pamažu 
laimi, bet tie laimėjimai dar nesu
darė pavojaus.

Prieš šimtą metų buvę (vykiai
: prisiminti ne dėl jų nesėkmingumo, 
mažo masto ir svarbos, bet dėl kai 
kurių idėjų (sipilletinimo, nes am
žiaus-bėgyje jos išaugo ( nepaprastoj

NAUJASIS CIVILIZACIJOS 
CENTRAS

Praėjusiame amžiuje Europa vy
ravo pasaulio ūkiškame ir techniš
kame pasaulyje. Tuo metu JAV uži
ma vis žymesnę vietą civilizacijos 
požiūriu. XX a. nuolatinis katakliz
mas JAV padėtį sustiprina. Po pir
mojo pasaulinio karo Amerika iš 
šuolininko tapo suolintoju. Antrasis 
pasaulinis karas ją dar labiau susti
prina. Jo metu 1 pramonę (dėta 21 
mrd. dolerių. Pramonės pajėgumas 
verčia rūpintis rinkomis. Amerika, 
nelyginti Romos imperija, rūpinasi 
pasaulio saugumu. Ji turi stoti ( 
rungtynes su bolševizmu, idėjiniu, ti
kybiniu veiksniu dėl viešpatavimo 
pasaulyje.

JAV ir sovietai sukūrė masinj

SAKO ANGLIKONŲ BAŽNYČIA

Speciali Anglijos bažnyčios komi
sija paskelbė pranešimą, kad jeigu 
grėstų agresija, negali būti priešina
masi meile, bet galima panaudoti ir 
atominę bombą kaip gynimosi prie
monę.

Pranešime, paremtame moraliniais 
ir teologiniais motyvais, sakoma, kad 
jei bet kuri viena tauta ar jų grupė 
bus nusprendusi pasipriešinti agresi
jai, tegul būna visiems žinoma, jog 
ji pati apsispręs, kuriuo būdu ji gin
sis. Tai paskelbus, esą bus galima iš
vengti atominių ginklų piktnaudo- 
jimo.

Atominė bomba yra neleistina už
puolimo priemonė ant apgyventų ob
jektų — miestų, tačiau prieš karinių

taikinių puolimą negalima būtų prie
šintis, jei ten nepažeistų žmonių, sa
ko pranešimas.

Sis reikšmingas pranešimas, pa
vadintas „Bažnyčia ir atomas“ jau 
viešai platinamas. Apie Sovietų Są
jungą jame rašoma:

„Yra tikras faktas, kad šiandien 
egzistuoja viena didelė jėga, kuri pa
sirodė, jog ji visiškai nerodo noro 
bendradarbiauti tvarka, paremta lais
vu santykiavimu. Sovietų vadai turi 
išdirbę savo vietos koncepciją pa
saulyje ir tiki tarptautinės prigimties 
santvarka, kuri verčia juos atsisakyti 
nuo išorinių apsiribojimų panaudo
jant savo jėgą“.

Viso to priežastis esanti tai, kad

o
Atominė bomba naudotina apsigynimui

svorio Jėgą, kuri ruošiasi sprogdinti 
antikinės kultūros pasaulį.

MARKSIZMO SVAJONES
Sovietai triumfališkai atšventė 

100 metų sukaktą nuo K. Markso ir 
Engelso šūkio 1 kovą: komunistų ma
nifesto paskelbimo. Šis (vykis neturi 
tiesioginio saito su įvykusia revoliu
cija. To meto marksistai tik norėjo 
pasinaudoti revoliucijos pasėkomis. 
Tat nepavyko.

Marksistai laukė 70 metų —r an
trojo pasaulinio karo pabaigos. Bet 
ir čia Markso idėjos (gyvendintos iš
virkščiai. Jis pranašavo, kad komu
nizmas pritaps pramoninguose kraš
tuose. Bet toji idėja pritaikyta atsill- 
kusiame žemės ūkio krašte — Rusi
joje. K. Marksas, vokiškasis nacio
nalistas, ekonomistas, mirė, bet jis 
gyvas, kaip materialistinės idėjos kū
rėjas, nes šiandien jo kovingasis ti
kėjimas sudaro didžiausią grėsmę pa
sauliui.

žmogų. Amerikietis naudojasi civi
lizacijos priemonėmis, o bolševikai 
kiekvieną laimėjimą civilizacinėje 
srityje perka brangia kaina. Dvi ci
vilizacijos — laisvės ir tironijos — 
ieško tik ūkiško gerbūvio. Abiejose 
priemonė tampa tikslu.

Bolševikai savo idėjomis skver
biasi visur, kad be ginklo užimtų 
pozicijas. Jiems tat ypač paranku, 
nes ne vien Europoje siaučia suirutė 
ir badas. Liberalistinė — kapitalisti
nė santvarka siūbuoja. Persiorienta
vimas j kitą santvarką yra bando
mas, bet kelias dar nesurastas. To
dėl suprantamas bolševikų laimėji
mas, kuri lydi idėja ir jėga.

Šimtui metų praėjus nuo legali
zuotos revoliucijos Europoje, pergy
venama didžiausia suirutė. Naciona
listinė idėja dar neišgyvendinta. So
cialinių problemų painiavoje nacio
nalizmas veda j tautinę diktatūrą. 
Tautinės diktatūros sudaro tik skal
dančius vienetus, kai bolševizmas sie
kia viena idėja apjungti visas tautas 
rusiškoje - mongoliškoje valdžioje. 
Naujasis Džingis Kanas tampa pa
saulio pabaisa. Bet jam atsispirti de
mokratinis pasaulis pernelyg ilgai ri
kiuoja jėgas. Pastarasis ieško naujų 
kelių materialiniame ir dvasiniame 
pasaulyje.

Civilizacinėje srityje imasi vado
vauti JAV. Kurias idėjas ji besisa- 
vintų, bet jos kyla Europoje. Sme
genų ir idėjų pasaulyje Europa ir 
toliau liks centru, štai kodėl supran
tama nūdienė kova dėl Europos, nors 
ji dabar sužalota.

Socialinėse idėjose taip pat nema
toma aiškaus apsisprendimo. Libera
lizmas pakeičiamas socialinės min
ties. Sociališkumas dabar ieško sau 
turinio, kurį greičiausiai sudarys 
kompromisas tarp liberalizmo ir so-

jie patys esą Įsitikinę, jog jie jau turį 
tikrą tarptautinės santvarkos pas
laptį. Jie ugdą tai su tokiu intensy
vumu, kaip kad religini tikėjimą, jog 
jie yra likimo paskirti tai santvarkai 
{gyvendinti visame pasaulyje.

„Jie laiko, kad laikas jau yra pri
brendęs ir ženklas patogus pradėti 
Įgyvendinti tą santvarką, kuria 'jie 
patys tiki“. (NYHT/JA)

Šveicarijoje savivaldyblniuose 
rinkimuose kai kuriose vietose ko
munistai visai pralaimėjo arba gavo 
mažiau balsų, nes Čekoslovakijos ko
munistų perversmas atsiliepė Ir čia. 
(DM) 

cializmo. Liberališkumas paliekamas 
tik kultūrinėje srityje, vadovaujantis 
pradu: laisvė kurti, bet ne griauti.

Dabartinė karta atsiduria nepa
prastai (domioje kryžkelėje: III pa
saulinis karas ar visuotinė revoliu
cija. Laisvasis žmogus ruošiasi gintis 
moderniškiausiomis technininėtnis 
priemonėmis, tironijoje atsidūręs ri
kiuojamas primestos idėjos, vienos 
dogmos, kuriai nevalia niekam dve
joti, jei jis nori gyventi.

Tuo metu daugeliui atslenka į 
galvą pesimistinės idėjos, prielaida 
pasaulio sutemų, kurios gal prily
gintinos grasančiam dangui prieš 
audrą, kuri apsčiai padovanotų gai
vinančio ozono.

POLITINIS BALANSAS
Idėjinėje srityje, bent demokrati

niame pasaulyje, ryškios sutemos, 
ūkiškame — suirutės pradžia, o poli
tiniame — laukas didžiausios (tam
pos.

Politika iki šio meto nesugebėjo 
atsisveikinti su jėgos ir makiaveliš- 
kais veiksniais. Tautų Sąjunga pa
sirodė esanti bejėgė, JTO patapo 
priemonė nelemto jėgų kompromiso. 
Ji yra ne sau tikslu, bet priemonė. 
Ir ji yra bloga priemonė, nes iki šio 
meto nesugebėjo išspręsti nei vieno 
klausimo, nors užsiliepsnojo eilė 
naujų.

Sovietai, skatindami nauji) nesan
tarvės židinių kurstymą, pirmiausia 
siekia užimti lemiančias pozicijas. Jie 
ypatingai dėmes} kreipia į Europą ir 
Aziją. Europoje diskutuojamos dvi 
linkmės: per Suomiją j Skandinaviją 
ir antroji: Graikija, Italija, Palestina. 
Toms ofenzyvoms pavykus, iš vaka
rinės Europos liktų nuotrupos. So
vietai šiuo prietilčiu besinaudodami 
greitai įsivyrautų Artimuosiuose Ry
tuose ir Siaurės Afrikoje..

Kinijoje ginklu daromas kitas 
pleištas. Tarp tų dviejų kovos sričių 
atsiduria Indija.

JAV, buvusi defenzyvoje, pereina 
( ofenzyva. S. m. kovo 25 d. ameri
kiečių karinėms ministerijoms vado
vaujantieji pareiškė: karas greitai 
neįvyks, bet mes paskubomis turime 
apsiginkluoti. Trumano paskelbtasis' 
pradas, JAV saugumo patikrinimas i/ 
19—25 m. naujokų šaukimas, susie
jamas su visa karinio pasiruošimo 
problema. Vakarinė ir rytinė Europa 
taip pat karo ženkle. Prieš šimtų 
metų vaikiškos revoliucijos optimisti
nės nuotaikos nūnai pakeičiamos pe
reinama pasimistinio apsisprendimo: 
žūti ar būti. Anuomet pasitvarkyta 
ilgesniam kūrybiniam tarpsniui, nū
nai ruošiamasi griauti, neišvengia
mam karui, nors jis atneštų daug 
skausmo, kuriuo išpirktų žmoniškąją 
būt(. Yra dar kitas kelias — pasau
linės revoliucijos, nešančios tironiją 
šiai dienai ir ilgai rytdienai. Žaismo 
kauliukas mestas. Rytų ir Vakarų 
pasirinkimas aiškus.

Taip ir pradėjo Linksmaplautis kasdien lankyti savo bi
čiuli. Dargi ir ne po vieną kartą.

Tik sykį laukia jis bičiulio langelyje pasirodant — nebe-- 
sulaukia. Ėmė nerimti, blaškytis. Skraido aplink rūmus. 
Leidžias į kiemą... Tik štai atsidaro ( kiemą durys — pora 
enkavedistų išsiveda Jonuką į kiemą ir vedas prie laukian
čio auto.

— Čirikš, čirikš! kur tu buvai, bičiuli? Aš tavęs seniai 
laukiu!

Liūdnai pažvelgė ( jį draugas ir akim pamojo auto link. 
Paukštelis žiūri — palydovai įgrūdę Jonuką į vidų, (sėdo, 
užsitrenkė ir nuburzgė j Stalino prospektą. Cirikšas paskui. 
Jie į Mickevičiaus gatvę. Cirikšas paskui. Jie sustojo prie 
apdulkėjusių gelsvų didžiulių rūmų, kur tokie liūdnai tylūs, 
kur tiek daug langų, gelžimis užraizgytų, lentomis apkalinėtų. 
Cirikšas nutūpė ant tvoros ir laukia...

Atsidarė sunkūs vartai. Autas įvažiavo į kiemą. Palydo
vai išlaipino Jonuką iš vidaus ir nusivedė į liūdnuosius 
rūmus.

Ir vėl dingo Jonukas iš bičiulio akių. Ir vėl negali Ci
rikšas jo besulaukti.

1 O ten, namie, juk laukia Cyrutė maitintojo, nerimsta, gal 
pyksta... Gal jau ir mažiukai kalasi iš kiaušinėlių?...

Tad nebeištūrėjo-Cirikšas ir nuskrido nameliai.
• • •

Nujautimas jo neapgavo: ir Cyrutė pyko, aprėkė, api- 
pašiojo, ir keletas mažučiukų išsikalė; tad susiliejo į vieną 
gyvenimo poemą ir nelaimingo vyro sielvartas, ir laimingo 
tėvo džiaugsmas. Ir dar koks džiaugsmas!

F t ir rūpesčio ar triūso prisidėjo vos aprėpiamai — 
vien- i visą padidėjusią šeimą maitinti, raminti, guosti, džiu

ginti. Sukas Linksmaplautis po gražiąją visatą, kaip vijur
kas, ir šiaip taip tęsi — ir tuos neapsakomai išsižiojusius 
snapukus prikimšti ir tą suirzusąją patelę nuteikti.

Užtat neturi nei laiko, nei jėgų skristi ( gelsvuosius rū
mus ieškoti savo bičiulio.

Bet pamažėl apsiprato su naująja savo padėtimi; viskas 
ėmė sklandžiau sektis; tad atsirado atliekamų ir laiko, ir jėgų, 
ypačiai, kai išsikalė ir paskutinysis mažiukas, ir laimingoji 
motina atsipalaidavo nuo lizdo ir ėmė padėti vyreliui gau
dyt maisto plačiasnapiams baidykliukams.

Linksmaplautis pamažėl visai atsikutėjo ir pradėjo kas 
kartą dažniau atsitraukti nuo šeimos židinio ir ilgiau išbūti 
svetur.

Dabar jis pasiryžo ieškoti savo bičiulio, nes kaip tik dabar 
ėmė kasdien labiau jausti jo stingant.

Bet ilgai teko skraidyti aplink gelsvuosius rūmus, ilgai 
žvalgytis pro tą daugybę šarvuotų langų, iki vieną saulėtą 
dieną, atsitiktinai nutūpęs ant apkalimo ties vienu ketvirtojo 
aukšto langu, nudžiugęs išvydo sublogusį ir papilkusį Jonuko 
veideli. Cirikš-čirikši — linksmai pasveikino vaikiną Link
smaplautis bičiulis. Kažin, ar Joniukas girdėjo tą mielą bal
są; bet, šiaip ar taip, pažino ir suprato, nes liūdnas veidelis 
ūmai nušvito džiaugsmu.

Taip du bičiuliai vėl vienas antrą surado. Ir pradėjo 
rutuliotis jų santykis, kaip lėta filmą; monotoniška, bet jiem
dviem šviesi ir reikšminga. Vienas, belaisvis, geležinėmis 
grandinėmis prie vietos pririštas, dienų dienomis laukia- 
nesulaukia, kada atskris iŠ plačių erdvių laisvės nešiotojas, 
o susilaukęs giliai džiaugias, kaip po ilgos nakties spindulį 
išvydęs. Antras, laisvas skrajūnas, susiradęs atliekamą va
landėlę, džiaugdamasis neša bičiuliui karališką dovaną — 
save patį, tartum rezurekciją skelbdamas: tebėra dar visas 
gražusis Dievo pasaulis; tebėra saulė, tebėra laisvos erdvės, 
pilnos tyro oro ir kvapsnių, kvapsnių! tebebanguoja džiaug
smas po laukus, miškus; tik jums kol kas užtvenkta jo srovė; 
bet teberusena žmonių širdyse viltis, dingstant priespaudą ir 
nušvislant laisvės aušrą...

Žinoma, negali Cirikšas to viso taip tiksliai pasakyti. Jis 
vien čirikš-čirikš kartoja. Bet Jonukas visiškai jį supranta, 
būtent, taip netgi dar šimtą kartų gražiau ...

Deja, ne visada pasiseka Cirikšui perteikti kaliniui tą 
džiaugsmo spindulėlį; gana dažnai atskrenda jis prie žino

mojo lango, ilgai čirikšnoja, ilgai laukia — o bičiulis, kaip 
nepasirodo, taip nepasirodo. Deja, nėra juodu susitarusiu, 
kurią, būtent, akimirką turi abudu į langą žiūrėti ir laukti. 
O kai vienas atskrenda, antras gal negali prie lango prieiti 
ar yra kur išvestas; o kąj šis laukia, anas negali atskristi.

VII.
Paskutinėmis kvapsnimis kvėpuoja pavasaris, švelnus, 

susimąstęs vėsta prieš užgesdamas.
Kažin koks nerimas sklando žmonių būstinėse. Kaskart 

dažniau jaunuoliai išeina į girias ir nebegrįžta. Žmonės ne
pasitiki naktim: vakarais nejučiomis išnyksta iš savo buvei
nių ir nakvoja nežinia kur. Pakuždom slankioja juodas pas
kalas. Slenka tykodamas siaubas... Bus kažin kas negir
dėta ... Bet kas?

Vieni žvirbliai drąsiai ir atvirai čiauška ant stogų ir gat
vių viduryje:

— Aš girdėjau Paleckius slapta besikalbant: bolševikai 
imsią areštuoti ir tremti į Rusijos gilumą lietuvius inteli
gentus.

— O aš girdėjau Gedvilą su vienu maskolium besita
riant, kaip čia tiksliau išgaudžius ir išdanginus kuo toliausiai 
visus bolševikinės santvarkos priešus.

