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Lenki) tautinės 
šventės proga

Lenkijos respublika savo tautine 
Ivente laiko gegužės 3-ją. Toji Šven
tė, vadinama Konstitucijos švente, 
plaukia iš XVIII a. pabaigos, kada 
įsigalėjusių to meto bajorų sauvalės 
silpninama, o kaimynų rusų, prūsų 
ir iš dalies austrų draskoma ir skly
puojama, nuo Liublino unijos jung
tinė Lenkijos-Lietuvos valstybė 
(Rzeczpospolita) baigė išgyventi pas
kutinius savo nepriklausomybės ir 
laisvės šešėlius.

Daliai tuometinių vadovaujančių 
bajorų jau pirmasis valstybės terito
rijos apkarpymas 1772 m. buvo at
vėręs akis ir įtikinęs, kad norint 
apsaugoti paskutinius laisvės liku
čius, tėra vienintelis kelias — tai ra
dikalios ir griežtos valstybės aparato 
Reformos. Ir štai tuo metu, kaip re
akcija prieš grėsmę galutinai iš
braukti Rzeczpospolitos vardą iš eg- 
listuojančių Europos valstybių skai
čiaus, tikriau sakant, kaip paskutinė 
priemonė kad ir aprėžtam valstybės 
suverenumui apsaugoti, ir buvo 1791 
m. gegužės 3 d. paskelbta naujoji 
konstitucija.

Anuo metu, bajoriškojo liberaliz
mo gadynėje, ši konstitucija buvo 
drąsus ir ryžtingas užsimojimas tiek 
valstybinio, tiek tautinio gyvenimo 
praktikoje, numatęs visą eilę taip 
pat drąsių priemonių valstybės apa
ratui sustiprinti.

Bajorai, kurių teisės šia konsti
tucija buvo daugiausia apkarpytos, 
savanaudiškai spręsdami valstybės 
reikalus, neslėpė savo nepasitenkini
mo naujosiomis reformomis. Jų ne
pasitenkinimą parėmė ir kaimyninės 
valstybės, kurių didžiausias siekimas 
buvo tai, kad Lenkija-Lietuva ir to
liau laikytųsi netvarka, bent tol, kol 
jiems pasiseks susitarti dėl galutinio 
jos žemių pasidalijimo. Ir tikrai, vos 
spėjo praeiti metai po šių reformų 
deklaravimo teisine konstitucijos 
forma, kai 1792 m. antruoju pada
lijimu valstybės sienos dar kartą bu
vo susiaurintos, o 1795 m. paskutiniu 
padalijimu Rzeczpospolita galutinai 
likviduota. Nuo to tai meto abi kai
mynės tautos, lenkai ir lietuviai, ku
rių likimas, susinarpliojęs nuo Krė
vos akto, pynėsi kelis amžius, dabar 
pasuko skirtingais savais keliais. 
Jeigu ir buvo lemta po daugiau negu 
šimtmetį užtrukusios vergijos joms 
•biems beveik tuo pačiu metu atsi
kurti laisvas, nepriklausomas respu
blikas, tačiau unijų laikai nebepasi
kartojo.

Skirtingais keliais pasisukęs ne
priklausomas abiejų atkurtųjų res
publikų politinis ir kultūrinis gyve
nimas, iki pasiekė pakankamą abi
šalį Tespektą, kaip prisimename, iš
gyveno savo įvairumu plačiausią 
skalę. Toje skalėje istorija bus už
fiksavusi ir ne vieną būsimo sugy
venimo labui užmirštiną bei nebe- 
kartotiną klaidą, be kurių ir praei
tyje tų abiejų tautų santykiavimas 
būtų neabejotinai buvęs pilnesnis ir 
nuoširdesnis. Šio nenuoširdumo ta
čiau nepastebėjo Lietuvoje gausūs 
lenkų būriai, kurie antrojo pasauli
nio karo pradžioje, susidėjusių aplin
kybių pasėkoje Lenkijai pirma tra
giškai netekus savo nepriklausomy
bės, laikinę priglaudą ir nuoširdžią 
Užuojautą rado Lietuvoje ir lietuvių 
tautoje. Lenkams, prisiminus eilę 
metų nesubalansuotas sąskaitas, tai 
buvo maloni staigmena, lietuviams 
gi, kurie savo užsienio politiką vi
suomet grindė tik šimtaprocentiniu 
tarpt, sutarčių ir pasižadėjimų vyk
dymu, tai atrodė natūrali moralinė 
pareiga. Lygia dalimi lietuviams bu
vo svetimas jėgos politikos naudoji
mas net ir tuo atveju, kada ši jėgos 
politika būtų atnešusi jos istorinių 
teisių realizavimą. Šiais principais 
grįsdama savo santykius su visais 
jos teises respektuojančiais kaimy
nais, kada nors laisvą tėvynę atsi
kūrusi lietuvių tauta tikisi rasti ben
drą ir nuoširdžią kalbą ir su tokia 
pat Lenkija.

Šiandien abi tautos išgyvena vėl

Kur krypsta pasaulio dėmesys
Po žinomų įvykių Berlyne ir Vie

noje, prasidėjo sąmyšiai Pietų Ame
rikoje. Tuo tarpu dar neaišku, ar jie 
yra normalūs neramios Pietų Ameri
kos reiškiniai ar ir čia yra juodos 
rankos dirigavimas. Bet niekas nea
bejoja, kad netolimos ateities įvykiai 
suksis Europoje arba netoli jos pa
kraščių. Berlynas ir Viena ypatingų 
įvykių jau nebeduos. Abi pusės čia 
aiškios, stiprios ir pasiruošusios bet 
kokias staigmenas ramiai pasitikti. 
Vokietijoje ir Austrijoje įvykiai vy
stosi toliau. Vakarai ir Rytai eina 
katras sau. Kur jie sustos ir kokią 
išeitį katras ras, pamatysine ateityje. 
Tuo tarpu staigmenų ir čia nenuma
toma. Tai kur gi kreipiamos pasau
lio akys? Juk praktika parodė, kad 
pasaulis ramiai negali gyventi ilgesnį 
laiką: įvykių serija, po to trumpa 
pertrauka ir vėl nauji įvykiai ir 1.1. 
Dažnai įvyksta menkos reikšmės įvy
kių, kurie norima padaryti dideliais. 
Tai manevriniai reiškinai — dėme
siui nukreipti nuo pasiruošimų kita
me kovos lauke, kur netrukus turės 
užsiliepsnoti pagrindiniai veiksmai.

Nustatyta, kad Neramumai ir 
staigmenos nuolat įvyksta ten, kur 
yra „silpna vieta“. Tai ir kyla klau
simas, kur gi dabar tokia silpna vie
ta yra. Nuo kurio laiko Europos ir 
Amerikos spauda spėlioja, kad dabar

silpna vieta bus pietryčių Europa 
ir Artimieji Rytai.