— O aš girdėjau dar {domesni dalyką: šnekėjosi Pozdnia- 
kovas su Sniečkum: sako, reikia išvežti ir išbarstyti po Rusi
jos plotus šiais metais kokį trečdalį visų Lietuvos gyventojų, 
sekančiais metais vėl koki trečdalį į jų vietą atgabenti iš 
Sovietų Rusijos ištikimų bolševikų — ir bus šventa ramybė1 

Taip čirškė visa gerkle visi žvirbliai ant stogų ir gatvėse. 
Bet išmintingieji stačiaeivlai, kad ir būgštavo, vis dėlto neį
stengė patikėti. Ne, negali būti, kad tiek daug žmonių ištrem
tų! Kas pasaulyje yra tokių dalykų girdėjęs? Na, išveš ke
liasdešimt, per visą Lietuvą — kelis šimtus pačių aršiųjų bol
ševizmo priešų, o ramiuosius piliečius paliks ramybėje. Šiaip 
būtų perdaug kvaila, perdaug žiauru ... Ne! Juk bolševikai 
— ■ ne tokie jau žvėrys. Ne, čia, matyti, vien bobų plepalai...

Nors netikėjo pilietis, betgi baimė gaivališkai, lyg šaltu 
apsiaustu, siautė susirūpinusi ir atsargiai besižvalgant}, kai 
tenka išeiti iš trapios buto užuovėjos. Atlikęs mieste, reikalą 
ir laimingai grąžęs namon, džiaugias: Dėkui Dievui, šį kartą 
dar nesuėmė... Po neramaus miego susilaukęs ryto, vėl 
džiaugias: Dėkui Dievui, šią naktį dar. nesuėmė.
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Iš 1943-1944 m. atsiminimų:

Kai vokiečiai buvo uždarę 
Vilniaus Universiieiq

Dar labiau negu traukinių kata- 
•trofų (čia reikėjo turėti laimės, o 
šiaip kaip gi čia išsisaugosi!) reikėjo 
saugotis kitokių — iš kitos pusės Ir 
„švelnesnių — spąstų.

Kad ir nei griežtas lietuvių tautos 
nusistatymas prieš bent kokius oku
pantus, nei stiprėjanti pogrindžio 
veikla, nei konferencijos ir Tarybos 
taktika nestengė iš vokiečių atgauti 
universitetų, tik vis dėlto tiek Kau
ne, tiek ir Vilniuje leido universite
tams tik peršviečiama vuale teprisi- 

- dengus, šiaip ar taip, kad ir su dideliu 
vargu, slaptai varyti susiaurintąjį 
universitetini darbą, o ypačiai ar to
kiam, dažnai tik, pogrindžio darbui 
išsaugoti Lietuvos jaunimą. Vokiečių 
pareigūnai čia perkūnus svaidė ant 
lietuvių galvų, čia vėl apsisukę „dė
diškai“ nusišypsojusius veidus jiems 
B'dė, „freundiškai' mėgindavo su jais 
kalbėtis, kuri lietuvį skyrium užklu
pę paslaptingai anam šnabždėti apie 
ryt — poryt gausimą laisvę, „visišką 
laisvę“.

Vilniaus rektorius, kuris lietuvių 
ipaudai pirma buvo draudžiamas nei 
minėti, dabar ne tik buvo leistas ko
ne liaupsinti dėl suėjusių 40 metų jo 
literatūrinio darbo, bet ir pats vo
kiečių buvo raginamas spaudoje at
siliepti, cenzorius Klau žadėjo pra
lysti jo straipsnius ne tik nieko nuo 
savęs ųeprirašydamas, bet gal jų ir 
nebebraukydamas. Tuo pasinaudo
damas, rektorius ne kartą spausdi- 
nosi, tik ne politinėmis temomis. Vil
niaus miesto komisaras vis piršda- 
vosi burmistrui j pobūvius su savo 
padėjėjais, kad galėtų pasakyti pra
kalbą j savo „prietelius lietuvius“ ir 
tuo Įrodyti savo vyriausybei sugebė
jimą palaikyti santykius su lietuvių 
visuomene.

Kartą jis pakvietė rektorių at
vykti komisariatan lietuvių vokiečių 
kultūrinio ratelio susirinkiman. Rek
toriui nesirengiant eiti, iš komisaria
to paskambinta, jog jo atvykimas 
esąs būtinas. Nuvykęs jis rado pa
kviestus dar kelis lietuvių kultūri
ninkus (teatro direktorių, laikraščio 
redaktorių ir kitus), cenzorių Klau 
ir kelis kitus komisariato pareigū
nus, kuriems komisaro kvietimu koks 
iš Kauno atvykęs tokių ratelių ar 
draugijų organizatorius išdėstė stei
giamo ratelio uždavinius ir tikslus 
Hingstas čia pat pasiskelbė esąs to 
ratelio vadas, nurodė vieną iš daly
vaujančių lietuvių lietuviškosios ra
telio dalies, vedėju ir tuo manė susi
rinkimą bebaigiąs.

Čia rektorius pasiprašė iš jo žo
džio ir pažymėdamas, jog kad ir sup
rantąs ir galjs susikalbėti vokiškai, 
bet kalbėsiąs lietuviškai pabraukti 
abiejų ratelio tautybių ir abiejų kul
tūrų lygumui ir lygiavertiškumui, 
nurodė, jog kaip Nepriklausomosios 
Lietuvos laikais dalyvavęs įvairių 
tautų — lietuvių ir TSRS tautybių, 
lietuvių ir žydų, lietuvių ir ukrainų,

Rašo prot. M. Biržiška
lietuvių Ir latvių ir 1.1. — kultūri
nio bendravimo draugijose, taip ir 
dabar jis nesišallnsiąs ratelio, kurio 
uždavinį betgi suprantąs tik abiša- 
lišką — ne vien vokiečių kultūrą ro
dyti lietuviams, bet ir lietuvių — vo
kiečiams, tad kad ne tik lietuviai 
mokytųsi iš vokiečių, bet ir vokiečiai 
iš lietuvių. Kad ratelis įgytų visuo
menės pasitikėjimo, reikia, kad jo 
darbas nebūtų siejamas su politika, 
o būtų tik kultūros darbas, nesusijęs 
su politinio momento reikalais ir ne
pareinąs nuo politinio ar administra
cinio diktato; be to, kad ratelio fir
ma nebūtų duodama be jo žinios 
įvairioms muzikinėms ir kitokioms 
meninėms ar šiaip kultūrinėms im- 
prezoms, dažnai tesusljusioms su at
skirų asmenų reikalais ir ne kaip at
stovaujančioms tos ar kitos tautybės 
muzikai ir 1.1 „Jei mes iš Vilniuje 
rengiamų dabar vokiečių koncertų 
stengtumės pažinti vokiečių muziką, 
ne kokį gautume supratimą apie 
Beethoveno ir Mozarto tėvynę", bai
gė rektorius.

Čia Hingstas ne be pagrindo pa
stebėjo, jog vargiai begalinti kultūra 
būti atsieta nuo politikos, bet, su
prantama, ratelio nariai turėsią bal
są sprendžiant ratelio sumanymus ir 
darbus, o svečias organizatorius įti
kinėjo, jog ratelio firma nebūsianti 
privatiems reikalams panaudota.*) 
Po to Hingstas pakvietė susirinkimo 
dalyvius vakarienės, kurios metu 
įkaitęs Klau įrodinėjo rektoriui, jog 
per amžius vokiečių išdisciplinuoti 
latviai ir estai turį pagrindo įsirašyti 
Vakarų Europon, lietuviai betgi te
besą Rytai, kaip įrodą kad ir medi
niai jųjų namai, palyginus su latvių 
bei estų mūrais, lietuviai vis nenorį 
eiti kartu su Naująja Europa, kaip 
latviai ir estai kad yra nuėję, net 
Vilniaus rektorius nesikratęs esąs so
cialdemokratas, be to, nekalbąs arba 
vengiąs kalbėti vakarinėmis kalbomis 
ir vis kišąs savo lietuvišką arba So
vietų rusišką kalbą. Ratelis daugiau 
nebebuvo kviečiamas, kaip rodos, pa
ties Hingsto pamirštas kaip nereika
lingas, nors jo firma vienam kitam 
koncertui ir buvo panaudota.

Žiemą vokiečių kariuomenės rei
kalams paėmus iš Vilniaus universi
teto nemažai patalpų, pasidarė ne
beįmanoma prižiūrėti ir ginti jose 
paliktas universiteto turtas, kiek ne-, 
pavyko iš ten pasiimti; rektoratui ir 
raštinei teko persikelti Universiteto

be galo Sunkiomis sąlygomis reikš
mingus veikalus. Kiti nestengė įveik
ti kliūčių, pvz. rektorius išspausdinti 
savo veikalo, Kauno „Varpo“ spaustu
vės darbininkams negavus iš jo deg
tinės ir todėl pasiimto darbo neat
likus.

Studentų gerokas skaičius užbai
gė mokslus ir gavo diplomus ar bent 
pažymėjimus. Chemikai, ekonomistai 
ir nebaigę vadovavo fabrikams ir 
įmonėms. Humanitarai mokė gimna
zijose. Daugelis -dalyvavo teatre, 
įvairiuose ansambliuose ir ansamblė- 
liuose (vietoje garsaus Švedo Liau
dies ansamblio, vokiečių pritrenkto), 
choruose, tautinių šokių grupėse, or
kestruose, literatūrinėse grupėse ir 
t t. Medikai, miškininkai, ekono

Bern. Brazdžionis

MŪSŲ TŪKSTANČIAI
Mūsų tūkstančiai — bevardžių ir benamių, 
O žvaigždė viršum visų galvų viena, 
Kaip dangaus ranka, mus vedanti į žemę,

. Kur pro naktį kyla rytdienos liepsna.
Mūsų tūkstančiai vienoj likimo knygoj.
Tartum gęstančių beprasmiškai žvaigždžių, 
Einam kelią skaudų, kruviną ir dygų 
Širdyje su laisvės ilgesiu skaudžiu.
Mūsų tūkstančiai be laisvės ir be gando,
Be savų tėvų sodybų, be namų,
Nešam sunkią realybę, "ne legendą,
Nešam nuodėmes ne savo, svetimų...
Ir ne aukso npių Ieškom pasiklydę,
Kur griuvėsiai svetimi ir kur kapų, 
Tartum rankos pakaruoklių, kryžiai žydi 
Ir marina sielą mirštančiu kvapu.
Mūsų tūkstančiai, ir mes mirties nebijom:
Veda mus šviesi tikėjimo liepsna 
Į tenai, kur puošis, žemė tulpėm ir lelijom — 
Mūsų didžio išsipildymo diena!

(Iš eilėraščių rinkinio SIAURĖS PAŠVAISTĖ)

bibliotekon ir čia susispaudus toliau 
dirbti nebekliudomiems. Universite
tas dėl to nesiskundė, neleidžiamas 
viešai veikti ir pats gaudamas susi
spausti dar ir dėl kuro trūkumo, ku
rio per metus negalėjo papildyti ir 
nemažai nustojo vokiečiams iš jo pa
sigriebus. Kurie fakultetai šiokį ar 
tokį darbą dirbo, jo nenutraukė. Pro
fesoriai nemažai dirbo bibliotekose ir 
archyvuose. Ypačiai archyvinis dar
bas rektoriui ir šiaip istorikams davė 
nepaprastai gausios medžiagos lietu
vių kultūros, mokyklos, literatūros 
ir 11, istorijai. Kai kurie profesoriai 
(Pr. Skardžius) sugebėjo išspausdinti

mistai ir kit. vis tebesimokė. Uni
versiteto duris studentams uždarius, 
jie plačiau pasiliejo Vilniaus visuo
menėje. Visur buvo jaučiamas svei
kas patriotinio jaunimo gyvybės pul
savimas, veržimasis į geresnę sau ir 
savo kraštui nepriklausomą nuo sve
timų ponų ateitį. Vokiečių tikslas 
uždarant universitetus nebuvo pa
siektas, vokiečių autoritetas tuo dar 
labiau puolė lietuvių tautoje.

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

60. Ar geras yra žodis goifštro- 
mas?

Sis žodis geografinėje terminijoje 
dažnai yra vartojamas, bet, iš tikrų
jų jis yra visai nevykęs. Visų pirma 
yra netiesa, kad jis būtų angliškas 
žodis, kaip kad klaidingai galvoja 
„Tarptautinių žodžių žodyno“ auto
riai arba redaktoriai: tai yra ne kas 
kita kaip vokiškas skolinys — Golf- 
Btrom. Patys anglai šį žodi vadina 
gulfstream (galfstri:m) ir savo reik
šme visai atitinka pre. c o u r a n t 
du golfe, t_ y. golfo srovė. Pats 
žodis golfas yra jungtinas su graikų 
kėlpos, kėlios ir reiškia: „jūros 
{lanką, Meerbusen“. Mat, šiltoji jū
ros srovė kaip tik prasideda didžiojoj 
Meksikos Įlankoj ir iš čia per visą 
Atlanto vandenyną ateina i Europos 
pakraščius. Todėl lietuvių kalboje 
visai tinkamai gali būti vartojama 
tik golfo srovė, ne grubi vokietybė 
golfštromas arba tautologinė baise
nybė golfštromo srovė, kaip kad vie
nai kitas nenusimanėlis viešai pa- 
Mko.

Nauji 
technikiniai leidiniai

Jau spausdinama spaustuvėje ir 
netrukus pasirodys žurnalas „Tech
nikos Pasaulis“ Nr. 2 — Liet. Inž. 
Tr. D-jos, buv. Wurzburgo (dabar 
Schweinfurto) Skyriaus leidinys apie 
32 psl. 21X30 cm formato, tekste 30 
brėžinių ir nuotraukų. Redaktorius 
— Inž. G. J. Lazauskas, red. kolegi
jos nariai: dipl. inž. K. Krulikas ir 
dipl. inž. A. Ciplijauskas.

„Technikos Pasaulio“ Nr. 2 turi
nys: Rašo: diph inž. K. Krulikas — 
„Technikos Pasaulis ir jo formuoto
jai“, dipl inž. V. Tamošiūnas — „Me
džiagų atsparumo dėstymas tremtyje, 
inž. G. J. Lazauskas — „Verpalų ga
mybinis skaičiavimas“, dipl. inž. A. 
Jakštas — „Planimetras ir jo naudo
jimas“, archit. A. Francas — „Tinko 
ydos“, inž. E. Sviedrys — „Vėjo ener
gija“.

Iš technikinio gyvenimo išeivijoje: 
Inž. Suvažiavimai, Inž. Centfo Val
dyba, Konkursai, mirusieji bei žuvu
sieji inžinieriai, dvigubos sukaktuvės 
Wurzburge, Technikos Tarnyba 
Wurzburgo stovykloje, Liet. Inž. Tr. 
D-jos Schweinfurto ir Kempteno 
Skyrių veikla.

Taip pat spausdinama atskiru lei
diniu mech. tekst inž. G. J. Lazausko 
„Verpalų ir audinių gamybinis skai
čiavimas“ apie 80 psl. 12X20 cm for
mato. Pritaikinta Anglijos, jos kolo
nijų, Amerikos J. V., Kanados ir kit. 
kraštų tekstilės pramonei, kad šiomis 
žiniomis galėtų pasinaudoti turintieji 
praktikos tekstilės srityje darbinin
kai, siekdami aukštesnių kvalifikaci
jų; o taip pat pradedantieji ir norį 
dirbti tų kraštų tekstilės pramonėje.

•) Ratelio organizatorius pasirodė 
buvęs anų rektoriaus minimų nevy- 
kusiųjų koncertų rengėjas; ir vėliau 
jis tokius pat rengė, tik jau — ratelio 
vardu!

Negi sustosime pusiaukelyje?
Bevartydamas Amerikos „Naujie

nas" užtikau tokį J. Laukio primi
nimą: ->

„Šiandie lietuviškų knygų taip 
kaip ir nėra čia Amerikoje ir jos 
šunini gauti, jei dar yra gaunamos 
pačioj Lietuvoj. Visas lietuvių kny
gas, kuriose atsispindi kad ir maža 
lietuvybės kibirkštėlė, azijatai Lie
tuvos priešai, Stalinas su savo aklų 
pakalikų gauja sunaikino arba už
slėpė. Tai yra rimta Lietuvos padė
tis, kuria mes kaip Lietuvos sūnūs 
ir dukterys privalome susirūpinti ne 
juokais ir tuojau. Be savo literatū
ros jokia tauta negali gyvuoti. Kad 
mums tikrai rūpi Lietuvos Nepri
klausomybė ir jos gerovė, tai tame

tie vyrai, kurie tąsias knygas rašo, 
būtent — neseniai susiorganizavę lie
tuviai rašytojai. Dar reikia priau
ginti skaitytojų kadrus, nes knyga 
be jų mirusi.“

Taip rašoma anapus Atlanto. Ko
kios išvados šiapus Atlanto? Sava 
knyga yra mūsų tautinės egzistenci
jos ramstis, — šit tiesa, kurią paliu
dijo skaudžiosios praeities dienos, o 
kartoja gyvenamasis metas. Šita tie
sa privalu žinoti ir ja vadovautis. 
Nėra reikalo ieškoti daugiau argu
mentų, tepasakytina pats pagrindi
nis:

— Knyga — šitai mūsų, politinės 
emigracijos, būti ar nebūti.

Pernai Rašto sukakčiai atžymėti

drika. Visą naštą išnešė „Patria“ ir 
„Sudavija“ (neįželdžiant ir kitų lei
dėjų nuveiktų darbų). Ačiū už tai, 
bet pageidautina daugiau ir siste
mingiau. A

Knygos tesuskumba į metų užbai
gą, kai šiaip praeina daug tuščių 
(beknyginių) mėnesių. Ar ne geriau 
būtų abįems šalims (ir producentui ir 
konsumentui), jei knyga pasirodinėtų 
reguliariau. Ak, iš viso būtų smagu, 
jei žinotum žmogus, kad ta ir ta, tada 
bei tada tave aplankys gimtojo rašto 
viešnia. Absoliutaus tikslumo, žinia, 
nereikalaujama. Prailgsta gruodžio 
ar net kitų'metų sausio belaukiant!