Ką .tik įvykę rinkimai Italijoje Va
karų ir Rytų nervų kare suvaidino 
didelę reikšmę, nors praėjo ramiai. 
V .ka ų trijulė nutarė. Triestą ati
duoti Italijai ir pareikalavo sovietus 
pritarti. Šie pastarieji ypač rūpinasi 
komunistine Jugoslavija ir tą miestą 
visą laiką taiko jiems atiduoti, nes 
iki šiol jie neleido surasti tinkamo 
tai sričiai valdyti gubernatoriaus. 
Balandžio 10 d. sovietai pasipriešino 
priimti Italiją į JTO, tuo pačiu pa
leisdami iš savo rankų propagandos 
paskutinius argumentus, kuriais ga
lėtų remtis rinkimuose. Vakarai ne 
tik nereikalauja reparacijų, bet ati
duoda laivus, remia ūkiškai ir siekia 
savarankiškos ir stiprios Italijos. 
Aišku, kad balandžio 18 d. rinkimai 
J Senatą ir Parlamentą buvo Vakarų 
idėjų laimėti: De Gasperi Demokratia 
Cristiana blokas surinko beveik pu
sę visų balsų, kai' liaudies frontas 
sukasi apie trečdalį, iš kurių grynų 
komunistų vargu ar bus dauguma. 
Nežiūrint didelių vilčių, komunistai 
tautos atstovybėse stovi vienas prieš 
tris. Atrodo, kad soviete! atsisakė 
nuo Italijos, o gal ir anksčiau jie ne
ketino jos laikyti pagrindiniu kovos 
lauku dėl viešpatavimo pasaulyje. 
Sovietai čia skaudžiai pralaimėjo ir 
tai ilgam laikui. Lieka tik atviros 
jėgos kelias, bet ar jie ryšis juo eiti, 
tenka rimtai abejoti.

Politikių ir karinių reikalų žino
vai ir stebėtojai patvirtina, kad arti
miausioje ateityje tamsūs debesys 
kaupsis pietryčių Europos pakraš
čiuose ir artimose Azijos srityse. Jau 
daugiau kaip mėnuo laiko, kai Tur

tą pačią vergijos tragediją kaip ka- 
dais. Lietuvos aneksija Vakarų De
mokratijų nebuvo niekada juridiškai 
pripažinta. Lenkijos padėtis formaliai 
kiek skirtinga. Greta teisiškai egzi
stuojančios pavergtos ir komunisti7 
narnos Lenkijos, tie patys Vakarų 
Demokratijų kraštai pripažįsta funk
cionuojančią Lenkijos egzilinę vy
riausybę Londone, kaip laisvos Len
kijos reprezentantą, siekiančią atsta
tyti savo valstybę demokratiniais pa
grindais ir santykius su savo kaimy
nais reguliuoti betarpiais susitari
mais. Nežiūrint to formalaus skir
tumo, esmė yra ta pati — abi tautas, 
lenkus ir lietuvius, šiandien riša ir 
vienija tie patys uždaviniai ir sieki
mai: pirma atsikovoti bendro priešo 
pavergtas tėvynes, išsivaduoti iš sve
timųjų primestos priespaudos, po to 
jau tęsti savaimingą valstybini

kijoje, Graikijoje ir Irane vyksta 
ypatingi simptomai, leidžią spręsti 
apie ateities reiškinius. Karo veik
smai Graikijoje artimiausiu laiku pa
gyvės ir įeis į sprendžiamąją fazę. 
Ar sovietai čia irgi sutiks su pralai
mėjimu, ar jie griebsis visų galimų 
ir gal desperatiškų priemonių pozi
cijom gelbėti — sunku numatyti. 
Tenka spėti, kad jie laikysis senos 
taktikos: išnaudos kraštutinius gali
mumus iki karo liepsnos, bet karo 
nepradės. Santykiai su Turkija dėl 
Dardanelų ir kitų teritorinių reika
lavimų'jau seniai įtempti Sovietai 
savo spaudimo neatleidžia, ir turkai 
visą laiką budi paruošties. būklėje. 
Pavykus priversti suomius pasirašyti

Rezoliucija prieš agresiją
JAV kongreso užsienių reikalų 

komiteto narys, resp. Chester E. 
Merrow paprašė kongresą nustatyti 
liniją per strateginius pasaulio taš
kus ir pareikšti, kad nė vienas agre
sorius negali peržengti šios linijos, 
jei nenori kariauti su JAV.

P. Merrow pasiūlė rezoliuciją, 
kuri turėtų būti pateikta kongresui, 
kuris pasisakytų, ką JAV turėtų pa
daryti, būtent:

1) Painformuoti pasaulį, ypač So
vietų Sąjungą, kad Amerika yra pa
siryžusi panaudoti savo jėgas, sulai
kyti agresijai, kuri būtų nukreipta 
prieš strateginius taškus, kaip antai: 
Atlantas, Gibraltaras, Vakarų Euro
pos tautos, Dardanelai, 'Graikija, 
Turkija, Iranas, Art. Rytai, Irano- 

draugiškumo ir pagalbos sutarti, spė
liojama, ar tik nesiūlys sovietai ir 
turkams sutarties ...

Įtempimas tarp Maskvos ir Te
herano vis didėja.

Išvyti iš Azerbeidžano, sovietai 
nebeteko priemonių Persijai kontro
liuoti. Ten kviečiami amerikiečiai ir 
britai apmokyti kariuomenės ir poli
cijos, aplamai, padėti sustiprinti tvar
ką krašte, sovietai neįsileidžiami, to- 
nėl jie nuolat protestuoja prieš va
kariečių viešėjimą Persijoje.

Visuose tuose trijuose kraštuose 
yra bendras požymis tas, kad čia dar 
neina tiesioginė kova tarp Vakarų ir 
Rytų, kaip yra Berlyne ir Vienoje, 
bet kova eina dėl įtakos tuose kraš
tuose, verčiant juos pasiduoti stip-

) resniojo galiai. Kai Irano likimas 
■ gali būti savarankiškas, tai Graikijos 
ir Turkijos yra labai ankštai susie
tas. Sovietams tuo tarpu svarbu vie
no kritimas: vienam kritus, galima 
bus paimti ir antrąjį. Sovietų nelai
mė, kad abu šie kraštai yra budrūs, 
pasiruošę, gerai permato galimas 
kombinacijas, be to, Vakarų demo^ 
kratijų remiami prieš eventualiai 
bandomą primesti smurtą. Abiejų 
kraštų užsienių reikalų ministerial 
nagrinėja bendrus klausimus ir nu
mato imtis bendrų priemonių, jei pa-

venimą, Vakarų demokratijos dva
sioje pripažįstant bei gerbiant ir to
lygias savo kaimynų aspiracijas.

Sveikindami tad šiandien tebe- 
kenčiančią ir tebekovojančią lenkų 
tautą jos tautinės šventės proga, no
rėtume jai palinkėti, kad jau atei
nantieji artimieji metai grąžintų Len
kijos respublikai pilnutinę laisvę, 
užtikrinant ilgalaikę taiką Baltijos 
pajūrio Europos sektoriuje.

M. Zubrys

„Manchester Guardian“ spec, ko
respondentas, apsilankęs britų-sovie- 
tų zonų pasienyje, tvirtina, kad so
vietai 3 paskutiniųjų savaičių bėgyje 
savo pasienio sargybas sustiprino ke
turgubai. Siena, kuri iki šiol turėjusi 
tik nominalinį charakterį, dabar vir
stanti tikra siena, išilgai kurios kasa
mi grioviai ir daromos kites kliūtys.

dėtis tokių pareikalautų. Diplomati
nėje srityje jie numato susitarti vi
sais aktualiais reikalais ir ta sutarti
mi grįsti būsimą sąjungą su arabų 
pasauliu. Atrodo, kad čia graikų 
turkų pastangos sutampa su ameri
kiečių anglų planais — sujungti į 
vieną didelį ir stiprų bloką kalba
mus kraštus: Artimųjų Rytų bloką 
su dominuojančia arabų pasaulio 
mase. Į tą bloką įeitų ir Persija, nes 
ji yra ant kelio į Indiją ir Arabiją. 
Turint tai galvoje, visai suprantama, 
kodėl sovietų anglosaksų santykiai 
Persijoje nuolat labiau įsitempia ir 
kova tarp jų vis eina aštryn. Vi
siems žinomas žibalo argumentas čia 
taip pat turi savo reikšmę ir vietą.

Persijos įlanka ir jos sritis, Kinija 
ir Ramiojo vandenyno salos.

2) Aiškiai pasakyti, kad kiekviena 
tauta, kuri brautųsi į tas sritis, susi
tiktų su greitu, sulaikančiu ir ne
permaldaujamu JAV pasipriešinimu.

3) Dėl JAV pačių ir pasaulio tai
kos saugumo nustatyti „liniją, už ku
rios agresorius negali judėti be JAV 
pajėgų ir jų pilnos galybės pasiprie
šinimo“. _

Toliau rezoliucijoj siūloma, kad 
JAV atsisakytų Jungtinių Tautų ir 
sudarytų naują tarptautinę organiza
ciją, kurioje nebebūtų Sovietų Są
jungos, jeigu tik ji atsisakytų ben
dradarbiauti su Jungtinėmis Tauto
mis. (DM/AP/am)

Nemažos yra ir
sėkmingas painaus Palestinos 

klausimo sutvarkymas.
Į sovietų planus buvo įneštas sąmy
šis, kai Vakarai nutarė nebevykdyti 
JTO nutarto priverstinio to krašto 
padalinimo. Vakarai ieško kitokio 
sprendimo, pirmiausia tokio, kuris 
garantuotų ten gerą tvarką ir ramy
bę. Tat gali būti, tik tada, jei arabų 
pasaulis tam pritars. Nors šis klau
simas nebus dar greit galutinai iš
spręstas, bet tuo tarpu bent ilgesniam 
laikui ten norima ramybės. Sovietų 
užsispyrimas tęsti padalinimo nutari
mą, gali sukelti naujų nesutarimų, 
nors tas padėties nepataisys. Pale
stinos problema dar ilgai bus gyva, 
ir duoda geros progos suinteresuo
tiems kaimynams prisidengus ginti ir 
savus interesus. Žydų klausimas lie
ka toliau neišspręstas.

Laukiama, kad pasaulis stovi prieš 
naują įvykį — 

Didysis Varšuvos teateM

tvirto ir formalaus fronto 
sukūrimą,

kuris išsitęstų nuo Epiro iki Kaspl- 
jos jūros ir remtųsi arabų mase. Taip 
pat laukiama, kad kova čia bus tokia 
pat aštri, kaip ir Europoje, gal dar 
aštresnė. Darbas yra sunkus ir, gal 
būt, ilgesnio laiko, nes arabų pasau
lis kad ir gausus žmonėmis (Arti
muosiuose Rytuose ir Afrikoje ju 
skaičiuojama iki 50 milijonų žmo
nių), bet ypačiai militariškai nepasi
ruošęs. Tačau savo žemės turtais ir 
strategine padėtimi labai reikšmin
gas.

Kinijos karo laukas ir Vakaru 
Europos diplomatinė veikla irgi pri
klauso prie aktualiųjų šių dienų pro
blemų. Jei pirmoji lokališkai tolima 
ir speciali, tai antroji visiems artima 
ir interesuojanti Juk Čekoslovakijos 
įvykiai buvo tas akstinas, kuris stai
ga ir galingai pajudino vakariečių 
smegenis ir privertė juos ne tik pra
regėti, bet ir balsiai prakalbėti apie 
tikrąją dalykų padėtį. Europiečiai 
dar ir dabar bauginasi, tardami ko
munizmo ar bolševizmo vardą (taip 
jie po karo buvo įbauginti ir „įtikin
ti" sovietų žmoniškumu), ir tik ame
rikiečiai vieni jau drąsiai ir pilna 
burna pradėjo sakyti, koks pavojus 
yra iš komunizmo pusės. Ūkiško ben
dradarbiavimo pagrindu štai 16 va
karų valstybių balandžio 16 d. pasi
rašė susitarimą ir sudarė organus 
nuolatiniam darbui tęsti. Iš prakti
kos žinoma, kad

ūkinės sąjungos visada savaime 
pereina į politines sąjungas, 

kitaip sakant, ūkio reikalai yra po
litikos pagrindas. Tenka laukti, kad 
ūkine vienybė prives prie politinės 
vienybės — prie Jungtinių Europos 
Valstybių. Žinoma, tai ateities per
spektyva, tuo tarpu tik ruošiant pa
lankią dirvą.