Be to, dar (irgi abiems šalims) 
praverstų žinoti, kurių autorių lauk-

negali būti dviejų nuomonių. Bet 
mes privalom pažiūrėti į jos reikalus 
blaiviau, negu mes žiūrėjome į juos 
ligi šiol Gelbėkime lietuvių litera
tūrą nuo išnykimo. Pirkime ir skai
tykime tas knygas, kurios yra dar 
gaunamos. Tuo mes duosime progą 
mūsų knygų rašytojams prirašyti 
naujų knygų ir knygų leidėjams jas 
išleisti. Šituo mes pasieksime dides
nio vieningumo ir didesnės stiprybės 
savo priešams atsispirti...“

J. V. Valickas Amerikos „Vieny
bės" skiltyse iškėlė sumanymą suor
ganizuoti specialų lietuviškosios kny
gos platinimo mėnesi.

Toje pat „Vienybėje" J. Valtys 
rašo: ,

„Labai gerai, kad labiau pradeda
ma kreipti dėmesio lietuviškai kny
gai. J u girdėti balsų, kad šiaip ar 
taip turi būti vėl Amerikoje atgai
vinta lietuviškos knygos gadynė, ku
rios reikalai dabar daugiau nei pasi
baisėtini. Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja bene pirmoji ta krypt'ml laužia 
ledus. Dabar gi jiems į talka eina

buvo įsteigtas Lietuvių Kultūros 
Fondas. įsteigti pajėgėni, bet įsteigę, 
atrodo, aprimom, ir gyvenimas eina 
kaip ėjęs savo įprastine vaga, nors 
vyriausias laikas veikti.

A. Merkelis „Tėviškės Garso" 
skiltyse seniai kvietė Lietuvių Kul
tūros Fondo reikalu į diskusiją. De
ja, niekas neatsišaukė. Aš šitomis 
savo- pastabomis noriu A. Merkelio 
kvietimą diskusijon kultūros reika
lais pakartoti.

Mano manymu, Lietuvių Kultūros 
Fondas turi pradėti veikti ir tas vei
kimas turi apimti visus tautiečius.

Kaip LKF- (Lietuvių Kultūros 
Fondo) įstatuose pasakyta, Lietuvių 
Kultūros Fondas yra organizacija lie
tuvių kultūrai ugdyti. LKF veikimo 
plotas — visi pasaulio kraštai, ku
riuose gyvena lietuviai. ,

Šįsyk stabterkime bent ties viena 
LKF veiklos šaka, būtent — ties 
gimtosios raštijos reikalais.

Pirmas liūdnas reiškinys yra tas, 
kad ligšiolinė mūsų knygos gamyba 
nebuvo planinga, netgi iš dalies pa

tina ir kaip pasiruoština? Aš, pvz., 
pritarčiau daugelyje šalių praktikuo
jamiems knygų klubams: iš anksto 
mokama tam tikra suma ir žinoma, 
kad ši ar ana knyga neabejotinai ta
ve pasieks.

Galimas dalykas, kad teks dar la
biau po Vakarus' išsisklaidyti, tada 
ne tik Londono migla, bet Brazilijos 
girios ar Maroko smiltys gali pasun
kinti knygai susirasti skaitytoją. Kas 
artesnis, tas laimingesnis — tai, aiš
ku, „tolimesniesiems giminėms“ 
^skriaudžiama išeitis.

Kaip bekalbėtumėm, knygos or
ganizavimas ir paskirstymas ateityje 
tegali efektingai vykti per vienas 
rankas, atseit — per Lietuvių Kultū
ros Fondą, priešingu atveju — da
bartinė dezorientacija tarp knygos ir 
skaitytojo ir tarp skaitytojo ir kny
gos dar padidės su žala visai tautinei 
kultūrai.

Kadangi įstatuos pasakyta, kad 
Lietuvių Kultūros Fondo tikraisiais 
nariais gali būti visi lietuviai, įsipa
reigoję siekti Lietuvių Kultūros Fon-

do tikslų ir moką nustatytąjį metinį 
mokestį, tai sektų protinga išvada:

— Visi į Lietuvių Kultūros Fondo 
narius, o visos Lietuvių Kultūros 
Fondo gėrybės pas narius!

Dar kas pridurti? Va, aukso vi
durys: sumoku, sakysim, pagrindini 
nario mokestį ir priedą už pasirody
siančias knygas ir ramus, nors tektų 
atsidurtti Ugnies Žemėje ar paskuti
nėje lūšnelėje pas Aliaskos eskimą; 
žinai sau: bus kada nors paštas ir 
bus knyga ar kitas kuris spaudinys, 
nenutrūkstantis saitas tarp beblaško- 
mų DP ir Tėvynės kultūros.

Šioje srityje privali didžiausia 
centralizacija. Jau kitas reikalas, tai 
knygos parūpinimo suorganizavimas. 
Čia Lietuvių Kultūros Fondas galėtų 
pasinaudoti išcentrine politika: pvz., 
žino visus bendruomenės rūpesčius, 
visus išteklius ir visas priemones, ir 
pagal sąlygas tą ar aną darbą paveda 
atlikti čia „Patriai", čia „Sudavijai“, 
čia „Ventai“, „Atžalynui", „Giedrai" 
ir 1.1. Leidyklos nuo to nė kiek ne
nukentės. Dabar „Atžalynas“ ir „Su
davija“ išleidžia tuo pat vardu kny
gas (žiūrėk: „Lietuvos keliu“ skaity
mai mokykloms ir „Lietuvos keliu“ 
eilėraščiai vaikams), ateityje gali ir 
tą pačią knygą persispausdinti.

Šit antras konkretus atsitikimas: 
„Patria“, Rašto sukaktį atžymėjusi 
„Tremties Metais“, šįmet pasiryžo 
atiduoti duoklę ii- Nepriklausomybės 
paskelbimo 30 — mečiui (1918—1948). 
Graži pagirti ir graži paremti inicia
tyva. Leidėjas užplanuoja popierių, 
laiką spaustuvėje, laiką knygrišyklo
je ir 1.1. Viskas paruošta, bet auto
riai neparuošia laiku straipsnių. Vis
kas įra. Nors, kaip sakoma, punk
tualumas yra karališkoji dorybė, ta
čiau jis privalus ir nuoširdiems de
mokratams rašto srityje. Negaišk ir 
kito negaišink — moko liaudies pa
tarlė.

Jei kūrybos organizavimas vyktų
per Lietuvių Kultūros Fondą, leidė
jai būtų apsaugoti nuo įvairių laiko 
ir grafomanystės eventualumų, įskai
tant ir konkrečius kitus nuostolius.

Priburta pas mus švietimo vady
bą, kultūros tarybų ir anų anokių, 
lyg nuo viso to jau savaime kiltų 
knygos kokybė ir kiekybė. Tai be
reikalinga painiava. v Juo greičiau vi
si kultūros (plačiąja prasme, atseit 
— dailės, literatūros, teatro ir 1.1.) 
reikalai iš VLIK, LTB, BALF, LRK 
ir BCT bus išskirti ir pavesti išimti
nai Lietuvių Kultūros Fondo Žiniai, 
juo sveikiau mūsų tautinės kultūros 
ateičiai ir klestėjimui. Vienos centri
nės kultūros organizacijos ribose (te 
sau ir autonomiškai) veikdami leidė
jai, dailininkai, rašytojai, žurnalistai, 
teatralai ir artistai, muzikai, taipgi 
ir visa tai vardan tos Lietuvos, ku
rios laisvės reikalas įsako atsisakyti 
nuo ambicijų ar privačių sumetimų, 
atsisakyti tautos gerovei, susigretinti 
ne lūkuriauti, bet veikti ir didžiuo
sius politinės emigracijos uždaviniu* 
ištęsėti. J. Cicėnu
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Šiandien iš savo didžiųjų žmonių 
mes labiausiai pasiilgstame prieš 

penkiolika metų iš gyvųjų tarpo pa
sitraukusio Vaižganto. Ir kaip mes 
galime neilgėtis Vaižganto, kuris, 
pasak Balio Sruogos, buvo šviesus 

. žmogus, visomis gyslomis, lyg šak
nimis, jaugęs j tėviškės žemelę, 
kaip ąžuolas plačiomis šakomis mo
suojąs ir prieš audrą ir pavėjui, ir 
taikiam pakeleiviui, ir pasaulio val
katai, visems lygiai, visiems vieno
dai, visus šiuos žemės brolius vie- 

* nodai mylėjo, visais vienodai džiau
gėsi.

Ir tas šviesusis žmogus Vaižgan
tas savo asmenybe ir kūryba visą 
gyvenimą skleidė savo tautai šviesų 
optimizmą, skaidrų džiaugsmą, tvir
tą nepalaužiamą pasitikėjimą gėriu. 
Vaižgantas gyvenime ieškojo grožio, 

' gėrio ir tiesos, ir savo kūryboje vaiz
davo tai, kas mūsų tautoje teigiamo. 
Vaižgantas mūsų tautoje ieškojo 
„deimančiukų“, jais pats džiaugėsi 
ir savo stipriu kūrybiniu talentu 
įamžindamas savo kūryboje, rodė 
juos kitiems.

Vaižgantas yra mūsų pats lietu
viškiausias rašytojas, nes visa jo 
kūryba atremta | Lietuvos kaimą, 
kuris pačiais sunkiausiais laikais 
išlaikė savo tautinę kultūrą. Liau
dies kūryboje, sako Vaižgantas, visa 
yra estetiška, gražu, šviesu ir 
giedra. Mūsų liaudies kūryba yra 
švelni, idiliška: ji nemėgsta žiauru
mų, nei pliko realizmo. Išdėti skur
dą būtų neliaudiška ir nelietuviška. 
Ir kam pagaliau ieškoti visokių iš
krypimų ir skurdo, jeigu turime tiek 
daug teisingumo, meilės, pamaldu
mo, mistikos, gailestingumo — tiek 

i daug šviesaus grožio dainose, pasa
kose, audiniuose ir drožiniuose — 
tiek daug idilijos gamtoje ir gyve
nime! (Vaižganto Raštai, X t. 13—14 
ps’'

Šiandien mes gyvename niaurius- 
bei tamsius laikus, ir pesimizmas bei 
nusivylimas atrodo yra nelšvegiama 
būtenybė. Nors ir sunkius laikus 
gyvename, tačiau taip neturėtų būti. 
Juk nusivylimas ir pesimizmas daž
niausia kyla tuose žmonėse, kurie 
gyvena siauruti asmenišką gyveni
mą, kurie susirūpinę savais mažy
čiais reikalais ir daugiausia dreba 
dėl savojo likimo. Kas gyvena 
didžiomis idėjomis ir dėl jų kovoja, 
kas nesvyruodamas tiki jų teisin
gumu ir laimėjimu, tas negali būti 
nusivylęs ar pesimistas. Toks yra 
Vaižgantas, kurio visas gyvenimas 

■— nenutrūkstama grandinė kovų 
dėl savo tautos laisvės.

Vaižgantas gimė vos tik keletui

Musų pasiilgtasis Vaižgantas
Rašo A. Merkelis

metų praslinkus po baudžiavų pa
naikinimo ir brendo aplinkoje žmo
nių, kurie dar tebegyveno klaikiais 
jos prisiminimais. „Tėvelis — sako 
Vaižgantas — vergija besivaizdino 
gal tik kaip nemalonų sapną; nu
budai, nebėra jo, tai nebėra ko nei 
skaitytis su juo. Man gi vergija te
bebuvo gyvas faktas: jis tebesireiškė 
tėvelio nejučiomis tebesilaikomo ir 
kitiems tebepatariamo dėsnio: len
kis, kad ir tau nekliūtų. Manęs tai 
nebeįtikino; manęs nebeėmė noras 
lenktis, ir aš paskui nebesilenkiau, 
daug kam galingam paprieštarauda
mas. Išdygęs laisvas, augau laisvas, 
galop, apsisprendžiau laisvas, laisvas 
savo sumetimais sudarąs savo val
stybę. Man buvo nebepakančiami 
bet kurie pančiai, ne tik išnykusi 
baudžiava". (Ten pat, 195—196 psl.)

jos tvarką, nesilaikyti jos įstatymų 
oportunistiškai galvojant, ne tik 
neišmintinga, bet tiesiog beprotiška. 
Tačiau jaunasis Vaižgantas tautos 
didumą bei galybę Ir kovotojų drą
są teisingai suprato. Jaunajam 
Vaižgantui buvo aišku, kad, anot 
Vinco Kudirkos,
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai 
Prispausti retežiais žemyn galvas

lenkia, 
O dvasioje keikia; didžiais ne tironai. 
Kurie reikia garbint, nors jie

visiems kenkia.
Vaižgantui, anot to paties Vinco 

Kudirkos,
Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Paskyrė telkimui tik artimam laimės, 
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo, 
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, 

niš baimės.
----------------  '■----------- -------- v . ■ =

D. Mlekaitė-Mitkienė

MOTINAI
Tiktai tavo motule, tik tavo vienos
Neužmiršiu žvaigždėtų aidų.
Tau nebuvo nakties, tau nebuvo dienos, 
Tu dėl kūdikio mielo sapnų rytdienos, 
Ir džiaugeis ir liūdėjai sykiu.
Aš užmiršti negaliu — tavo žodžiai šventi.
Kai sakei: žemėj klaidūs keliai...
Ir kai būdavo, rodos, bedugnėn krenti, 
Tu lyg angelas sargas staiga sušvinti 
Savo meilės karštos spinduliais.
Buvo dienos — lyg stirnos gimtam pašily — 
Jas pavyt ir geidžiu ir bijau. j.
Buvo mėnuo gegužis ir medžiai.žali...
Juodas karstas paskendo gelsvame smėly.., 
Aš | tyrus tremtin išėjau.
Niekas motinos meilės apimti nedrjs:
Nei tasai, kurs dar džiaugiasi ja,
Nei tasai, ką šventi atminimai vien riša — . 
Pats Kūrėjas su kūdikiu amžiam surišo 
Ją palaiminto jausmo gija.

Ne'pakentimas jokios priespau
dos, gaivailingas veržimasis prie 
laisvės, noras būti savarankišku sau 
žmogumi — vienas iš esmingųjų 
Vaižganto asmenybės bruožų. Sis jo 
asmenybės bruožas Vaižgantą darė 
kovotoją.

Galinga buvo caristinės Rusijos 
imperija, pavergusi daugybę tautų. 
Kai kam joje buvo Ir nebloga gy
venti. Šiauštis prieš ją, eiti prieš 

Sovietų Sąjungai karas nereikalingas
GRASINIMAS NEBŪTINAI TURI BAIGTIS KARU

Paskutiniu metu vis dažniau ir 
dažniau jaučiama karo baimė ir ner
vinimasis dėl likimo. Kaip iš tikrųjų 
gali įvykti, niekas negali 100% pa
sakyti. Čia mes pateikiame savotiš
kai įdomius NYKT bendradarbio 
George Slooombe samprotavimus, ti
kinančius, jog karo dabar negalį būti

Paskutiniu metu, rašo str. auto
rius, gerai informuoti vakarų euro
piečiai yra pastebėję, jog Amerika 
pilanti pinigus ir prekes j Vakarų 
Europą, jog amerikiečiai biją greit 
iškilsiant karą tarp Amerikos ir Ru
sijos ir todėl vakarų europiečiai sau 
Ir savo kapitalams .Ieško saugumo 
Amerikos kontinente.

Gali būti taip pat pabrėžta, kad 
europiečiai bizneriai, bankininkai ir 
pramoninkai, įsitikinę karo neišven
giamumu, turi tiesioginių ryšių su 
J.AValstybėmis. Jie yra pagauti pa
nikos dėl karo baimės. Bet toji bai
mė nėra apėmusi visų vakarų euro
piečių biznierių, politikų ar kariuo
menės žmonių. Prancūzijos, D. Brita
nijos, Belgijos ir Olandijos vyriausy
bės nėra įsitikinusios, kad karas bū
tų arba neišvengiamas arba artimas. 
Galimas daiktas, kad jie jaučia klai
dingą saugumo jausmą ir kad jie 
perdeda karo pavojų. Bet jų paly
ginama ramybė yra pagrista šiais 
samprotavimais.

Pagal tai, gąsdinimo, Įsiskverbimo 
Ir propagandos politika, kurią varo 
Sovietų Sąjunga, nebūtinai turi baig
tis karu. Nors ji šiuo momentu Ir 
gresia juo, tačiau toji politika būsian
ti pašalinta arba subtiliai performuo
ta. Kremliui nereikalingas karas jo 
imperijos saugumui palaikyti. Jam 
nereikalinga ir naujų teritorijų, nau
jų ekonominių monopolių, užsienio 
rinkų, žaliavų ar pigios žmonių jė
gos. Jis turi visa tai savo sienų ri

bose arba savo naujųjų rytinių Euro
pos satelitų teritorijose.

Kremlius valdo milžiniškus neiš
naudotų šaltinių išteklius, didžiausias 
pirkėjų rinkas ir turi visų potencialų 
turtų, kurių Amerikos kontinentas 
turėjo prieš 100 metų. Jam nereika
linga baisaus ir gal būt fatališko ka
ro, kad užtikrintų Sovietų Sąjungos 
gerbūvį.