Briuselio sutarties penketukas to
liau tęsia savo pasitarimus. Jau kal
bama apie eventualų Italijos priėmi
mą į tą junginį. Tuo būdu, šis poli
tinio, ūkinio ir karinio bendradar
biavimo vienetas sustiprėtų. Pagrin
dinis šios sąjungos uždavinys — iš
gauti iš J.A. Valstybių karinę garan
tiją, kuri esamomis sąlygomis būti
nai reikalinga. Tik J.A.VaIstybių au
toritetas šią sąjungą padarytų tikrai 
galinga ir pajėgia kovoti prieš bet 
kokius netikėtimus. Šiaip ar taip, 
juk tik šis vienetas tėra Europoje 
gerai organizuotas ir pasiryžęs savo 
nepriklausomybes saugoti visomis jė
gomis. Čia ir laisvė dar laisva, ir 
oras neužnuodytas, ir noras gyventi 
viltį gaivina. Prislėgti ir teroro bai
mės pilni rytų žmonės susikaupę ir 
melsdamiesi laukia iš čia ateinant iš
ganymo. Dr. S. Tomas
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Mūnsteris - DP variai į Angliją
LAŽAI DAUG DP VAŽIUOJA Į ANGLIJĄ; DAUGIAUSIA SLAVAI; PABALTIEClŲ VISAI MAŽAI — MA

ŽIAUSIA LIETUVIU. ĮDOMI STOVYKLOS ORGANIZACIJA (Pabaiga iš praeito Nr.)
Gydytojo pripažinti tinkami ke

liauti į Angliją, kartais tą pačią die
ną po pietų arba sekančią šaukiami į 
policiją. Čia atliekamas skryningas, 
prispaudžiamas dar vienas antspau
das ant asmens pažymėjimo ir duo
damas raštelis 20 šilingų, kurie iš
mokami laive. Jei pasirodo, kad tarp 
vykstančiųjų yra kriminalinės poli
cijos paieškomas, tai tam jau neten
ka kelione rūpintis, nes ja rūpinasi 
policija. Pasakoja, kad ir tokių at
sitikimų yra buvę.

Dieną prieš išvykimą dar būna 
vienas mediciniškas apžiūrėjimas. Šį 
kartą žiūrima, ar nėra „smulkių“.

Transportai į Angliją išeina du- 
tris kartus per savaitę, po puspenkto- 
šešetą šimtų žmonių. Išvykimo dieną 
kiekvienas gauna sumuštinį, saldai
nių saują ir penkias dėžutes turkiškų 
cigarečių.

Bagažas reikia apklijuoti tam ti
krais spalvotais popieriais, kuriuose 
įrašyta stovyklos adresas. Anglijoj 
yra 11 stovyklų, į kurias vežami DP. 
Tam pačiam transporte būna po tam 
tikrą kiekį žmonių į kelias stovyklas. 
Aiškumo sumetimais, stovyklos adre- 
sinės etiketės yra vis kitokios spal
vos.

Didesnis bagažas sukraunamas 
lauke, prie bloko, kur jį paima sun
kvežimis ir nuveža į stotį, o mažasis 
laikomas su savimi. Prieš penktą 
valandą išvykstantieji vėl susirenka 
i tą pačią salę, kurioj buvo ką tik 
atvykę ir pagal grupes sustoja. Kiek
vienas patikrintas eina laukan ir sė
da į autobusą. Kai tik prisipildo, au
tobusas tuoj išvažiuoja.

Mūristerio stoty emigrantams yra 
atskiras peronas. Čia jų laukia išti
sas traukinys. Suvežus žmones ir jų 
daiktus, traukinys išeina. Eina jis į 
Hook van Holand, Olandijoj. Šį uos
tą jis pasiekia per 8 vai. Ten jau 
laukia laivas. Emigrantams trans
portuoti yra specialus laivas „Max
ham" apie 10.000 tonų. Per 6 valan
das jis perplaukia kanalą ir sustoja 
Harwicho uoste. Tolimesnė kelionė 
iki stovyklos eina jau sausumos ke
liu.

— Ar nepritrūksta jums doku
mentų? — klausiu transportų tvar
kytoją p. Stalioraitį. Jis nesupratęs 
klausimo pažiūri. Tada jam paminiu 
dažnus Diepholzo panašios stovyklos 
atsitikimus.

— Šitaip? Pas mus tokių dalykų 
nepasitaiko. Po to, kai Mūnsteris ta
po centrine tranzitine stovykla, va
dinasi, nuo pereitų metų rudens, per 
ją perėjo apie 25.000 žmonių, bet pa
našaus atsitikimo nebuvo. Pas mus 
tas reikalas yra taip sutvarkytas, kad 
nei žmogus nei jo dokumentai negali 
dingti.

Daugumas važiuojančių į Angliją 
yra slavai. Pabaltiečių visai mažai, o 

. lietuvis — retenybė. Per tą laiką, kai 
Mūnsteris tapo centrine pereinamąja 
stovykla, per ją išvažiavo tik per 
1.000 lietuvių. Kiti lietuviai, išvyko 
per Seedorfą, kada ten buvo panaši 
Stovykla.

Iš grupės išimtas ir į klinikas pa
siųstas žmogus kartais greit grįžta, 
bet gali būti ir ilgesniam laikui ten 
sulaikytas. Jei ir greit grįžta, jis jau 
randa savo draugus ir bendrakelei
vius išvykstančius. Kambarys turi 
būti patuštintas, o toks atsilikėlis tu
ri kraustytis į šeštą bloką. O tai reiš
kia, kad jis jau „įšalo“, Kiek laiko 
jis ten bus ir kada išvažiuos, to jam 
niekas negali paaiškinti: gali išva
žiuoti greit, gali ir ilgiau užtrukti. 
Tokių žmonių nuotaika būna nusmu
kus, o kai pasikalbi, tai pastebi, kad 
ji panaši į tai, kokia buvo paliekant 
tėvynę. Kraustosi žmogus niūrių 
minčių apimtas į šeštą bloką ir gal
voja, kad ten gyvenimo sąlygos bus 
dar blogesnės ir nežinia su kuo reiks 
kambary gyventi. Gal negalėsi net ir 
iš kambario išeiti, kad tavo paskuti
nių daiktų nenukniauktų. Ar maža 
blogų žmonių yra? Kartais pavagia 
net iš apatinių kelnių sagas.

— Kokios tautybės? — klausia 
šešto bloko lyderis naujai atvykusį. 
Tai pirmas atsitikimas, kada, šioje 
stovykloje- susidomima tautybe. Ir 
jei kas nustebęs klausimo netikėtu
mu klausėją paklausia:

— Ar svarbu mano tautybė? — 
Bloko lyderis pastebi:

— Turiu žinoti, kur tamstą ap
gyvendinti.

Pasirodo, išvykusių grupių liku
čiai šiame bloke skirstomi pagal tau
tybes. Kadangi pabaltiečių yra ne
daug, dėl to jie kartu jungiami. To
kiems žmonėms apgyvendinti paskir
ta geriausia bloko dalis. Čia ir kam
bariai šviesesni, švaresni ir jaukes
nės gyvenimo sąlygos, bet, nežiū
rint tai, žmonių nuotaika visai kita. 
Savo laikysena jie primena ne pe
reinamosios stovyklos emigrantus, 
bet didelės ligoninės sveikstančiųjų 
skyriaus ligonis. Laikosi santūriai, 
net garsesnės kalbos, kaip kituose 
blokuose, neišgirsi. Atrodo mažas 
dalykas savaitę ar kitą ilgiau sto
vykloje pabūti, bet kažkodėl jau pats

palikimo faktas žmones slegiančiai 
paveikia. Ir tik paskirstymas pagal 
tautybes nuotaiką kiek pagerina — 
vis dėlto žmogus atsiduri tarp sa
viškių!

Šitoks sutvarkymas mane suintri
gavo. Įdomu pasidarė, kaip prie to 
buvo prieita. Klausiu p. Stalioraitį, 
kurio žinioje yra beveik visa perei
nančių žmonių masė:

— Kieno idėja nuo grupių palik
tuosius pagal tautybes skirstyti?

— Ar jie nesilaiko šito mano pa
tvarkymo? — nusistebi jis.

— Jei nesilaikytų, tai ir nežino
čiau, — sakau, — bet kokį reikšmin
gą dalyką tamsta žmonėms padarei 
šituo patvarkymu, kažin ar įsivaiz
duoji?

— O kaip kitaip? — pasiteirauja 
jis.

— Tai yra psichologiniu atžvilgiu 
svarbus sprendinys. Kad tamsta esi 
geras šachmatininkas, daug kas žino, 
bet kad ir psichologas, gali suprasti 
tik tas, kas per šį skyrių pereina.

■ Stovyklos personalą sudaro anglai 
ir DP. Pastarųjų, pagal tautybes, 
yra: latvių — apie 200, estų — 100, 
lietuvių — 50 ir apie tiek jugoslavų. 
Iš lietuvių atsakingose pareigose yra: 
stovyklos komendanto padėjėjas, 
transportų vedėjas, intendantas, pora 
gydytojų.

Stovykloje yra didelis spaudos 
kioskas, kuriame galima gauti beveik 
visą Vokietijoj išeinančią DP kalbom 
spaudą (išskyrus „Žiburius“), angliš
kų laikraščių, svarbesnius vokiečių 
laikraščius, knygų įvairiom kalbom, 
Anglijos žemėlapių ir pan. Be to, yra 
paitas ir kinas. Kiną ir visas pra
mogas tvarko YMCA. šeštadieniais 
ir sekmadieniais būna šokiai.

Į Angliją vežami ne vien pavie
niai asmens, bet jau ir šeimos.'

Per šią stovyklą grįžta ir iš Angli
jos/ Grįžtančių labai maža. Kovo 
pirmąją savaitę buvo tik trys mote
rys. Viena grįžo metus išbuvusi, ki
tos — trumpesnį laiką. Išsikalbėjus
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Kiekvienas, kuris atvyksta į Kę- 
s t a i č'i u s , pirmiausia aplanko ka
talikų bažnyčios griuvėsius, kur prie 
vartų yra parašas: „Nuo rusų engėjo 
čia bočiai kentėjo dėl mūsų tikybos 
šventos“. Tuo ir yra garsi ši vietovė. 
Kovingas lietuvių nusistatymas gi
nant tikybos ir bažnyčios reikalus iš 
Kęstaičių vėliau persimetė ir į Kra
žius.

Tai įvyko 1886 metais lapkričio 
mėnesį, — pradeda mums pasakoti 
vadovas. Caro valdininkai, vykdy
dami Lietuvoje rusinimo politiką, 
norėjo išgriauti žemaičių tikybos 
centriuką, kuris tuo metu buvo Kę- 
staičiuose. Tuo metu čia stovėjo gra
ži bažnytėlė ir Šv. Roko vienuolyno 
rūmai, kur buvo įrengta ir proto li
gomis sergančių katalikų kunigų 
prieglauda. Rusai keliais atvejais 
buvo davę įsakymą vienuoliams iš 
šio vienuolyno išsikraustyti, bet 
jiems nepaklausius, jėga, pavartoda
mi žiauriausias priemones, juos iš
kėlė į Kretingą, o visą buvusį turtą 
ir žemę atidavė Skuodo popui. Po to 
jie uždraudė ir gyventojams lankyti 
bažnyčią, norėdami ją uždaryti. Tai 
sužinoję žemaičiai ryžosi išsaugoti 
Dievo namus. Iš plačiausios apylin
kės rinkosi į bažnyčią vyrai ir mote
rys, kur dienomis ir naktimis būda
mi giedojo giesmes ir meldėsi. Kiek 
maskoliai nedarė žygių, bet žmonių 
iš bažnyčios išvaryti jiems nepavyko. 
Nuo vyrų neatsiliko ir moterys. Kai 
tik žandarai atvykdavo į bažnyčią 
išvaryti maldininkų arba užpuldavo 
juos pakelyje, beeinančius į maldy
klą, ar šventoriuje, tai moterys su 
degančiais pagaikščiais ne vienam 
maskoliui barzdą nusvilindavo.

Ilgai kovojo maskoliai, norėdami

įsibrauti į bažnyčią, bet žemaičių 
ryžtumo jai apginti nenugalėjo. Iš
girdęs apie tai, krašto gubernatorius 
pats ryžosi tą darbą įvykdyti. Lydi
mas didelio būrio girtų kazokų, jis 
puolė bažnyčioje esančius maldinin
kus. Įvyko žiaurios kautynės. Girti 
ir įniršę kazokai kapojo vyrus ir mo
teris bizūnais, paleisdami Į darbą ir 
kardus. Žemaičiai, pralieję daug 
kraujo, galiausiai iš bažnyčios buvo 
išvaryti, o maldos namai išdraskyti.

Kelios dešimtys aršesnių gynėjų 
buvo areštuota, juos vėliau reikėjo 
už didelius pinigus išpirkti, o pats 
klebonas Juknevičius buvo ištremtas 
į Sibirą.

Patyrę šią skriaudą^emaičiai nu
tarė pasiųsti delegaciją pas carą, bet 
jie pakelyje buvo sulaikyti ir paso-' 
dinti į kalėjimą.

Maskoliai, įvykdę savo uždavinį) 
sugriovė bažnytėlę ir vienuolyną, ga3 
lutinai sunaikindami Kęstaičių tiky-1 
binį centrą.

Iš Kęstaičių vykdami į 2. Kalva-! 
riją, sustojome Alsėdžiuose, bu
vusioj vyskupų rezidencijoje, kurt 
kadaise buvo ant to paties vardo pi
liakalnio.

Vietos bažnyčią statydino 1793 m. 
vyskupas Giedraitis, kuris čia ir gy
veno.