Kremlius taip pat žino savo karo 
medžiagų šaltinius, žmonių pajėgas, 
atomines bombas, lėktuvus, pramo
nės mašinas, bet jis tikrai nepažįsta 
JAV, D. Britanijos ir Kanados šalti
nių. Jis nėra tikras trečiojo pasau
linio karo laimėjimu. Jis daug ma
žiau. yra Įsitikinęs karo laimėjimu 
negu Hitleris antrojo karo metu. Hit
leris buvo aklas grobikas, Stalinas 
gi grobia tik užsitikrinęs. Antrojo 
pasaulinio karo pralaimėtojų likimas 
yra baisus įspėjimas kiekvienai jėgai, 
kuri svajoja trečiąjį Išprovokuoti.

Negalima būtų palyginti šiaiidie- 
ninį Sovietų imperializmą, mažiau
siai savo motyvais, jei ne metodais ir 
išdavomis, su nacinės ar net kaizeri
nės Vokietijos imperializmu. » Prieš ■ 
1914 metus Vokietija reikalavo erd
vės ir rinkų, ar mažiausiai, bent taip 
galvojo jos žmonės. Rusijai nerei
kalinga nei naujų teritorijų nei nau
jų rinkų (ji nori valdyti pasaulį, red.). 
Ji toli gražu nėra pasiekusi kapita
listinės ekspansijos būk’ės ir per
tekliaus, kuri Vokietija buvo pasie
kusi 1914 m.

Sovietų Sąjungos pramonė, apie 
kurią -ciklą taip pat pasisakyti, nėra 
paruošta karui, dar mažiau — ato
miniam kariavimo būdui. Reikės 
daugelio metų, kad ji atstatytų su
naikintus rusų miestus, patenkintų 
prekių pak’ausą, kuri mažiausiai pa
tenkinama Europoje.

Taip suprasdamas „didi", prieš 
kur| milijonai prispaustųjų lenkias, 
Vaižgantas vis dėlto prieš nesi- 
lenkė. Jis dar gimnazistas stojo i 
kovą prieš Rusiją, pavergusią Lie
tuvą, Ir kovoju tol, kol ji netapo 
laisva. Ir šiandien kiekviena Vaiž
ganto raštų eilutė šaukia mus J ko
vą prieš mūsų tautos pavergėjus. 
Vaižgantas mus šaukia i bekom- 
promisinę kovą dėl Lietuvos laisvės,

Beveik visi kariniai stebėtojai 
prieš 1939 m. Maskvoje buvę apgauti 
per metinius gegužės 1 dienos sovietų 
karinius paradus, kuriuose dalyvau
davo ir oro pajėgos. Sėkmingo 5 me
tų plano propaganda taip pat apga
vusį Išorini pasauli tikindama, jog 
Rusija tapusi didele pramonės galy
be. Greitas ir gilus Vokietijos armi
jos 1941 m. Įsiveržimas j Rusiją buvo 
pirmoji reveliacija dėl Rusijos nepa
siruošimo net defenzyvinlam karui 
prieš pirmaklasinę pramonės ir karo 
galybę.

Kaip galima paaiškinti dabartinę 
Sovietų politikos provokaciją ir ka
ringumą?

Kai kuriose vakarų Europos bū
stinėse aiškinama, jog Rusijos vadai 
bijo tiek užsienių agresijos, tiek vi
daus nepasitenkinimo. Jos vadai nesą 
tikri dėl savo ateities, jei vieną gra
žią dieną Stalinas pasitrauktų iš sce
nos. Jie nėra tikri vienas dėl kito. 
Jie nėra tikri dėl raudonosios armi
jos, kuri mato centrinės ir pietryčių 
Europos dirbančiosios klasės gyveni
mo standartą. Jie tiki savo jėgos iš
laikymą tik nuolatine agitacija, ve
dama per radiją ir spaudą ir nu
kreipta į užsienių intervencijos bau
bą. Sovietų politika visada buvo pa
remta įtarinėjimu, iš tikrųjų — įsi
tikinimu, kad kapitalistinės pasaulio 
valstybės veda konspiraciją prieš 
Sovietų sistemą.

Rusų tauta šventai tiki, kad Ru
sija viena pati parbloškė Vokietiją. 
Antra vertus, Sovietų vadai žino, kad 
Hitleriui vos nepasisekė pagrobti Ru
sijos. Techniški trūkumai, dėl kurių 
Rusija 1941 m. ir 1942 m. vos neper
gyveno pralaimėjimo, ir dabar dar 
nenugalėti

Amerikos technikos pranašumas. 
nežiūrint jos dabartinio karinto na-(NYHT/J.A)

l kovą, kuriai jokios aukos nėra per 
didelės ir per brangios.

Jau nebe nuo šiandien mūsų tau
ta tremiama į Sibirą. Tik šiuo metu 
trėmimai yra nepalyginamai didesni 
ir žiauresni. Žūtbūtinė kova dėl 
mūsų tautos laisvės vyksta nuolat. 
Ir šiandien mums Vaižgantas bylo
ja apie savo kovą dėl Lietuvos 
laisvės prieš penkiasdešimt metų.

„Ir žūnančių visai mes negailė
jome, — sako Vaižgantas, — net 
džiaugėmės, kaip pirmieji krikščio
nybės apaštalai: kentėtojų kraujas 
bus krikščionybės sėklos; lietuvių 
aukos bus jų gyvybės, ne mirties 
ženklas. Aukščiausia auka, kurią aš 
pajėgiu duoti, buvo tai mano paties 
laisvė ir karjera, o aukščiausia tei
sybė liepė iš aukų neskirti nei my
limųjų, nes jei būčiau juos išskyręs, 
jei būčiau aukomis paspekuliavęs, 
ne savo, ne saviškių, tik svetimųjų 
laisve ir gerove žaidęs, būč buvęs 
pats sau nepakenčiamas niekšas“ 
(Vaižganto Raštai, VI t 157 psl.).

Tie Vaižganto žodžiai ne tik pa
moką, bet ir mus jpareigoją. Ar viri 
mes ranką ant krūtinės padėję ga
lime pasakyti, kad su tokia pat tau
ria intencija dedame savo didžiąją 
auką ant Lietuvos laisvės aukuro?

Buvo savanorių žygiai, ir tėvy
nės gintų ėjo ir gyvenimo naštos 
jau palenktas senelis, ir -tvirtas 
kaip ąžuolas vyras, ir net dar savo 
jaunyste nepražydės vaikinėlis. Tau
ta savo laisvę apgynė, tėvynę iš 
vergijos išvadavo. Vaižgantui, už- 
grudytam kovų veteranui, didžiausią 
Ispūdj darė tai, kad ir vaikai stojo 
Tėvynės gintų. 1920 m. savo reda
guotame „Trimito“ laikrašty Vąiž- 
gantas išspausdino šias mūsų tautai 
niekad neužmirštamas mintis:

„Baisi tauta, kuri savo vaikus 
mirčiai aukauja už savo laisvę, savo 
nepriklausomybę. Tai tautai duobės, 
kurios bus prlėmusios jų brangeny
bes, kūnelius tų, kuriais dar nesu
skubta atsidžiaugti, virs ne baimės 
ir abuojumo vietomis, tik Sandoros 
Skryniomis, kaip senovės žydams 
Mozės skrynia su Dievo „Kontrak
tu“; tuo dokumentu, kurs žydams 
sakė: kol manęs klausysi, nežūsi, 
nes aš tavęs neapleisiu. Ir ėjo žy
dai kelionėn ir karan, apspitę tą 
skrynią. Ir gynės, gindami ją; ir 
gindami ją, išliko; ne kaimynų paim
tąją, bet žydams žadėtąją žemę pa
veldėjo.

pasiruošimo, yra toli gražu didesnis, 
negu Vokietijos buvo 1941 m. Be to, 
puikiai vokiečių invazijai i vidurinę 
ir pietinę Rusiją, iki Juodosos jūros 
krantų ir Kaukazo, daug padėjo 
Ukrainoje Rusijos kariuomenės pasi
davimas ir ukrainiečių bendradarbia
vimas. -

Kiek šie faktoriai karo metu daug 
prisidėjo prie.vokiečių laimėjimo, bu
vo nuslėpta nuo Sąjungininkų ir ru
sų gyventojų. Nenuilstamos rusų 
priemonės prieš Įtartinus bendradar
bius, Ukrainą išvadavus, rodo, kiek 
rimtas ir išplitęs tenai nelojalumas.

Milžiniškos Sovietų imperijos ga
lybės sukoncentravimas keletos biu
rokratų rankose Maskvoje yra šalti
nis ir galybės ir kartu silpnumo. Ta
tai biurokratams prikvepia Įsitikini
mo, jog jie yra visažinantieji Ir visa- 
galintieji. Bet kada grasoma centri
nei galybei, tada remiantieji tolimųjų 
provincijų ramsčiai jau nebeegzistuo
ja. Kiekviena autokratija turi sa
vyje pačios sunaikinimo pradus.

Žinoma, galima tikėti, kad Stali
nas mano, jog jis Europą užgrobs ir 
be karo. Jis gali būti apgautas savo 
žvalgybos 1948 m., kaip jis buvo jų 
apgautas 1941 m., kada Churchillis ir 
Rooseveltas mėgino bergždžiai per
spėti jj apie artimą Vokietijos už
puolimą ant Rusijos. Komunistai nė
ra nešališki, kad galėtų paruošti pa
kankamai gerus žvalgybininkus.

Dabar, kada Stalinas Įsitikinęs, 
jog jis negali Europos užgrobti be 
kovos su JA.Valstybėmis, Vakarų 
Europos stebėtojai mano, kad jis 
(Stalinas, red.) kels savo taktiką. Jie 
sugestionuoja, jog jis galĮs mėginti 
tartis su JAV dėl sąlygų, kuriomis 
neutralizuoju Vakarų Europą. Kitu 
ėjimu jis gali mėginti derėtis su Va
karų Europa, tikėdamas neutralizuoti 
Ameriką. Italijos rinkimai, baigia 
straipsnio autorius, duosią kai kurių 
nurodymų apie tolimesnę ir tikrąją 
Sovietų Sąjungos politikos eigą.

J tą skrynią, J tą mūsų brange
nybių rūsį Lietuvių Tauta šiomis 
pavojaus valandomis pila ne vienus 
savo kūdikius. Pila dar savo ašaras. 
Ar jus numanote, kas gali išaugti ii 
to kaubrinko, kurį minia, ištisa mi
nia, gausiai Įdrėkino savo ašaromis? 
Ašaromis, kurios Ištryško savaime, 
iš pat gražiosios ir garbingosios šir
dies kertelės, kur sukrauta — Tė
vynės Meilė. Tai ne tos ašaros, ku
rios iš pykčio trykšta; ir ne tos kon- 
venansinės, kurios galima surinkti t 
tam tikrus dailius, indelius, ašarines, 
ir pastatyti ant grabo dėl ženklo, 
jog nabašninko gailėta. Ašarinėse 
užkimštos ašaros tegali išdžiūti. Į 
kapą tiesiai suleistos turi žemę pa
daryti vaisingą. Jos turi išdaiginti 
mums dvasios milžinus, herojus, tuos, 
kurie neabejotinai apgins mūsų Tė
vynė nuo visokių invazijų.“

Pranašo galia ir įtikinimu jau 
minėtame straipsnyje Vaižgantas 
mūšų tautai skelbia: „Ta tauta, kuri 
dūsauja: „Rasoki, dangau iš aukšty
bių! Teprasiverie žemė ir gimdo 
mums Išganytoją“ (Rorate), — ji 
susilauks Mesijos. Ir ta tauta, kuri 
sėja dvasios milžinus, nors neūžau
gos pavidale; kuri, pasėjus, laisto 
meilės ašaromis, — o, ta tauta ne
nuveikiamą!“ nors ir dešimtį, ne - 
triskart, okupuojama.

Taip, mes šventai tikime, kad 
.mūsų tauta nenuveikiama, nors ir 
dešimti, ne trys syk bus okupuoja
ma. Ir šiandien vaikai gina Lietu
vos laisvę, ir šiandien jų kapai (tik 
slapčia) drėkinami motinų ašaromis, 
ir šiandien tie kapai kuria herojiš- 
kiausią pasauly legendą, legendą 
kapų, iš kurių kelsis laisva tauta.

Rytai trukdo taikos 
sudarymo

SAKO W. CHURCHILLIS
D. Britanijos karo meto premje

ras W. Churchillis vėl (pasirodė su 
kardinaliniu pareiškimu dėl taikos 
kliūčių, kurias iššaukia komunizmas. 
Jis pareiškė, kad „taika Europoje 
negali būti sukurta tol, kol aziatiniai 
imperialistai .ir komunistai valdys 
visą vidurinę ir rytinę Europą“. Si 
jo kalba, pasakyta metiniame mo
terų patarėjų komiteto suvažiavime, 
yra viena stipriausių, kurias jis kai- '
bėjo per paskutinius dvejis metus. 
Jis smarkiai puolė Rusiją ir komu
nizmą. Jis kaltino britų vyriausybę 
dėl ekonominės būklės ir vėl su
gestionavo naujus rinkimus ir vy
riausybės pakeitimą. Jis sveikino 
JAV dėl jų finansinės Europai pa
galbos.

Jis nurodė reikalingumą komu
nistinių vyriausybių nušalinimo vid. 
ir rytinėje Europoje ir įspėjo žmo- - 
nes, kurie pasirodė nori leisti sovie
tams turėti dabartinę Įtakos sferą.

Sveikindamas komunistų pralai
mėjimą rinkimus Italijoje ir kaltin
damas juos dėl Čekoslovakijoj .vy
riausybės pagrobimo, W. Churchillis 
kalbėjo:

„Aš girdžiu kalbant žmones apie 
Sovietų agresiją ir intrigas. Jie te- 
leistini iki tol, bet netoliau. Ir tatai, 
be abejonės, būtų lyg rastas spren
dimas. Bet mes neturime apsigauti 
Taika Europoje niekad nebus sukur
ta, jei aziatinis imperializmas ir ko
munistų valdymas dominuos visoje 
vid. ir rytinėj Europoj.“

Kalbėdamas apie V. Europos su
sijungimą į tarpusavį gynybos pak
tą, nurodė, kad JAV galia ir autori
tetas yra sprendžiamas faktorius. 
„Pasauliui negali būti, jokios vilties, 
jei Europos tautos kartu nesusijungs 
apginti savo laisvės, savos kultūros 
ir civilzacijos, paremtos krikščioniš
kąja etika. Negali sugrįžti gerovė, 
jei jie negalės padėti vieni kitiems 
tuo metu, kai iš už Atlanto pradės 
plaukti gyvenimą duodanti srovė“.

Italiją, Sąjungininkų išvaduota 11 
Mussolinio fašizmo diktatūros, pati 
kuriam laikui išsigelbėjo nuo bolševi
kinės Stalino diktatūros. (NYHT/m)

Balandžio 26 d. D. Britanijos 
karališkoji pora atšventė sidabri
nes vestuves (25 metų sukaktį po 
vedybų). Tąja proga princesė Elž
bieta ir devyni kiti žymūs britai bus 
pakelti Į kojaraiščto riterius. Viso 
tokių riterių bus 28. Princesei bus 
jau 22 metai ir ji jau taps draugijas 
ponia — lady, o jos vyras su kiteli 
8 ašmenimis bus pakelti | Kompani
jos riterius, kurie dėvės trumpas 
balto šilko kelnes, baltus batus M 
raudonais kulnimis ir spės, kopsi i 
raitės. (AP).
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Vakaras pas Charlie Chaplinq
Paryžiaus didžiuosiuose ki

nuose šiuo metu rodoma nau
joji išgarsėjusi Charlie Chapli- 
no filmą „Monsieur Verdoux". 
Šios Almos pasirodymo proga 
per pasaulinės spaudos skiltis 
perbėgo dar kartą didžiojo ko
miko vardas. Amerikietis žur
nalistas J ear Ochmann bando 
Charlie Chapliną pristatyti pu
blikai kaip menininką ir kaip 
žmogų. Z.U.

prisi-
„sme-

namo
Įtakos

FILMAI UCGIMĘS CHAPLINAS
Charlie Chaplino padėtis Holly- 

▼ood’e ir iš viso Amerikoje yra gana 
savotiška: jis yra labiausiai mylimas 
ir tuo pačiu metu labiausiai neken
čiamas žmogus. Filmų žmonės ir 
ypač tie, kurie filmoje mato meną, 
o ne biznio, — vardą garbina. Tiesa, 
fiimos pastatymas reikalauja dau
giau nei vieno asmens sugebėjimo — 
joje retai pastebimas individualus 
kuriančiojo charakteris ar asmeny
bės pasireiškimas. Hollywoodas pa
virto į besielį fabriką, tik Chaplinas, 
kaip ir seniau, pasiliko menininkas. 
Chaplinas savo filmas stato visiškai, 
vienas: jis pats yra režisierius, pats 

* rašo libretus ir net muziką kuria ir 
pats vaidina savo filmoje vienintelį 
cvurbų vaidmenį. Jis yra tik filmai 
gimęs ir visada gyvena tik jai. Cha
plinas mane pasitiko. Jo veidas spin
duliavo - šypsniu. Paspaudžiau jo 
ranką, kuri taip lengvai virpėjo, jog 
man atrodė, kad jaučiu jo kraują 
pulsuojant. Jis atrodė senesnis, nei 
aš įsivaizdavau: jo plaukai beveik 
balti. Aš vis stebėjau jo mažas ran
kas; jos atrodė moteriškos ir, tačiau, 
energingai vyriškos.

Netrukus mes gyvai diskutavome 
apie amerikiečių vidaus politiką.

Prisiminęs Rooseveltą, Chaplinas 
giliai garbina mirusįjį Prezidentą ir 
dideliu jausmu bei šilima pasakoja 
apie susitikimus su juo. Jis giliai 

/ apgailestauja jo mirtį. Ypač 
meną politinio elito sudarytąjį 
genų trestą“.