Alsėdžiuose galima rasti įdomia* 
istorinės medžiagos, nes bažnyčių* 
archyvas turi Katarynos II įsakymą 
rinkinį, generalgubernatoriaus įsaky
mus, 1643 metų metrikų knygas, įdo
mių senų bažnyčios indų, paveikslu

Alsėdžių apylinkės gamta graži 
pasipuošusi Alsėdžių, Paburgės, Ly* 
dekinio ežeriukais ir Sruojos upelių,

-pr-

nepaaiškėjo grįžimo motyvai, atrodo, 
romantinis motyvas nulėmė. Grįž- 
tančiųjų išvaizda ir daiktų kiekis ro
do, kad iš Anglijos grįžtama ne taip, 
kaip iš Belgijos. Ir jei grįžtantieji 
Anglijos ir negiria, bet nepasakoja 
ir tokių baisių faktų, kaip sugrjžu- 
sieji iš Belgijos, kuriuos jie patyrė 
ryšium su savo grįžimu.

Naujai vykstantieji į Angliją gerai 
padarys sau, jei prieš išvykdami iš 
pagrindų patikrins savo sveikatą. Ir 
jei kam reiktų pasigydyti, tai geriau 
atlikti tai vietoje. K. Obolėnas

Dail. Adomo Varno darbų paroda
Ravensburgo lietuvių tremtinių 

bendruomenė balandžio 3 d. pagerbė 
daug nusipelniusį bendruomenei savo 
garbės pirmininką, dail. prof. Adomą 
Varną, jo kūrybinio darbo keturias
dešimt metų sukaktuvių proga. Į mi
nėjimo iškilmes-akademiją buvo at
silankęs VLIKo pirm. prof. Dr. M. 
Krupavičius, Vykd. Tarybos narys 
prof. Brazaitis, L. Taikom. Dailės 
M-los Freiburge direkt. prof. V. K. 
Jonynas, tos mokyklos pedagogas 
dail. Ant. Tamošaitis, vietos lietuvių 
bendruomenės kultjūrininkai ir gau
sus tautiečių būrys, perpildęs erdvią 
LRK salę.

Apie vieną žymiausių mūsų vy
resniosios kartos dailės kūrėjų, prof. 
Adomo Varno gyvenimą bei jo kū
rybą įdomią paskaitą skaitė prof. V.

Auhšt. Technikos Mokykla baigė mokslo
Schwab. Gmiindas. — Balandžio 

29 d. pirmoji tremtyje Aukštesnioji 
Technikos Mokykla, kuri veikė pagal 
buv. Kauno Aukštesn. Technikos 
Mokyklos programas ir planus, išlei
do pirmąją, o kartu ir paskutinę lai
dą — 45 technikus: 17 statybininkų, 
16 mechanikų ir 12 elektrotechnikų. 
Si mokykla buvo įkurta 1946 m. lie
pos 1 d. Nūrtingene. Mokslas tęsėsi 
22 mėnesius, nors pradžioje buvo 
manyta dirbti tik 18 mėn. Žinoma, 
mokslo užtęsimas išėjo klausytojams 
tik į naudą. 1947 m. birželio mėn. 
mokykla, kartu su visais Nūrtingeno 
apskr. gyvenusiais lietuviais, persi
kėlė į Schw. Gmūndą ir čia tęsė 
mokslą toliau. Visą laiką, nuo pat 
mokyklos įkūrimo, turėta daug sun
kumų, dirbant žiemą šaltose patal
pose, stokojant mokslo priemonių ir 
vadovėlių, tačiau visa dideliu dėsty
tojų ir pačių klausytojų pasiryžimu 
nugalėta ir sėkmingai užsimotas tiks
las pasiekta.

Į mokyklą buvo priimta 64 klau
sytojai, tačiau laikui bėgant dalis 
klausytojų atkrito ir mokyklą tebai
gė 45. Stojant buvo reikalaujama 
bent 6 gimnazijos klasių mokslo cen
zo, bet 44% visų klausytojų buvo 
baigę gimnazijas ar net lankę uni
versitetą. Mokykloje dėstė 25 diplo-

i muoti inžinieriai. Trobesių statybos 
: skyriui vadovavo dipl. inž. Kaunas, 
. elektrotechnikos skyriui — dipl. inž.

Burba, mechanikos skyriui — dipl. 
inž. Didžiulis. Nuo pat įsisteigimo 
mokyklai vadovavo dr. inž. M. Bau
blys, kuris tik pora mėnesių prieš 
baigiant mokyklos darbą, protestuo
damas prieš vietinių institucijų ne
tikslų reikalų, susijusių su mokyklos 
darbu ir gyvenimu, nušvietimą mūsų 
vadovaujančioms švietimo įstaigoms 
ir tų įstaigų šiuo reikalu padarytas 
išvadas, iš direktoriaus pareigų pa
sitraukė. Pažymėtina, kad šitam fak
tui solidarizavo ir visa mokyklos mo
kytojų taryba.

Baigusiems mokyklą absolventams 
atestatus, suteikiančius teisę verstis 
atitinkamos specialybės techniko 
praktika ir stoti studentu į aukštą
sias technikos mokyklas, įteikė mo
kyklos direktoriaus pareigas einąs 
dipl. inž. Banaitis. Naujuosius tech
nikus sveikino Tremtinių Tarnybos 
vadovas dipl. inž. Novickis, PC IRO 
Field Observer R. Maingeot, kuris 
daug prisidėjo prie mokyklos suor
ganizavimo, ir kt. Mokslo baigimo 
proga buvo suruošta baigiamųjų dar
bų paroda, kurioje matėsi tikrai gra
žių projektų, kurie galės būti įgy
vendinti grįžus atstatyti nuteriotos 
tėvynės, (s)

K. Jonynas. Jubiliatas susilaukė 
daug gražių sveikinimų žodžiu bei 
raštu, kuriuose buvo pareikšta didi 
pagarba už jo vaisingą kūrybinį dar
bą lietuvių tautai bei palinkėtą geros 
sveikatos ir sėkmės toliau dirbti dai
lės darbą.

Minėjimo metu buvo suruošta ir 
uždara prof. Adomo Varno dailės kū
rinių paroda. Nors ši paroda ir praė
jo reikšmingo jubiliejaus ženkle, ta
čiau savo apimtimi ji negalėjo pre
tenduoti į turiningą Adomo Varno 
kūrybos visumos reprezentaciją, nes 
parodoj tebuvo išstatyta tik 43 dar
bai, padaryti pastaruoju metu Ra- 
vensburge. Dailininkas, turimais da
viniais yra per 40 metų sukūręs per 
tūkstantį dailės darbų: portretų, 
kompozicijų, gamtovaizdžių, dekora
tyvinių ir grafikos darbų, keletą ci
klų įdomių šaržų bei taikomosios dai
lės dalykų. Visas Adomo Varno dai
lės lobynas (per 95 %) yra anapus 
geležinės uždangos bei išblaškytas po 
platųjį pasaulį. Anuose kūriniuose 
visumoje pasireiškė Adomo Varno 
kaip dailininko talentas ir meistriš
kumas. Anais savo dailės darbais 
Jubiliatas ne tik įsirikiuoja į pir
maeilių Lietuvos dailininkų eiles, 
bet jais išeina ir už savo tautos meno 
gyvenimo ribų. Ravensburgo parodoj 
išstatyti darbai neatstovavo nė dvi
dešimtosios dalies Adomo Varno kū
rybos ir kaip tokia tik simbo’izavo 
šio mūsų meniškai pajėgaus-Daili
ninko kūrybinį jubiliejų.

Adomas Varnas Tėvynėje stipriau
siai pasireiškė kaip gilus psichologi
nio portreto ir lietuviško gamtovaiz
džio kūrėjas, be to, ir kaip įdomus 
stiliumi bei charakteriu šaržo mei
steris. Tremties metų darbuose A. 
Varnas pasireiškė pirmaisiais dviem 
atvejais. Ravensburgo parodoje buvo 
išstatyta keliolika aliejinės tapybos 
bei kitokiomis technikomis darytų 
portretų, kuriuose stipriai jaučiamas

mums gerai pažįstamas Adomo Var
no psichologiškumas ir meistrišku
mas. Įdomus spalvingumas visoj ga
moj išreikštas Ravensburgo, Daili
ninko tremties dienų gyvenamosios 
vietovės, paveikslų cikle ir jo apy
linkių gamtovaizdžiuose, kuriuose 
stipriai pagautos šio krašto gamtos 
šviesų bei spalvų nuotaikos. Šalia 
aliejinės tapybos, parodoj buvo iš
statyta keliolika portretų, pieštų an
glimi, sangvinu ir kitokiomis techni
komis, rodą, kad Adomas Varnas te
bėra stiprus piešinio meisteris.

Šioje parodoj Adomas Varnas bu
vo išstatęs ir kelis Lietuvos gamto
vaizdžius, kurie savo pilka, bet taip 
miela ir pažįstama gamta, šiltu jau
smu nusmelkė ne vieno parodos lan
kytojo širdį. Koksai didelis lietuviš
kos gamtos šviesų bei spalvų skirtu-

Iš studentu gyvenimo
— Freiburgo lietuviai studentai 

balandžio 11 d. surengė studentų tra- 
dicinį initium semestri su įdomia ir 
įvairia studentiška tos rūšies pro. 
grama.

— Balandžio 17 d. įvykusiame vi
suotiniame lietuvių studentų susirin
kime išrinkta nauja studentų valdy-: 
ba: pirm. — Julius Kaupas, vicepirm. 
— Eugenijus Stanikas, sekret. — Liu
das Šokevičius, ižd. — Vaclovas Ta
mošaitis ir v-bos nariu — Danutė! 
Jasaitytė.

Studentų garbės teisman išrinkti 
studentai: Stasys ijiškevičius, Juozą* 
Makulis ir Antanas Gaušas. Revizi
jos komisijon: Bronius Svogūnėlis, 
Albertas Celna ir Kazys Kiaunė, (vt)

mas, gretinant su Pietvakarių Vokie
tijos gamta!

Tais ir kitais savo darbais, išdė
stytais dviejuose nedidelės erdvės, 
žemuose bei blogai apšviestuose 
kambariuose, Adomas Varnas įtikino 
žiūrovą, kad Dailininkas, šiais ma
tais baigiąs amžiaus septintą dešimtų 
metų, dar stipriai tebelaiko teptuką 
savo rankoj ir su nemažėjančiu sėk
mingumu kuria naujas dailės verty
bes. Laikas ir įvykiai, ne kartą tie
sioginiai skaudžiai palietę Adomą 
Varną, nepajėgė palaužti jo kūryba 
nės valios bei kūrybinių polėkių. 
Adomas Varnas dar stipriai tebelai
ko rankose savo kūrybinę vėliavą ir 
su ja žengia į naujus laimėjimus.

Gediminas Ramūnas

Schwab. Gmiindo stovyklos naujienos
— Balandžio 28 d. Stovyklą aplei

do didelis būrys tautiečių, Jturių 76 
išvyko į Australiją ir 5 į Angliją. 
Dar apie 50 asmenų, daugiausia iš- 
vykusiųjų šeimų nariai, laikinai pa
siliko stovykloje ir į Australiją galės 
išvykti vėliau. Pažymėtina, kad toks 
didelis skaičius pirmą kartą emigruo
ja iš šios stovyklos. Tai yra beveik 
10 % visų stovyklos gyventojų skai
čiaus. Išvykstančiuosius atsisveikino 
LTB komiteto pirm. Jočys, klebonas 
kun. Karalius ir Katalikų Akcijos 
vardu gyd. Petrikas.

— Amatų Mokykla, vedama inž. 
Bacevičiaus, išleido naujų specialis
čių būrį — 18 moteriškių skrybėlių 
dirbėjų — modisčių. Šie kursai vei
kė apie 4 mėnesius, per kuriuos bu
vo perdirbta 170 skrybėlių ir iš jų 
pagaminta visiškai nauji ir gražūs 
modeliai. Kursus vedė p. Žilevičienė,

talkininkaujant dviem Vokietėms 
specialistėm.

— Vietinis Liet. Darbininkų ir 
Amatininkų Profesinės Sąjungos 
skyrius gegužės 1 d. suruošė darbo 
šventės minėjimą. Paskaitą apie 
darbo šventės reikšmę ir dirbančiųjų 
organizacijas Vakaruose skaitė iš 
Augsburgo atvykęs adv. Skorubskas. 
Vėliau buvo atlikta ir meninė minė
jimo dalis.

— Gegužės mėn. pabaigoje Schw. 
Gmiindo stovykloje ruošiama sukak
tuvinė skautų paroda, kurioje bus 
parodyta skautų įsikūrimo istorija, 
skautavimas, skautų darbai, spauda 
ir kt. Su eksponatais šioje parodoje 
dalyvauja visų vakarinių Vokietijos 
zonų lietuvių skautų vienetai. Pa
roda vėliau bus perkelta Į kitas di
desnes stovyklas, (s)

REMSITE LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS
PINIGINĘ RINKLIAVAI
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Veiks ar dar dels Amerika?
W. Churchill buvęs britų mini- 

Bteris pirmininkas, kuris ne įkartą 
įsiteikė sovietams sprendžiant 1943-4 
m. Lenkijos ar kitus klausimus, ku
ris atsiminimuose anksčiau ir dabar 
bolševikams drįso nuplėšti kaukę, o 
krikščionių konferenciją entuziastin
gai sveikino 1948. IV. 25 d., taria: 
„Europoje nebus pastovios taikos iki 
aziatai komunistai ir imperialistai 
vyraus centrinėje ir rytinėje Euro
poje“. Meskime čia žvilgsnį į tai, 
kaip esamą situaciją vertina JAV.