Kalbame apie veteranus, 
sugrįžusius kareivius. Kokios
jie turės JAV politikai ir socialiniams 
klausimams? „Reikia tikėti, kad iš 
frontų grįžtantieji jausis žmonėmis, 
o ne kareiviais. Kiekvienas karas 
žmonijai pagriebia jos dalį sielos, 
kažkas suira kiekviename žmoguje. 
Mūsų jaunuomenės tragedija ir yra 
ta, jog ji buvo priversta save ir savo 
žmoniškumą sumaitoti, kad mūsų de
mokratijos idealus išgelbėtų. Dabar
tinis mūsų uždavinys — jaunuome
nėje atstatyti prarastą žmoniškumą. 
Mes privalome juos įtikinti, kad vis
kas pareina nuo žmoniškumo“. Cha
plinas atsistojo ir atsirėmė į krosnį. 
Jo veidas buvo nepaprastai gyvas. 
Jis nuolat braukė per pilkus ūsus, 
norėdamas atrinkti savo mintims 
tikslesnius žodžius.

„Amerika yra didelė", — pasakė 
jis. „Didelis • kontinentas savo jau
numu ir pažadais. Niekur nepada
roma tiek daug klaidų kaip čia. Joks 
kraštas nėra toks baisus ir tiek pat 
draugiškas kiek Amerika... Bet čia 
juk yra viskas taip, jauna. Amerika 
kovoje dėl laisvės visą likusį pasaulį 
palieka šešėlyje, net ir Prancūziją, 
laisvės motiną. Bet mums reikia 
laukti, taip — šimtą metų, — tada 
Amerika reikš ką nors! Čia turime 
dar užkietnius, dar vargingas pietų 
valstijas. Bet iki šiol Amerika per
daug buvo užsiėmusi, kad pinigą už
dirbtų, pati save užmiršdama. Nesi
laikyta jokios nustatytos linijos, jo
kios krypties . JAV buvo aklos sa
vo didumu. Daugelis norėjo šitą šalį 
tik išnaudoti, nerasdami laiko gyven
ti. Visokiausios reklamos tik grožį 
šios šalies užmuša. Tačiau paprasti 
žmonės čia supranta kaip gyventi. 
Jie myli šitą šalį, nes per kietą darbą 
ji yra palikusi jų“...

„Daugelis, kurie apie mane kalba, 
tako: jis nėra Amerikos pilietis. Ta
čiau ją aš jaučiu taip stipriai savyje, 
kad man nereikalingi jokie doku
mentai, kad įrodžius mano ameri
kietišką pilietybę. Popieriaus skiau
tė nieko nepadaro valstybės piliečiu. 
Visai paprastai — dėl to aš esu ame-

Prašoma atsiliepti
Ona Singždinls, 16—17 metų am

žiaus blondinė, kilusi iš Garliavos 
parapijos, prašoma skubiai atsiliepti 
Mrs. Elsie Barton, 6626 So. Fairfield 
Ave., CHICAGO 29, Ill., U.S.A Tu
rintieji apie paieškomąją rimtų ži
nių, prašomi skubiai informuoti 
aukščiau duotu adresu. Už rimtą in
formaciją atlyginsiu maisto siunti
niais iki 59 dol.

ELSIE BARTON

rikietis, kad myliu šitą šalį! Ir tik 
atsillktinai tesu gimęs viename Lon
dono varguomenės kvartale. Lygiai 
tiek pat gerai galėjau gimti Indijoje 
ar Sibire. Aš neturiu jausmo, kad 
štai, būtent, tokiai tautai priklausau. 
Aš tesu tik maža dalelė didelės žmo
nijos. Aš nepriskiriu savęs kokiam 
nors kraštui. Aš apkeliavau visą pa
saulį ir visur jačiausi namuose. Vi
sur aš radau žmones su tomis pa
čiomis problemomis — Indijoje. Ja
ponijoje, Europoje. Kodėl tiek daug 
kalbama apie tautų nevienodumus? 
Nenorima pastebėti, kad pasaulis 
kaskart darosi mažesnis ir mažesnis? 
Pasaulio istorija rodo ne tik jo vy
stymosi procesą, bet ir jo nykimą. 
Radijas, telefonas, aviacija peržengė 
visas sienas. Mums reikalingas šve
dų plienas, Anglijos anglys, suomių 
nikelis. Mes sudarome ekonominę 
vienybę. O taip pat ir dvasinę.

Tūli žmonės tvirtina: Chaplinas 
— žydas! Aš niekuomet neslėpiau 
savo kilimo, bet niekuomet ir nepa
brėžiau. Aš esu žmogus, ar tai reiš
kia šiuo atveju kokį skirtumą? Ga
liu aš dėl savo kilmės menkesnis ar 
reikšmingesnis būti?“

Tada jis pradeda apie savo gyve
nimą pasakoti, apie rytinio Londono 
požeminius kanalus, kuriuose jis už
augo, kur kai kada nebūdavo jokio 
baldo tuose „namuose“.

Apie savo motiną jis kalba su ne

baigiamu nuostabumu ir meile. „Ji 
buvo artistė. Meniškai žymiai reikš
mingesnė, nei aš kada sugebėčiau 
būti“...

1910 m. Chaplinas atvyko į Ame
riką, kurią jis visą išvažinėjo su vie
nu cirku ir vaudeville — trupe. Tai 
buvo metas, kai nieks dar nežinojo 
Chaplin — tipo ir pasitenkino įpras
tu clown’u su baltu veidu ir rau
dona nosim. Tais metais jis pažino 
Ameriką ir jos žmones.

„Ar tai buvo Jūsų universitetas, 
Mr. Chaplin?“

„Ne! Mano pasisekimas buvo ma
no universitetas. Jis mane skatino 
stebėti žmones ir aplinkos pasaulį. 
Visa eilė laimingų sutapimų gimdo 
pasisekimą kaip manąjį. Žmonės be 
pasisekimo vis dėlto nedrįsta ne
kreipti dėmesio į nuomonę. Iš tikrų
jų esti laimingi jausmai, kurie žmo
gų nuteikia 'sau pačiam ir savo nuo
monei tikėti. Mano pasisekimas nu
galėjo baimę, kuri ankščiau mane 
buvo apglemr.usi. Ir kaip tik laimė
jimo akimirksnyje aš klausiau save, 
kaip aš žiūriu į įvairius gyvenimo 
klausimus, apsvarstydamas artimo 
žodžius. Aš ieškojau savo paties gy
venimo, kito gyvenimą analizuoda
mas ir įvertindamas. Pasisekimas 
nereiškia dar, kad jau turima tiesą, 
Pasisekimas molto mus kitus stebėti 
ir bandyti gyvenimo slaptybes per
žvelgti“. Z.U.

DP įstatymo projektas Kongrese
200.000 DP PER DVEJIS METUS BUS PRIIMTA Į JAV. ĮSTATYMO 
PROJEKTAS TURĖJO BŪTI JAU PERDUOTAS KONGRESUI 
STYTI. SENATAS SIŪLO

STYTI
100.000 D P PRIIMTI IR NUMATO 
APIE GEGUŽĖS VIDURĮ.

Tribune santykiu, kaip santykiauja 
J. Blair

komiteto bus 
antradieni (ba- 
fr pasiųstas i 
Kongreso res-

8VAR- 
SVAR-

paskirų
tautybų DP kiekiai.

3. Pirmumai (priorities) 
mui būtų suteikti šitiems asmenims: 
a) svetimšaliams, kvalifikuojamiems 
kaip žemės ūkio darbininkai, gydy
tojai, dantiste , medicinos seserys ar 
namų ūkio auklės, siuvėjai, arba tie 
asmenys, kurie turi švietimo, mokslo 
ar technines kvalifikacijas; b) svetim
šaliai, kurie turi piliečių ar įstaty
miškai į šį kraštą trečiojo laipsnio 
gimnystės kraujo ryšį; 
tinkami DP.

4. DP kraštų ateities 
kvotos būtų „įkaitas“

Tačiau nevedę aiažieji 
vaikai DP gautų vizas be

įsileidi-

c) via kiti

eoaigractnės
dabar DP

būtų laikomas kiekvienas

Įvairios žinios
• Iš Los Angeles praneša, kad Grif
fith observatorijos direkt. Dinsmore 
Alter pareiškęs, jog ant saulės esanti 
milžiniška dėmė, kurios diametras 
esą? du kartu didesnis negu žemės. 
Tokia dėmė neturėsianti vis dėlto 
įtakos į klimatą, bet gal būsią truk
dymų radijo priimtuvuose ir telegra
fo susisiekime. (AP)
“ Gen. L. D. Clay, JAV karinis gu- 

i Vokietijoje, pareiškė:
„Aš manau, kad rusų spaudimas iš
stumti mus iš Berlyno tęsis ir toliau, 
bet mes nesileisime išstumiami. Aš 
noriu dar sykį pakartoti, pridūrė jis, 
kad aš galiu užtikrinti jus, kad 
OMGUS nepasitrauks iš Berlyno ir 
mes neketiname Berlyną apleisti.“ 
(S&S)
• Sovietams vis labiau varžant są
jungininkų susisiekimą su Vakarais, 
JAV karinė vadovybė oro keliu pra
dėjo evakuoti iš Berlyno amerikiečių 
šeimų daiktus. Kiekvienai šeimai lei
džiama pasiimti po 1.000 svarų daik
tų. (HTB)' ,
• Maršalo Tito vyriausybė drau
džiamą Graikijos pasienio zoną pra
plėtė be jokių paaiškinimų iki 50 my
lių. Diplomatams ir kitiems užsie
niečiams nurodyta 9 mylių draudžia
moji sritis aplink visą Jugoslaviją 
jos pasieniais. Si sritis esanti karinė 
sritis ir į ją įžengti yra draudžiama. 
(DM)
• DM praneša, kad Cekoslovakai 
lėktuvais gabena ginklus Palestinos 
žydams. Kovo 31 d. nusileidęs lėk
tuvas su JAV ženklais Pragoję ir pa
krovęs 7 tonas krovinio „chirurginių 
instrumentų“ ir mažų įtaisų Čekų po
licijos priežiūroje. Lėktuvo įgula pa
tvirtinusi, jog jie maną, kad tai buvę 
ginklai ir amunicija, skirti Palesti
nai.
• Maršalo Petain gynėjas yra su
organizavęs „garbės komitetą“ jam 
išlaisvinti. Komitetą sudaro aukšto 
rango žmonės. Dabar maršalui Pe- 
tainui yra 92 metai ir jis yra kalinys 
Yeu saloje.
• Sovietų keturi kompozitoriai rei
kalauja, kad 20-to amžiaus — Fox 
bendrovė pašalintų muziką iš fiimos 
„Geležinė uždanga", kur pagal rusų 
supratimą esanti antisovietinė.
• Vokiečių SS 14 karininkų nuteisti 
mirties bausmėmis — pakorimu dėl 
tūkstančių sovietų piliečių nužudy
mo. Tai viena didžiausių bylų NUm- 
berge. Joje, be to, dar 2 nuteisti iki 
gyvos galvos kalėjimo, 3 — iki 20 
metų ir 2 — po 10 metų. Laikraščiai 
pastebi, kad būtų ironiška, jei toji : 
byla buvusi sprendžiama Rusijoje. ; 
kur mirties bausmė yra panaikinta 
ir ji negalėtų būti pritaikyta.
• Olandijos universitetai kreipėsi į 1 
tautą dėl savanoriškos karinės tar- i 
nybos, kuri padėtų - bėdos atveju, : 
Kiekvienas universitetas nutarė su- ; 
daryti apmokytą korpusą, kuris tap- i 
tų tautinės kariuomenės rezervų da- f 
limi.
• Kinijos gynybos ministeris pa- 1 
reiškė parlamente, kad tautai reika- į 
linga 45.000.000 paruoštos kariuome- i 
nės atslenkančiam karui sutikti. Sis i

• Gen. L. 
bernatorius 
..AS manau.

kiekis būtų 10 kartų didesnis negu 
dabar yra. (AP)
• Rumunijoje po įvykusio pertvar
kymo visos ūkinės ministerijos dabar 
jau komunistų rankose. Ministeriu 
pirmininku išrinktas vėl tas pats ko
munistas dr. Groza. Nekomunistal 
ministerial jau nušalinti. (DM)
• Prancūzija jau trečią notą pa
siuntė Sovietams dėl Triesto perlei
dimo Italijai. Į pirmąją notą, kuri 
buvo pasiųsta visų trijų didžiųjų, 
Sovietai visai nieko neatsakė. Pas
kutinėje notoje Prancūzijos užsienių 
reik, ministeris G. Bldault paprašė 
Sovietų vyriausybę atsakyti kiek 
Įima greičiau, kaip ji mananti 
problemą išspręsti.
o Lenkijoje išleistas potvarkis,
gal kurį pašaukiamas nuo balandžio 
1 d. 4.500.000 jaunimo nuo 16 iki 21 
metų kariniam apmokymui. Taip pat 
visi vyrai iki 30 metų, kurie nebuvo 
kariškai apmokyti, taip pat bus ap
mokami kariškai. Apmokymas truk
siąs 6 mėnesius. (AP)

ga
šlų

pa-

The New York Herald 
bendradarbis P. Raymond 
tame pat laikraštyje pagal HTB 
pranešimą įdėjo straipsnį, kurį mes 
čia ji pateikiame.

Iš Washingtono balandžio 23 d. 
pranešama, kad Kongreso Juridinis 
Komitetas yra sutikęs pasiūlyti 
įstatymą, pagal kurį būtų įsileidžia
ma 200.000 europiečių tremtinių J 
J.A.Valstybes per 2 metus.

Taip pat buvo patirta, kad tas 
pats komitetas aprobavo daugiau 
negu pusę to įstatymo projekto ir 
kad beveik visi prieštaraujantieji 
klausimai suderinti. Komiteto na
riai pranašauja, kad šis įstatymo 
projektas - formaliai 
patvirtintas gal būt 
landžio 27 d., red.) 
Kongresą svarstyti.
pubiikonų vadai yra pažadėję jo 
priėmimą pagreitinti.

Senate baigiamas rengti kitas pro
jektas, kuris numato priimti per 
2 metus 100.000 DP, po 50.000 
kasmet, bet vadai yra nusprendę, 
jog jis nebus svarstomas iki gegužės 
vidurio. Sis Senato projektas nu
mato mažesnį skaičių ir turi daug 
daugiau suvaržymų negu tai Rūmų 
numatyta. Jame reikalaujama, pa
vyzdžiui, kad pusę DP atvyktų į 
JAV iš Pabaltijo valstybių, kurios 
yra prijungtos prie Sovietų Sąjun
gos, ir kad ta priimtoji kasmet pusė 
būtų ūkininkai.

KONGRESO K-te NUTARTA
Kongreso komitetas yra nutaręs, 

kad: •
1. Du šimtai tūkstančių DP būtų 

priimti į šį kraštą per dvejis eina
muosius metus, skaitant nuo įstaty
mo priėmimo.

2. Vizos būtų išduodamos kiek
vienam atskirai ar DP grupei tokiu

Įsileisti, 
našlaičiai 
kvotos.

5. DP
tas, kuris yra atvykęs iki 1947 m. 
balandžio 21 dienos ir dabar tebe
gyvena Italijoje ar US, britų ar 
prancūzų okupacinėse zonose Vokie
tijoje ar Austrijoje ir kurie per an
trąjį pasaulinį karą kovojo prieš na
cius ir kurie negali ar nenori su
grįžti į savo gimtuosius kraštus dėl 
persekiojimo baimės. Ši definicija 
yra daug liberališkesnė, negu. tat 
numatyta Senato projekte.

6. Komunistų DP neįsileis.
7. 15.000 svetimšalių, kurie atvy

ko į šį kraštą prieš pat antrojo pa
saulinio karo pradžią kaip pabėgė- 
lisi, studentai, keliautojai ar 
matiniai pareigūnai ir kurie 
čia gyvena nelegaliai, bus 
tapti J.A.Valstybių piliečiais.

8. Bus imtasi atsargumo priemo
nių, kad DP netaptų visuomenei 
našta, o štatai turės pažymėti, jog 
jie turi pakankamai ekonominių 
išteklių ir patalpų kiekvienam DP 
(NYHT/am).

diplo- 
dabar 
leista

Maskva prieš Marshallio plana
Sovietų finansų ministerijoje ne

seniai įvyko vienas reikšmingas pa
sikeitimas: ligšiolinis tos ministeri
jos šefas Zverjev turėjo užleisti savo 
vietą palyginti jaunam, tačiau iš 
Stalino mokyklos kilusiam Kosygi
nui. Komentuodamas šį pasikeitimą, 
„Wiesbadener Kurier" samprotauja: 
„Kosygino paskyrimas yra viena po
litinių priemonių, kurios įgyja savo 
reikšmę tuo pačiu metu, kada jos 
panaudojamos. Kosyginas, kuriuo

remiasi dabartinio penkmečio plano 
finansavimas, laikomas ypatingai 
energingu izoliacinės krypties atstovu 
ir tuo pačiu — priešininku bet kurios 
rūšies, net ir ūkinio bendradarbia
vimo su Vakarais. Galimas daiktas, 
kad jam pavesti ir tie uždaviniai, 
kuriuos kominformo atgaivinimo 
proga Varšuvoje pasakytoje kalboje 
iškėlė Zdaiiovas, būtent: Sovietų Są
junga darys viską, kas galėtų pri
vesti Marshallio pianą prie nepasi
sekimo.“ (z)

Nerimstanti Lotynų Amerika
BOGOTOS KONFERENCIJA SUORGANIZAVO AMERIKOS GYNIMOSI KOMITETĄ

Vis daugiau pranešimų kaupiantis 
apie sukilimus, esamus ir būsimus 
neramumus Lotynų Amerikos valsty
bėse, kaip SPD agentūros žiniomis 
remdamasis informuoja NZ, 21 ame
rikinės valstybės konferencija Bogo
toje artinasi prie savo darbotvarkės 
pabaigos. Paskutinėmis praeitos sa
vaitės dienomis iš tenai išvyko jau 
JAV užs. reikalų ministeris G. C. 
Marshallis.

Paskutinėmis dienomis konferen
cijos dalyviai Bogotoje, to paties lai
kraščio žiniomis, svarstė ūkines ir 
militarines Amerikos problemas, Eu
ropos kolonijų klausimą ir pagaliau 
kovą prieš komunizmą Naujajame 
Pasaulyje. Kaip patyrė Dena/Reuter, 
esą nutarta sudaryti gynimosi komi
tetą, kuris susidėtų iš Įvairių Ame
rikos valstybių aukščiausių sausumos 
kariuomenės, oro ir jūrų laivyno ka
riškių. Sis nutarimas laikomas svar
biausiu konferencijos laimėjimu. Jei
gu būtų užpulta bet kuri to konti
nento valstybė, trečdaliui visų vals
tybių reikalaujant, toksai gynimosi 
komitetas susirinktų ir imtųsi akci
jos. San Salvadoro delegacija betgi 
ir tokį nutarimą laikė „nepakanka
mai stipriu“ ir reikalavo sudaryti 
nuolatinę instituciją, kuri sektų Ame
rikos valstybių pasiruošimą pasiprie
šinti agresijai.

Kolonijų reikalu, kaip informuoja 
Dena, JAV kartu su kitomis antikolo- 
ninėmis Amerikos valstybėmis suta
rusios ir priėmusios rezoliuciją, kuri 
principe pasmerkianti Europos vals
tybių teisę J kolonijas Amerikos kon
tinente.

Kolumbijoje, Dena/AFP žiniomis, 
liberalai ir konservatoriai sutarę pa
skelbti ginklų paliaubas, bet paski
rose vietose dar tebesą jaučiama ne
ramumų. Vyriausybės daliniai, kaip

papildomai informuoja AP, stengiasi 
likviduoti paskutiniuosius sukilėlių 
lizdus,, o tokiu atveju neapsieinama 
ir be žmonių aukų, net ir iš civilių 
tarpo.

Pagal pranešimus, kurie yra pa
siekę JAV užsienių reikalų ministe
riją, kaip nurodo AP, Čilė ir Ekua- 
doras esą sukilimų išvakarėse. Uru- 
guajaus sostinėje, Montevideo mie
ste, Dena/Reuter žiniomis, kariuome
nė. esanti įspėta būti pasiruošusi, bu
dinti ir policija. Iš Brazilijos oficia
liai pranešama, kad tenai areštuo
ta 100 įžymiausių komunistų va
dų, kurie turėję ryšių su neseniai 
netoliese Rio de Janeiro įvykdyta 
eksplozija viename ginklų sandėlyje. 
Argentinos vyriausybė, kaip infor
muoja Dena/Reuter, ištrėmusi pen
kis užsieniečius, kurie buvę įsimaišę 
į neseniai iškilusį bankų streiką ir 
tuo pačiu veikę prieš valstybės sau
gumą. Paraguajaus užs. reikalų mi
nisteris, UP praneša, paskelbęs, jog 
tenai nepasisekęs „tarptautinio te
roro agentų“ ruoštas bandymas nu
žudyti prezidentą ir jėga pasigrobti 
valstybės valdžią.

Costa Ricoje atrodė, kovos pasi
baigs po to, kai balandžio 20 d. vy
riausybė susitarė su sukilėliais, jog 
prezidentas atsistatydins, o sukilėlių 
vadas paskelbė ginklų paliaubas. Ta
čiau tą pačią dieną Costa Ricon įžy
giavo kaimyninės Nicaraguos kariuo
menės daliniai, kurie sustiprino su
kilėlius ir užėmė strategiškai svar
bias pozicijas. JAV užsienių reikalų 
ministerijai pareiškus dėl to protestą, 
Nicaraguos vyrausybės atstovas pa
aiškino, jų kariuomenės {žygiavimas 
Costa Ricon įvykęs kaip tik norint 
apsaugoti savo kraštą nuo revoliu
cinės invazijos iš kaimyninės Costa 
Ricos.

Nekalbant jau apie sukilimą Co- 
lumbijoje, kuris, kaip iš pat pradžių 
oficialiai buvo nustatyta, turėjęs 
tikslą sukliudyti Bogotoje vykstan
čią panamerikos valstybių konferen
ciją, nes jos antikomunistlnės-tenden- 
cijos iš anksto jau buvo galima nu
matyti, — visuose kituose Lotynų 
Amerikos kraštuose per daug jau 
aiškiai kyšo komunistų siekimai su
kelti neramumus ir po to perimti 
valdžią į savo rankas. Užtat nebe
tenka ir stebėtis, jeigu Bogotoje su
tariama bendromis jėgomis kovoti 
prieš komunizmo pavojų ir Siaurinei 
ir Pietinei Amerikai. Šitokį sutarimą 
pasiekus, grįžta į Washingtoną jau ir 
Marshallis, negalėjęs iš Bogotos iš
vykti į savo plano įteisinimo iškilmes 
ir nenorėjęs nutraukti konferencijos, 
kada arti jos posėdžių būstinės siau
tėjo komunistuojantieji sukilėliai. 
Dabartinis JAV užs. reik, minist. G’. 
C. Marshallio išvykimas iš Bogotos 
konferencijos siejamas su Washing
tone susitelkusiais nepaprastai svar
biais politiniais klausimais, kurių ne
paskutinėje vietoje minima ir Pa
lestinos problema, (z)

KAS KETVIRTAS VOKIETUOS 
GYVENTOJAS — BENAMIS 
Iš 66 mil. Vokietijos gyventojų 

šiandien, kaip nurodo „Neue Zeit“ 
(berlyniškis) 15.052.000 asm. gyvena 
svetimoje pastogėje, toli nuo savo tė
viškės. Tie benamiai klasifikuojami 
šiaip: 957.000 — užsieniečiai; 3.576.000
— iš rytų Europos valstybių ištremti 
vokiečiai; 6.520.000 — tokie pat iš 
anapus Oderio-Neisės linijos; 1.496.000
— vokiečiai iš rytinės zonos; 479.000
— evakuoti iš trijų vakarinių zonų; 
2.024.000 — paskirose zonose perkel- 
dinti ir tokie, kurių namus sunaikinę 
bombos, (z)
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Kas tūrėtų sekti po Berlyno įvykių
PASAULIO SPAUDOS PASLAPIUOSE PASIŽVALGIUS

SPORTO ŽINIOS
Nepriklausomame šveicarų lai

kraštyje „Die Weltwoche“ rašo Kari 
von Schumacher: „Sekančios lemian
čios išvados po atmušto rusų antpuo
lio ties Berlyno, atrodo, bus tai, kad 
Vakarų pajėgos imsis dar energin
giau negu ligi šiolei organizuoti va
karinę mūšų kontinento dalį vienin
tele didžiule užtvara prieš Rusiją. 
Tatai turėtų prasidėti jau. artimiau
siu laiku ir ypatingai pasireikšti va
karinėje Vokietijoje“. Pirmų pir
miausia, pastebi laikraštis, ne tik Vo
kietijos atpramoninimo, bet ir jos at- 
ginklavimo problemos išsprendimas 
šiandien teatrodo tik laiko klausi
mas. Pranešimai iš Amerikos kalba 
apie slaptas komisijas, kurios valsty
bės departamento parėdymu iš Wa- 
shingtono išvykusios j Vokietiją už
vesti vokiečių plieno pramonės arba 
suorganizuoti vokiečių kariuomenės, 
tuo pačiu vokiečių militarizmo, kurio 
sunaikinimui tariamai buvęs pradė
tas ir antrasis pasaulinis karas. Tai 
vis esą dalykai, pastebi baigdamas 
laikraštis, apie kuriuos šiandien vi
siškai atvirai kalbama ne tik Wa
shingtone, bet ir Paryžiuje, o kiek 
palaukus bus pradėta' kalbėti ir Lon
done.

DILETANTIZMO VAIDMUO PA
SAULIO POLITIKOJE

Hans Habe paskelbė šveicarų lai
kraštis „Die Weltwoche" straipsnį 
apie buv. JAV valstybės sekretoriaus 
Cordel Hull atsiminimus, kurie iš da- 
Tfes spausdinami ir laikraštyje „Die 
Neue Zeitung“. Habe teigia, atsimini
mai žmogaus, kuris daugiau kaip de- 
Hmtj metų Roosevelto politiką ofi

DP žurnalistai neatstovaujami įkurdinimą tariant
PAAIŠKĖJUS TAM FAKTUI, AMERIKINĖS ZONOS DP ŽURNALISTU 

VARDU PASIUSTA GRIEŽTA PROTESTO TELEGRAMA
Jau anksčiau buvo spaudoje skelb

ta, kad šiomis dienomis Gwatt-Thun, 
Šveicarijoje, PC IRO iniciatyva susi
renka konferencija DP' intelektualų 
įkurdinimo planų ir galimybių ap
tarti. Kaip patirta, į šią konferen
ciją amerikinės zonos DP žurna
listams atstovauti išvyko Arthur 
Grebler, PC IRO tarnautojas (Emi
gration Center Luitpold-Kaserne, 
Mūnchen), iš profesijos ne žurna
listas.

Protestuodamas prieš tokį atsto
vavimą, licencijuotų amerikinės zo
nos spaudos leidėjų s-gos pirminin- 1 
kas Jozef Bialasiewicz, atstovauda
mas kartu ir lenkų spaudos sindika

cialiai vairavo ir neoficialiai pritarė, 
priklauso prie liūdniausių modernio
sios istorijos dokumentų. Cordell 
Hull veikalas vaizduojąs, ne kad šiai 
ar anai politikai, vienam ar kitam 
kraštui, vienai ar kitai partijai ne
pasisekę; bet iš jo plaukią, jog ties 
visais valstybių vyrais ir ties jų 
kraštų vadovavimu kybąs sunkus 
gąsdinančio diletantizmo šešėlis. 
Hans Habes straipsnyje išvardinta 
visa eilė pavyzdžių, kuriais jis pa
remia šį savo tvirtinimą. Str. baigia
mas: „Visos klaidos, apie kurias tik 
būdavo šnibždama, visi suklydimai, 
kurie būdavo laikomi svetima pro
paganda, visi nesusipratimai, kuriuos 
būdavo galvojama išpūsti, — visa tai 
pasitvirtino. Nėra jokios garantijos, 
net nei priežasties, kad jie vėl kada 
nors nepasitvirtintų. Todėl būtų gera 
l logišką karo galimybių kalkuliaciją 
įpinti supratimą, kad pasaulio vai
ruotojai nėra Ipgiškai ir kad jie vos 
teįstengia kalkuliuoti.“

IZOLIACINIZMO PRALAIMĖJI
MAS JAV

„Die Tat" komentuoja atstovų 
rinkimų respublikonų tautiniam kon
ventui išdavas Wisconsin štate. Ta 
proga Harold Stassen gerokai virši
jęs savo varžovus — McArthurą ir 
Dewey. Laikraščio nuomone, ši iš
dava praktiškai parodanti ne vien tik 
pabaigą McArthuro kandidatūros, 
nes jis savo gimtajame Wisconsin 
štate buvo laikomas šių pirminių rin
kimų favoritų. Tatai reiškia kaip tik 
užsienio politikos revoliuciją JAV vi
duriniuose vakaruose. Mat, Vidur, 
vakarai buvo įsivaizduojami ameri- 

tui Vokietijoje, pasiuntė PC IRO 
vyr. būstinei Ženevon šio turinio te
legramą: „Aš patyriau, kad p. Ar
thur Grebler, Gwatt-Thun konferen
cijos atstovas, yra Ressettlement Of
ficer IRO Emigration Center Mūn- 
chene ir nereprezentuoja pavergtųjų 
vidurio ir rytų Europos tautų lais
vųjų žurnalistų profesinių interesų. 
Todėl aš griežtai protestuoju prieš 
tokį p. Grebler paskyrimą atstovauti 
Vokietijos amerikinės zonos DP žur
nalistams.“

Ši telegrama įteikta per Dr. Mi
chael Potulicki, nuolatini lenkų at
stovą prie PC IRO vyr. būstinės Že
nevoje. (z)

kinio izoliacinizmo prieglauda ir 
tvirtove. Gi McArthuras buvo die
vukas visiems izoliacionlstams. Rin
kimus laimėjęs kandidatas Stassenas, 
priešingai, yra pirmiausia užėmęs 
nedviprasmišką poziciją už energin- 
gesnį amerikiečių dalyvavimą pasau
linėje politikoje ir už tarptautinių or
ganizacijų stiprinimą. Po Willkie 
mirties jis esąs vadas ir didžioji vil
tis visai jaunajai kartai respublikonų 
partijoje. A. Bcrštolis

KRAVČENKO IEŠKO 32.000 
DOLERIU ATLYGINIMO

Daugeliui teko spaudoje skaityti 
apie Kravčenko, kuris parašė įdomią 
knygą „Aš pasirinkau laisvę“. Da
bar jis kelia bylą prancūzų komu
nistiniam laikraščiui „Letters Fran- 
caises“, kuris Kravčenką išvadino 
„morališkiai nesveiku“, dideliu anal
fabetu, kad galėtų tokią knygą para
šyti, ir ieško 32.000 dolerių civilinio 
ieškinio už jo įžeidimą. Kaip ši byla 
baigsis, neaišku. (DM/m.)

KINIJA KALTINA SOVIETUS
Kinijos užsienių reikalų ministe- 

ris kaltino Sovietų Sąjungą dėl ne
vykdymo sutartyje numatytų įsipa
reigojimų santykiuose su Kinija.

Darydamas mlnisterių užsienių 
politikos apžvalgą parlamente, jis 
nurodė, jog reikalinga pasiųsti pasti
prinimus į Mandžūriją, kad Sovietai 
laikytųsi savo įsipareigojimų. Kinija 
pasisako už JT Chartos reviziją. 
(Reuter)

BRITANIJOJE SUSPENDUOJAMA 
MIRTIES BAUSMĖ

DM parlamentarinis koresponden
tas praneša, kad D. Britanijos Že
mieji Rūmai 245 balsais prieš 222 
balsus pasisakė už mirties bausmės 
panaikinimą laikinai 5 metams. Tai 
bandomasis laikas, po kurio šis nuta
rimas gali būti atšauktas, patvirtin
tas arba pratęstas. Šiuo metu esą 
Britanijoje nuteista mirties bausme 
tik du asmenys.

PER TRECIĄ KARĄ ŠVEDIJA 
BUS NEUTRALI

AP iš Stockholm© praneša, kad 
pagal užsienio reikalų ministerio 
Unden pareiškimą Švedija trečiojo 
karo atveju pasirinktų trečią kartą 
„ginkluotą neutralumą“.

Dabartinis pasaulio padalijimas į 
priešingus blokus vėl privedęs prie 
neiškišimo politikos į priešakį, pasa
kė ministeris socialdemokratų mi
tinge. (DM/am)

Iš sporto žurnalisto užrašų
Pinigai JAV sportiniam gyvenime 

turi itin svarų vaidmenį. Tai dar ne
reiškia, kad nebūtų mėgėjų sporti
ninkų, bet profesionalizmas yra taip 
giliai įleidęs šaknis, kad Ir daugis 
mėgėjų dažnai neatsilaiko prieš vilio
jančią žalių banknotų krūvą. Besi
ruošiant Londono olimpiniams žaidi
mams, daug vilčių teikęs diskininkas 
Fitch (visada mesdavo daugiau 50 m) 
apsigalvojo ir nelauktai pranešė, kad 
pereina į profesionalų stovyklą. Ame
rikiečių olimpinei komandai tai žy
mus nuostolis, nes Fitch buvo rimtas 
pretendentas į aukso medalį. Nieko 
nepadarysi, Fitch iš kandidatų sąra
šo pats išsibraukė. Motyvai — esu 
vedęs, reikia pinigų... Asmeniniai 
apskaičiavimai pasirodė esą galinges
ni už savo krašto sportinę garbę 
olimpiniuose žaidimuose.

Būti geru profesionalu sportinin
ku JAV yra neblogas biznis. Beis- 
bolininkas Ja Dimaggio pasirašė su 
pasaulio meisteriu New Yorko Jan- 
kees sutartį ir šiemet gaus 67.000 dol. 
Žaidikas norėjo 85.000, bet sutiko ir 
su truputį mažiau.,. Neseniai dar 
buvusi mėgėja, tenisininkė Pauline 
Betz, šią žiemą griebėsi stalo teniso 
raketės ir per pora mėnesių uždirbo 
35.000 dol. Dar praeitais metais 
Wimbledone karaliavęs Kramer už 
savo dvikoves su Riggs (per 60 rung
tynių) gaus 60.000 dol. Žinoma, visų 
čia sužymėtų sumų .profesionalai ne
gauna,1 nes atskaitomi gana riebūs 
mokesčiai valstybei, bet lieka nema
žai...

Ir kokiu smagiu disonansu pra
skamba Vienos laikraščio užtikta ži
nutė, apie švedų futbolininką Gun
nar Nordahl. Kai jis su Norrkoeping 
vienuolike ne taip seniai viešėjo Ita
lijoj, Juventus klubo vadovybė buvo 
taip jo žaidimu sužavėta, kad švedų 
vidurio puolikui pasiūlė 20.000 dol. 
Tokia suma Europos kontinente yra 
retenybė. Kaip į tokį viliojantį pa
siūlymą reagavo pats futbolininkas? 
Štai, jo atsakymas: „Aš geriau nusto
siu žaisti,:negu tapsiu profesionalu!“

Nenoriu būti pranašu, bet jei Nor
dahl būtų amerikietis, tai 99% už 
tai, kad jis dabar žaistų Juventus 
vienuolikėj...

Negrų problema. Kas domisi spor
tiniu gyvenimu, tam ne paslaptis, 
kad negrai, bent lengvojoj atletikoj 
ir bokse, Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms yra įrašę daug vertingų per
galių. Atrodo, kad kalbos apie tam 
tikrą opiniją prieš negrus buvo su
kurtos tik piktų žmonių. Arčiau su
sipažinus su JAV sportiniu pasauliu, 
pasirodo, kad negrų problema dar 
nepalaidota. Prieš mėnesį daug 
triukšmo komentarų spaudoje susi
laukė beisbolininko Robinson nuoty
kis, pagaliau išpręstas teigiamai — 
taigi, negras Robinson yra pirmasis 
judosios rasės atstovas, iškopęs į sti
priausius JAV beisbolo vienetus. Ko
vo mėn. pradžioje nemažiau buvo ap

tariamas drąsus JAV teniso sąjungos 
nutarimas įsileisti pirmąjį negrą I 
JAV teniso pirmenybes (uždarose pa
talpose). Šis laimingasis tenisininkas1 
yra Dr. Weir, gražiai pasireiškęs ne 
tokio didelio kąjibro pirmenybėse; 
Šie pavyzdžiai rodo, kad ne visur ir 
ne viskas su negrų sportininkais yra 
sklandu. Džiugu, kad pagaliau ir čia 
su pavasario ledais išplauks naujai 
srovė.

Himnų ženkle. Europoje tautu 
himnus esame įpratę išgirsti tik peri 
tarpvalstybines rungtynes ar ■ peri 
olimpinius žaidimus. JAV himną gali 
išgirsti kad ir kiekvieną vakarą, jei 
taip dažnai eini į krepšinio, ledo ri
tulio ar kitokias žiemos sezono rung
tynes. Paprastai himnas išklausomas 
iš plokštelėi. Pvz. Madison Square 
Garden žiūrovų teritorijoj esti pri
gesinamos šviesos (kukliai apšviečia
mi tik aikštėje išsibarstę žaidikai) ir 
stovint pagarbiai išklausoma tautinė 
giesmė. Retkarčiais spaudoje pasigir
sta balių, kad šis įprotys nėra labai 
vykęs ir tą himnomaniją reikėtų ap
karpyti — maždaug europiniu stiliu
mi. Bet kol kas lieka po senovei — 
išklausę himną, žiūrovai paploja, kiti 
pašvilpia ir, įsitaisę kėdėse, susikau
pia rungtynėms. K. Cerkeliunaa

Vrr. FASK-tas skelbia:
Stalo teniso pirmenybės. —š. m. 

gegužės 15—16 d. d. Dillingene įvyk
sta Vokietijoje gyvenančių lietuvių 
tremtinių stalo teniso vyrų, moterų 
ir jaunių pirmenybės. Kiekvienas 
vyr. FASK-te užsiregistravęs sporto 
klubas šioms pirmenybėms turi teisę 
įregistruoti: vyrams — 3 dalyvius, 
moterims — 2 ir jauniams — 2 dal.

Pirmenybių dalyviai nakvyne .Bus 
aprūpinti. Papildomas maisto davi
nys bus išduotas vietoje. Sausą .da
vinį kiekvienas dalyvis turi 3 die
noms atsivežti. Dalyvių registracija 
priimama ir siunčiama iki š. m. ge
gužės 9 d. šiuo adresu: K. Žulpa, 
Dillingen/Donau," Litauisches Lager.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

SKAUDI NELAIMĖ MUSU ŠACH
MATININKUI ROM. ARLAUSKUI

Šiomis dienomis mus pasiekė 
skaudi žinia: kovo mėn. Australijoje 
buvo sunkiai sužeistas mūsiškis,šach
matininkas R. Arlauskas, nuvykęs 
Australijon š. m. vasario viduryje. 
Prieš sužeidimą jis dirbo pietinėje 
Australijoje ' prie vaisių surinkimo. 
Nelaimės dieną, keliaudamas plentu 
aplankyti naujai ton apylinkėn at
vykusių lietuvių, staiga buvo pralen
kiančio motoclkjisto pertrenktas — 
lūžo abu dešinės blauzdos kaulai. 
Suteikus pirmąją pagalbą, jis buvo 
nugabentas ligoninėn, kur teks iš
būti, kaip jis pats rašo, mažiausia ko
letą mėnesių. Jo dabartinis adresas: 
R. Arlauskas, Royal Adelaide Hospi
tal, Adelaide, South Australia, (z)

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.

558. Valadkienė iš Tauragės, Dr. 
Jurevičius Povilas iš Upainių, Mar
cinkevičiūtė (Mandrijauskaitė) Kostė 
iš Šiluvos, inž. Lelejevas Jurgis iš 
Kauno.

559. Kavaliauskas Romanas iš
Plungės; Sidauga Alfonsas bei Liu
cija iš Joniškio; Jagelavičius Jonas 
(1904) iš Dargių; mjr. Tamulevičius 
Antanas iš Kauno; Lipnickai Vincas, 
Jonas bei Ona iš Klausučių; Aba- 
zorlus Eduardas. ž

560. Žemaičiai, Dudoniai, Gabre-
vičir.i, Šulcai, Visčiuliai, Valiukai bei 
Žilioniai — visi nuo Marijampolės; 
Maurušaitis Gustavas (1904) iš Višty
čio \

561. Tarpinaičiai Petras su Ma
ryte iš Kybartų; Saudargai Juozas 
su sūnumi ir Kazimieras nuo Kau
no; Jagelavičius Aleksas (1908) iš 
Dargių.

562. Bunikis Jonas nuo Sintautų; 
Dobožinskas Juozas (1919) nuo Pane
vėžio; Saudargas Juozas su dukrele 
Danute ir Stanis Juozas — visi iš 
Šiaulių.

563. Montvldal: Marcljonas, Pra
nas, Rumšienė Agota su dukrele 
Barbora — visi iš Pabrinų, Jungaitė 
Greta (1924) iš Olginų.

564. Mr. John Liudvinaltis, 116 
W. Gibbons St„ Linden, N.Y, USA,

Ingolstadto L.TJB. Apylin
kės Komiteto narį 
p. GRUZDĮ Antaną ir Ponią, 
mirus uošvei ir motinai, nuo
širdžiai užjaučia llūdėslo va
landoje

L.T.B. Ingolstadto Apylinkės 
Komitetas 

prašo atsiliepti gimines bei pažįsta
mus, kilusius nuo Liudvinavo.

565. Prašyti adresai iš JAV: Ste
fai Mikšytei, Domui Brežinskui, An
tanui Šepučiui, J. Zalatoriui, Ignui 
Pacevičiui, Koste! Ganlenei, Valeri
jai Čepienei, Veronikai Barkauskai- 
tei, Povilui Armėnui, Aleksui Koja- 
lavičiui, Leonui Mackevičiui, Onai 
Kryžienei, Onai Kudžienei, J. Mor
kūnui, Adomui Stasyčiui, Petrui Lu- 
kianskui, Jonui Žardeckui, Antanui 
Statkui, Dr. Aloyzui Stankevičiui, 
Paulinai Jokubaitienei, Verai Kuza- 
vienei, Vladui Kuzaviniui, Adomui 
Jasui, Antanui Griniui.

566. Laiškai, dokumentai: Pranui 
Baleičiui laiškas iš JAV, Simanui 
laiškas nuo sesers Elzbietos Bzor- 
stauskas iš Kanados; Juozui Paške
vičiui laiškas iš BCT; Jonui Jūrelei 
įvairūs jo dokumentai bei foto, LR 
u/pasai Marijai Januška (1907. XI. 25) 
ir Anelei Pranckevičius (1910. IV. 8).

LTB C/Kartotekos Vedėjas

PCI.R.O. PAIEŠKOJIMU 
(STAIGA. AROLSEN prie KASSELio.

ieško šių asmenų:
64. Austin Katrė, 60 metų, iš Pog- 

gelon (?); Balčiūnas Leonas, gim. 
1913, iš Vilkaviškio; Buožis Klemen
sas, 32 metų; Epštein Sender, iš Vil
niaus; Maziliauskas Juozas, iš Stutt

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus 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
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai, talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4.- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, e 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 įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank, FU. Dillingen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. Donau. Kapuzinerstr. 10

Vyr. Redaktorius D. P e n 1 k ai
€ Redaktorius Al Laikūnas.

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

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

Printer: Verlagsanstalt Manz. DillingeniDonau, 
Population to be served: 20.000.

gart; Meskup Tzivia, iš Dachau; Ml- 
chalewic Chava; Skritulskienė Vik
torija, 40 metų, iš Marijampolės; 
šlionys Emilis, gim. 1919. 2. 11, iš 
Koenigsberg; šlionys Elzė; šlionys 
Martynas; Smulkevičius Juozas, gim. 
1920, iš Šakių; Smulkevičiūtė Petrė, 
gim. 1921, iš Šakių; Smulkevičienė 
Petronė, gim. 1868, iš Šakių; Spun- 
der Sonia, iš Lodž; Vaisinis Nadež- 
da, gim. 1900. 7. 17, iš Dresden; Zi- 
ses, 40 metų, iš Bad Tolz; Zylber- 
man Rachel, gim. 1909. 2.7, iš Anvers.

65. Drakšienė Domicėlė, iš Lau- 
ban; Drobavičius Alfonsas, iš Ma- 
rienburg; Drobavičius Jonas, gim. 
1910, iš Marienburg; Frankevičius 
Kostas; Gečas Vladas, 35 metų, iš 
Klaipėdos; Glick Itschek, iš Žagarės; 
Ivanauskas Vytautas, gim. 1925; Ja- 
rovski Renwen, gim. 1920, iš Bety- 
galos-Vilkaviškio; Kapit Zyba, gim. 
1923, iš Kaimo; Koldobski ,Jozef, 
gim. 1926, iš Kauno; Koldobski Ta
nia, gim. 1898, iš Stutthof; Krause 
Melita, gim. 1933. 4. 20, iš Goten- 
hafen; Kutasov Ida, iš Šiaulių; La- 
tvaitė Aldona, gim. 1927. 7. 15, iš 
Lugetal-Flatow; Latvienė Marcelė, 
gim. 1906. 7. 16, Iš Pommem; Leona
vičius Antanas, gim. 1924, iš Dres
den; . Lewitan Mira; Lewitan Mišką; 
Prapuolenis Juozas, gim. 1899, iš Vil
kaviškio; Proscevičius Feliksas, gim. 
1884. 2. 11, iš Bamberg.

2961. Amerikos lietuvė p. Marce
lė Lieponiutė-Dambrauskienė ieško 
savo giminių ir pažįstamų, kilusių 
nuo Suvalkų, Griškabūdžio parapijos. 
Smulkesnių žinių prašau kreiptis 
šiuo adresu: M. Noreikienė, Ingol
stadt, Elbracht-Kaserne, DP Camp 
„C“, US-Zone.

2962. Žemaitaitienė - Palubeckaitė 
Marija, (98 Ward Str. Worcester, 
Mass., USA) — savo brolio Jono Pa- 
lubeckio nuo Raseinių.

2963. Orentlenė Marta, ([20b], Be
vern, Kr. Holzminden, Baltic Camp) 
— Krumingos Teodoros arba jo šei
mos iš Vabalninko.

2964. Kusinskis Aleksas, ([14a] 
Schwab. Gmūnd, Bismarck-Kaseme, 
BĮ. 5/59) — prašo atsiliepti buv. 
mokslo draugus, su kuriais 1941 m. 
baigė Panevėžio Prekybos Mokyklą, 
taip pat ir kitus pažįstamus.

2965. Mr. Al. Carter, (1152 S. Ca
nal Street, Chicago, Ill., USA) — sa
vo sesers Mrs. Veronikos Lelis, kilu
sios iš Panevečio apskr., Pušaloto 
vlsč.

2966. Amerikos lietuvė Barbora 
Daniūnallė (ištekėjusios pavardė Bes
sy Krochina), kilusi iš Pašilių k., 
Ramygalos vise., Panevėžio apskr., 
dabar gyv. Amerikoje, ieško Kievano 
Juozo iš Ramygalos vlsč., Panevėžio 
apskr. Rašyti: Mrs. Bessy Krochina, 
351 Lacust Ave., Amsterdam, N.Y., 
USA.

Ingolstadto Elektromonterių 
Vedėjui p. GRUZDŽIUI 

Antanui ir Poniai, 
mirus uošvei ir motinai, giliau
sią užuojautą reiškiame 

Lietuviai elektromonteriai

Liūdesio prislėgtiems tau
tiečiams

. Stasei ir Antanui 
ŠUKAICIAMS, 

tragiškai žuvus Anglijoje jų 
mylimam sūnui Gediminui- 
Stasiui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Buv. Glūckstadto Lietuvių 
Bendruomenė

Gilaus liūdesio valandoje 
Coliegei 

GRUZDIENEI Vandai, 
los mylimai Mamytei ŽIAU- 
GRIENEI Pranei mirus, didžią 
užuojautą reiškia 
Ingolstadto lietuvių gimnazijos 

direktorius ir mokytojai
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Dalis mūsų tautiečių titrai pateks į JAV
PATYRĖ PABALTAS CENTRO KOMITETŲ PIRMININKAI EUCOM’O

Įsteigiąs lietuvių imigracijos kom-ias
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

S. m. balandžio 15 d. trijų*PabaI- 
tės Centro komitetų pirmininkai įtei
kė EUCOM’ui memorandumą dėl 
tremtinių iškėlimo i saugesnę vietą 
eventualaus sukrėtimo atveju. Me
morandume nurodoma, kad tokiu at
veju tremtiniai daugiausia nukentė
tų. Jo labiau, kad ir dabartinė emi
gracijos politika, atrenkanti sveikus

kad ligi šių metų birželio mėn. jis 
tikrai būsiąs priimtas, ir didelė dalis 
mūsų tautiečių galės atvykti i JAV.

Ta proga EUCOM’o atstovas pa- 
baltiečiams pasiūlė stovyklose suda
ryti liaudies meno dirbinių koopera
tyvus. (Apie tai plačiau buvo pasi
sakyta praeitame MK nr. — Red.).

EUCOM’o atstovas pabaltiečius
Amerikos lietuvių laikraščiai pra

neša, kad galutinai susiformavo visų 
Amerikos lietuvių vardu veikiąs imi
gracijos komitetas. Komitetas suda
rytas iš įvairių srovių veikėjų. Ko
mitetą sudaro: Kun. Jonas Balkūnas 
— pirmininkas (LRKSA), kun. J. B. 
Končius — vicepirm. (Kat. Imigr. 
Kom.), Jonas Buivydas — vicepirm. 
(Lib. Imigr. Kom-tas), Alena Deve- 
nienė — sekret. (ALT), A. S. Trečio
kas — iždininkas (ALM ir BALF), 
Dr. J. M. Vinikas — globėjas (SLA), 
Dr. J. Devenis — globėjas (Protest. 
Imig. Kom-tas).

Kiek tenka patirti, Imigracijos 
komitetas ruošiasi plačiai • veiklai. 
Šiuo metu organizuojamas centras ir 
atliekami visi paruošiamieji darbai. 
Laikinai centras bus arba BALF ar
ba SLA patalpose. Nuo šio komiteto 
daug pareis lietuvių įvažiavimas į 
JAV, kai JAV atstovų rūmai priims 
naują tremtinių įsileidimo įstatymą. 
Iš privačių laiškų matyti, kad tai

J. Bachunas, būdamas didelis biz
nierius, neužmiršta ir tremtinių. Mū
sų turimomis žiniomis, jis yra išda
vęs keliom dešimtim tremtinių šeimų 
affidavltus. Jis atliekamą darbą ski
ria ir Lietuvos laisvinimo darbui. 
Kaip žinoma, ir LVS gimė J. Bachu- 
no Sodus Farmoje.
RUOŠIASI PASTATYTI 15 MILI

JONŲ BUTŲ
JAV Senate yra įneštas bilius, ku

ris numato per 10 metų pastatyti 15 
milijonų butų. Tai statybos progra
ma, šalia privačios inciatyvos. Taip 
tvarkantis, kaip numato bilius, būtų 
galima išeiti iš gyvenamųjų patalpų 
krizės, kuri paskutiniuoju metu pa
sidarė gana aštri. Ypač jaučia tai 
naujai į JAV nukeliavusieji.
PIKTINASI ĮVAIRIAIS SOVIETŲ 

AGENTAIS
JAV Kongrese iškelta reikalas su

tvarkyti įvairius sovietų agentus, ku

rie, anot kongresmano Boggs, laisvai 
slampinėja po kraštą. To paties kon
gresmano teigimu, sovietai JAV to
kių įvairių agentų, prisidengusių įvai
rių specialistų ir ekspertų titulais, 
turi apie 3.080. Ta tūkstantinė agen
tų gauja daugiausiai užsiiminėjanti 
šnipinėjimu. Jos reikia gerai prižiū
rėti, kad nekenktų JAV interesams.
I JAV ATVYKO M. AVIETĖNAITĖ

Kovo 23 d. New Yorke buvo su
ruoštas iškilmingas sutikimas į JAV 
atvykusios M. Avietėnaitės. Kaip ži
noma, M. Avietėnaitė ilgą laiką gy
veno Vokietijoje, vėliau persikėlė į 
Prancūziją ir šiuo metu jau nukelia
vo į JAV. Iškilmingo sutikimo metu 
kalbas pasakė Lietuvos Generalinis 
Konsulas Budrys, LAIC biuro vedė
jas K. Jurgėla, Dr. Padalskis, P. La
pienė, O. Valaitienė ir^visa eilė kitų 
veikėjų.

B. Vargas

ir pajėgius vyrus ir paliekanti mote
ris su vaikais, senus ir invalidus, dar 
labiau šį klausimą sukomplikuoja.

EUCOM’o atstovas davė raminan
tį atsakymą. Jo manymu, šiuo metu 
pavojaus nesą, tačiau rimtesniu even
tualumo atveju tremtiniai nebūsią 
užmiršti. Memorandumą pažadėjo 
perduoti aukštesnei vyriausybei. To
liau buvo iškeltas maisto atsargų 
klausimas. Kaip žinoma, ryšium su 
svetimų valiutų deponavimu, po IV. 
15 galima laukti kratų stovyklose. 
Centro Komitetams yra žinoma, kad 
darant didelio masto kratas stovy
klose, vokiečių policininkų esti ati
mamos maisto atsargos, cigaretes etc. 
EUCOM’o atstovas atsakė, kad esą 
duoti nurodymai IRO, o taip pat Care 
pakietų kilmės maisto atsargų nelai
kytų spekuliacinėmis prekėmis. De
ponuotą užsienio valiutą galima pra
šyti pervesti savo giminėms JAV.

Paklaustas dėl biliaus priėmimo 
kongrese, EUCOM’o atstovas atsakė,

painformavo, kad už 4- 6 savaičių čia 
atvyksiąs iš JAV didžiausias teatrų 
impresarijo p. Hurags, kuris galėsiąs 
užangažuoti geriausias mūsų teatro 
jėgas j JAV. Kadangi DP tarpe esą 
daug puikių solistų, muzikų, šokėjų' 
(Čia jis priminė Augsburgo lietuvių 
baletą, kuris jam padaręs puikiausio 
įspūdžio), tai pabaltiečiai turį suda-i 
ryti sąrašą tokių savo teatrinių jėgų 
ir jam įteikti.

Pasikalbėjimas • užsitęsė per pu
santros valandos ir praėjo-, nuo
širdžioje nuotaikoje. (LTB)

įvyks ateinančių trijų mėnesių laiko
tarpyje.

LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBO
METINIS SUSIRINKIMAS

Italija nusigrįžo nuo komunizmo

Komunistinę stovyklą atstovauda
mas, čekų profsąjungos laikraštis 
„Prace“, kaip iš jo ir tegalima laukti, 
rašo, kad Italijos rinkimų rezultatai 
reiškią „gėdos dėmę“ šiaurinės Itali
jos pramonės proletariatui, nes Sa- 
ragat socialistai smogę į nugarą so
cialistinei vienybei. Liaudies frontui 
esą nepavykę atlaikyti geležinių im
tynių su amerikiniam imperializmui

Lietuvių Spaudos klubas, kuris 
■jungia visus Amerikos lietuvius lai
kraštininkus, kovo 19 d. turėjo meti- 
jnį susirinkimą. Susirinkime perrink
ta ta-pati valdyba ir tartasi tolimes
nės veiklos klausimais. Aktyviai 
svarstyta, kaip JAV lietuvių tarpe 
plačiau paskleisti tremtinių leidžia
mas knygas. Susirinkime nutarta dar 
daugiau dėmesio kreipti į mūsų kul
tūrininkų, esančių tremtyje, pagal- 

~ bos darbą.
Lietuvių Spaudos klubas Ameri

koje yra lyg ir lietuvių žurnalistų 
sąjunga. Jo pirmininku jau eilę me- 
tų yra A. S. Trečiokas.

į J. BACHUNAS ĮSTEIGĖ KETVIRTĄ 
KURORTĄ

Žinomas kurortų organizatorius ir 
aktyvus veikėjas J. Bachunas, kaip 
praneša laikraščiai, įsteigė ketvirtą 
kurortą. Iki šio laiko jis turėjo tris 
kurortus Michigan valstijoje. Dabar 
J, Bachunas naują kurortą organi- 
■zuoja pietuose. Naujajame kurorte 
jau turi apie 50 nakvynių namelių. 
INaująjį kurortą jis tikisi dar pato
giau sutvarkyti.

DE GASPERI PARTIJA SURINKO ABSOLIUTINĘ 
UŽDANGOS PASTUMEJIMAS I VAKARUS

DAUGUMĄ ABIEJUOSE RŪMUOSE. „GELEŽINES 
SULAIKYTAS“. LIAUDIES FRONTAS ŠLYJA.

Jeigu prieš savaitę Italija stovėjo 
prieš rinkimus dar tikrai nežinoda
ma, kur pasuks jos tauta: į Vakarų 
demokratiją ar į Rytų totalitarizmą, 
tai šis pasirinkimas šiandien jau aiš
kus. Italija, balandžio 18 d. rinki
muose laisvai apsisprendusi, nusigrį
žo nuo komunizmo.

Kaip žinoma, buvo renkami abeji 
atstovų rūmai: senatas ir parlamen
tas. Pagal paaiškėjusius balsavimo 
duomenis, balsai partijomis pasiskir
stė šiaip:

Senatas: 1) krikšč. demokratai 
(de Gasperi partija) — 54,89’/o, 2) 
liaudies frontas (komunistai ir Nenni 
socialistai) — 31,2%, 3) neprikl. so
cialistai (Sarragat partija) — 5,1 %, 
4) tautinis blokas — 3,8 %, 5) respu- 
blikininkai — 1,13%, 6) monarchistai 
— 1,07%.

Parlamentas: 1) krikšč. de
mokratai — 48,7 %, 2) liaudies fron
tas — 30,7%, 3) socialistai (Sarra
gat) — 7 %, 4) tautinis blokas —

3,8%, 4) respublikininkai — 2,5%, 5) 
monarchists! — 2,8%. Lyginant su 
pareitais 1946 m. birželio 2 d. stei- 
giam. p.-rlamento rinkimais, šį kartą 
daugiau, ia sustiprėjusi išėjo krikš
čionių dnnokrątų partija, laimėjusi 
100 vietų daugiau ir su 307 atstovais 
užsitikrinusi absoliutinę daugumą iš 
bendro 574 atstovų skaičiaus parla
mente. 33 vietas gavo atskilusieji 
Sarragat socialistai. Tai atsiekta kitų 
partijų sąskalton, kurios neteko: tau
tinis blokas — 53, komunistai ir su 
jais susiblokavę Nenni socialistai — 
37, respublikininkai — 14, monar
chistai — 2 ir visos kitos smulk. par
tijos bendrai — 15 vietų.

Rinkimais susidomėjimas buvo ti
krai rekordinis: juose dalyvavo per 
90 % turinčiųjų balsavimo teisę. BBC 
radijo komentatoriaus teigimu, išda
vas nulėmę trys dalykai: 1) visuoti
nis italų išsiilgimas taikos ir ramy
bės, 2) konkreti Vakarų demokratijų 
pagalba Marshallio plano forma ir 3) 
Vakarų Sąjungininkų sprendimas

rie pagal konstituciją numatyti š. m. 
gegužės 9 d. Tada minist. pirm, de 
Gasperi" pareikš savo kabineto atsi
statydinimą. Tačiau vyrauja įsitiki
nimas, kad naujasis kabinetas bus 
pavestas sudaryti vėl- tam pačiam de 
Gasperi.

Laimėjus jo partijai rinkimus, de 
Gasperi pareiškė vienoje savo vie
šoje kalboje: „Mūsų vienintelis sie
kimas buvo tarnauti demokratijai ir 
ryžtis ginti laisvę. Mes norime siekti 
vienybės su kitomis antikomunisti
nėmis Italijos partijomis ir Italijos 
atstatymui tarnaujančiais veiksniais. 
Mes, kaip katalikai, saugosime baž
nyčios nepriklausomybę. Šventajam 
Sostui suteikti priklausančią pagarbą 
yra mūsų pareiga.“

JAV prezidentąs H. S. Truman 
pastebėjo, kad jis Italijos rinkimų 
duomenimis esąs labai patenkintas. 
Reprezentacinių rūmų kalbėtojas Joe 
Martin pareiškė, antikomunistų lai
mėjimas rodąs, kad „geležinės už
dangos pastūmėjimas į Vakarus fau

Londone sprendžiama Vak. Vokietijos ateitis
IŠPLĖTUS ŪKIO TARYBOS TEI SĖS, TURĖTŲ SEKTI VALIUTOS 
REFORMA IR KONSTITUCIJOS SUDARYMAS. KITI LONDONO

Triesto klausimu.
Rezultatams paaiškėjus, Italijos 

komunistų partijos sekretoriaus pa- 
vad. Luigi Longo kreipusi į minist. 
pirm-ką de Gasperi, siūlydamas spe
cialioje konferencijoje aptarti gali-

KONFERENCIJOS DARBAI. mybes nuomonių skirtumams išly-

sulaikytas“. Amerikiečių tauta džiū
gaujanti dėl komunistų pralaimėjimo.

Rinkimų išdavos rado platų ir, 
savaime suprantama, skirtingą, ver
tinimą užsienio spaudoje. Demokra
tinė vakariečių spauda vienu balsu

Š. m. balandžio 20 d. Londonan 
susirinko JAV, D. Britanijos, Pran
cūzijos ir trijų Benelux valstybių at
stovai tęsti t. vad. šešių valstybių 
bloko pasitarimų. Šį kartą svarbiau
sias darbotvarkės punktas yra Vokie
tija ir jos ateities klausimas. Gerai 
Informuotų sluoksnių nuomonėj kaip 
praneša NZ, pirmoje eilėje spren
džiama, ar iš viso sudarytina bendra 
trims vakarinės Vokietijos zonoms 
vokiečių vyriausybė, o jeigu taip — 
nuo kurio laiko ji turėtų perimti to
kios vyriausybės funkcijas.

konferencijos dalyvėms, atstovauja 
jų londoniškial pasiuntiniai. Konfe
rencijos pradžios posėdžiuose daly
vavo dar amerikiečių zonos guber
natorius Gen. L. D. Clay su pasiun
tiniu R. D. Murphy, britų — Sir Brian 
Robertson ir prancūzų — Gen. Pierre 
Konig, atstovaudami atitinkamoms 
Vokietijos zonoms.

Pirmajame posėdyje priimta ši dar
botvarkė: 1) Benelux valstybių daly
vavimas Vokietijos politikoje, 2) vo
kiečių ūkio vaidmuo europinio ūkio 
rėmuose, o taip pat Ruhro srities

ginti ir koalicinei visų partijų vy
riausybei sudaryti. Pats komunistų 
partijos vadas Palmiro Togliatti, kaip 
informuoja NdF iš Romos, per 24 vai. 
dusyk lankęsis ilgesnio vizito Sovie
tų pasiuntinybėje. Politiniuose sluoks
niuose laikoma galimu dalyku, kad 
Togliatti po rinkiminės nesėkmės ga
lįs būti pašalintas iš komunistų par
tijos vadų.

Dabartinis Italijos ministerių ka
binetas, kaip nurodo AFP, ateinan
čią savaitę susirinks paskutinio po
sėdžio prieš prezidento rinkimus, ku-

pabrėžia drąsų ir ryžtingą italų tau-
tos apsisprendimą. Lyg bendrą nuo
monę pareikšdamas, „Daily Telegraf“ 
rašo, kad šis laimėjimas pareikalavęs 
iš italų tautos sveiko supratimo ir tik 
šio supratimo skatinama ji galėjusi 
blaiviai apsispręsti. Bet esą būtų ga
lima ilgesniam laikui nurimti tik iš
pildžius, dvi būtniausias sąlygas: vie
na, naujoji Italijos vyriausybė tu
rinti negaišdama stvertis darbo, vi
somis priemonėmis bandydama kelti 
krašto gerovę, ir antra, demokratinės 
pajėgos neturinčios užnūsti ant lai
mėjimo laurų.

tarnaujančia dvasiškija.
Gilų įspūdį Italijos rinkimų rezul

tatai paliko ir Vak. Vokietijoje. Čia 
nedviprasmiškai pabrėžiamas įsitiki
nimas, kad Italijoje laisvė laimėjusi 
prieš totalitarizmą. Sovietų suspen
duotasis CSU pirm. Jakob Kaiser rin
kimų išdavose, kaip nurodo NdF, 
įžiūri padrąsinimą visiems tiems, ku
rie kad ir sunkiausiose sąlygose ryž
tasi nepabūgti ir laikytis prieš pasa
lūnišką komunistų puolimą. Tatai 
esą ypatingai įsidėmėtina rytinei Vo
kietijai ir Berlynui.

Apskritai imant, nelengvas dafbas 
laukia naujosios Italijos vyriausybės, 
kuri, de Gasperi žodžiais, ne daug 
kuo tesiskirsianti nuo dabartinės. Gi 
dabartinėje vyriausybėje jau arti me
tai laiko nebeatstovaujami komuni
stai. Jų trukdomosios tendencijos 
reiškiasi lygiai jiems įeinant į vy
riausybę, lygiai ir pasiliekant šalia 
jos. Bet kadangi už komunistinį blo
ką šiaip ar taip pasisakė trečdalis vi
so italų tautos, naujoji Italijos vy
riausybė, be abejo, turės gerokai pa
sitempti, atremdama komunistų puo
limus ir vykdydama antikomunisti
nių partijų skelbtus rinkiminius šū
kius, ypačiai liečiančius socialines re
formas, idant išlaikytų krašte ramy
bę, iki sekančių rinkimų liaudies 
frontas dar daugiau paskystų. Tokių 
šio fronto pašlijimo reiškinių toli 
nebereikia ieškoti: Nenni socialistų 
partijos vadovybė, patyrusi liaudies 
fronto rinkiminę nesėkmę, jau dabar, 
kaip BBC radijas praneša, imasi prie
monių atsikabinti nuo komunistų ir 
tapti nuo jų nepriklausančiais socia
listais; pagaliau ir jų tarpe ima 
reikštis skilimo tendencijos, galinčios 
jų dalį nuvesti į Sarragat partiją. 
Tuo tarpu dar būtų sunkoka pasaky
ti, ar tai tikrai rinkiminė pamoka ar 
tik suktas manevras, tačiau viena 
aišku: italų tauta, nepaisydama ko
munistinės propagandos pažadų ir 
paskirų asmenų gąsdinimo, pasuko 
demokratijos keliu, nes tik šis kelias 
užtikrina jai laisvę, valstybinę ne
priklausomybę ir konkrečią atsista
tymo pagalbą. A!g. Dudėnas

Nors posėdžiai yra uždari, tačiau, 
kaip prasitariama, skaičiuojamasi su 
tuo, jog Vakarų, Vokietijos atstaty
mas turėtų eiti maždaug pagal šią 
schemą: pirmiausia dvizoninės ūkio 
tarybos Frankfurte funkcijos Išple
čiamos, pavedant jai spręsti ir poli
tinio pobūdžio klausimus; po to tu
rėtų sekti valiutos reforma ir trečio
sios (prancūzų) okupacinės zonos pri
jungimas. Paskyrus laikinę Vakarų 
Vokietijos vokiečių vyriausybę, turė
tų įvykti visuotiniai rinkimai, jų iš
rinktasis parlamentas išdirbtų kon
stituciją. Pastovios vyriausybės 
funkcijos ir jos santykiai su okupa
cine visų trijų zonų valdžia turėtų 
būti sureguliuoti specialaus okupaci
nės administracijos statuto.

Ir šį kartą, kaip pastebi NZ, kon
ferencijos dalyviai nepadarysią galu
tinių sprendimų. Jie tik, nagrinėjamą 
klausimą vispusiškai aptarę ir priėję 
vieninga nuomonę, galėsią savo vy
riausybė, ns pateikti atitinkamus pa
siūlymus, gi sprendimai būsią pada
ryti tų vyriausybių.

Pati konferencija užsitęsianti 10— 
14 d. Visoms .šešioms valstybėms,

kontrolė, 3) politinė ir ūkinė Vakarų 
Vokietijos raida, 4) laikiniai teritori
niai susitarimai ir 5) saugumo prie
monės prieš Vokietiją. Trečiasis dar
botvarkės punktas, atrodo, bus pats 
sunkiausias išspręsti, nes čia turės 
būti padarytas principinis nutarimas 
dėl JAV pasiūlymo, pagal kurį Va
karų Vokietijos vyriausybė turėtų 
būti sudaryta jau netrukus. Dėl to
kio skubaus šios vyriausybės suda
rymo abejonių dar reiškia Prancū
zija. (z)

GALIMAS MOLOTOVO IŠSTŪMI
MAS IS MINISTERIO KĖDĖS?
„Sovietų užsienių reikalų ministe- 

rio Molotovo pašalinimas iš einamų 
pareigų artimiausiu metu gali pa
siekti galimumų sritį“, rašo londoniš- 
kis savaitraštis „News Review“ šio 
mėn. 8 d. Viename Maskvos polit- 
biuro posėdyje, pastebi toliau lai
kraštis, Molotovo programa buvusi 
labai smarkiai kritikuota, kadangi 
Sovietų įtakos sferoje esanti susida
riusi plataus masto antlsovletlnė 
penktoji kolona, (z)

žemės Ūkio Darbuotojų Sąjungos trečiasis tremtyje suvažiavimas, įvykęs 1948 m. balandžio 24 d. SchwSB.
Gmiind lietuvių. stovykloje. Paveiksle matome rinktinius atstovus su vyr. veiksnių vadovaujančiais asmenimis

Foto: B. Borjeras
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