TUOJ KARĄ PRADĖTI
JAV įtakinguose sluoksniuose yra 

dvi nuomonės: „Act now“ — nevil- 
kinant sunaikinti aziatišką tironiją 
ir „go slow“ — lukterti keletą metų.

Kaip samprotauja pirmieji?
Pirmosios nuomonės šalininkai 

yra JAV užsienio reikalų ministerija, 
karo ministerijos valdytojas ir vei
klos derintojas James Forrestal ir 
vadovaujantieji kariai. Jų nuomone 
JAV dabar pirmauja technišku apsi
ginklavimu: oro ir jūrų laivynu. Tuo 
tarpu Europos geopolitinė padėtis 
yra palanki karui pradėti. Ilgesnį 
metą atidėjus veiksmus ir vakarinė
je Europoje padėtis galinti pakitėti 
amerikiečių nenaudai. Antrojo pa
saulinio karo dalyviai lengvai gali 
būti įjungiami į karo mašiną. Sovie
tai tuo tarpu dar nepasiruošę stoti 
kovon. Jiems pasiruošus santykis 
gali pakitėti ne Vakarų naudai.

„Kaip būtume nepasiruošę, mes 
privalome įrodyti Europai, kad gali
me rizikuoti sprandą nusilaužti, siek
dami sovietus sunaikinti“.

Šios linkmės šalininkai siūlo:
Sustiprinti veiklą prieš Markos. 

Šioje srityje nebuvę pakankamai 
apsisprendimo sunaikinti sukilėliams. 
Sukilimui užgniaužti būtų užtekę 
anksčiau kelių amerikiečių divizijų.

Susitarti su Italija, kad ji galėtų 
būti pagrindine amerikiečių karine 
baze. Neveltui karą pralaimėjusiai 
Italijai suteikti kreditai 1,75 mrd., 
grąžinti 29 laivai ir atstovų rūmų 
narys Joe Martin mobilizavo visus 
JAV italus, nekomunistus, antikomu
nistinei kompanijai, pažadėjo grą
žinti Triestą, o G. Marshallio plano 
(statymą pasirašius paskubomis iš
siuntė kelias dešimtis laivų su gėry
bėmis. Jugoslavija yra pastačiusi 
„ant kojų“ 600.000 vyrų. Jei Italija 
pasijustų grėsmėje, jai suteikti rim
tą karinę pajėgą. Pralaimėjusių ko
munistų pakartotinos jėgos bandy
mas Milane, Torine, Brecijoj ir eilėje 
miestų rodo, kad toki parama gali 
būti reikalinga.

Padidinti jūrų karo laivyną Vi
duržemio jūroj. Šis nusistatymas da- 

, limi įgyvendintas, nes didžiausią ka
ro laivyno manevrą Šiaurės jūroj 
atliko neseniai vieni britai, palikdami 
amerikiečių karo laivyną Viduržemio 
jūroj.

Rašo Ged. Galvanauskas

| pasakyti — duoti per pirštus dar 
rankenos į rankas nepaėmus.

> SLINKTI PAMAŽU
Kiti taktikos šalininkai: sen. 

Bern. Baruch, gen. Eisenhower siūlo 
pirma pasiruošti, o smūgį duoti po 
dvejų, trejų, o gal penkerių metų. 
Jų šūkis — taikyk, kai esi pasiruo
šęs šauti. Tuo tarpu sovietai gali 
turėti karinę persvarą ir karo atveju 
jį laimėti, Nors jie prileidžia, kad 
Sovietai pilnai apsiginkluos tik po 
10 metų, tačiau nuo antrojo karo pa
baigos Sovietai yra daug atlikę. Lėk
tuvų gamyboje jie toli pralenkė JAV. 
Maisto ištekliai sudaromi nuo pat 
paskutinio šūvio. 16 mil. vyrų esą 
paruoštyje.

Tuo atveju karą pradėjus, ameri
kiečiai neturėtų užtektinai kariuo
menės savo rankose įvairioms svar
bioms sritims ginti: Europoje, Arti
muosiuose Rytuose ir Azijoje. Tuo 
atveju Europa gali būti Sovietų 
užimta per 60 d. ligi Atlanto ir Pi- 
renėjų.

' Šis pesimistinis strateginių klau
simų vertinimas iš dalies yra nelo

Pagaliau pastarasis siūlymas su Į 
Vakarų Europa sudaryti karo są
jungą. Sąryšyje su G. Marshall pla
nu sudaryta pastovi D. Britanijos, 
Prancūzijos ir Benelux karinė komi
sija, kuri posėdžiauja Londone. Toji 
komisija 1948. IV. 27 sukvietė pla
tesnę konferenciją vien strateginiems 
klausimams aptarti.

Prancūzija karinę paramą gauna 
atskirai, nes JAV jau apginklavo 20 
divizijų. Atrodo, kad čia padaryta 
tik gera pradžia.

Kai atstovų rūmai nubalsavo 
Ispaniją priimti į Marshallio planu 
remiamų valstybių skaičių, o tą nu
tarimą prez. H. Truman, pasinaudo
damas veto teise, atmetė, jo įgalioti
nis Myron Tailor, lydimas karo mi
nisterijos atstovo Bell, atlankė gen. 
Franco Ispanijoje. Kaip spauda 
skelbia, JAV pažadėjo atskirai finan
suoti, o Franco sutiko perleisti kai 
kurias strategines pozicijas pvz. Ceu- 
tą Balearus, Azorus ir kitas.

Karo nevengimo šalininkai siekia 
uždaryti visas duris, pro kurias Sta
linas bandytų įslinkti. Tuo norima

KAZYS VERŽIKAS/Ar gi tai jau artėjančio 
karo ženklai?

Chicago (Ill.) Balandžio 20 d. — 
Europoje, Azijoje ir Amerikoje (ryš
kiausia Pietų Amerikoje) dažnėja 
(vykiai, kuriuos galima pavadinti 
kruvinais ar, mažiausia, krauju kve
piančiais susidūrimais vakarų su ry
tais. Ka tatai reiškią? Ar tai pir
mosios karo kregždės? Ir kasdien 
reikia laukti sprogimo? Daug kas 
mano, kad taip. Bet ar yra pagrindo 
taip spręsti?

Lemiamas mūšis tarp rytų ir va
karų neišvengiamas — su tuo sutin
ka ir didžiausieji pacifistai. Bet kada 
tai galėtų įvykti? Daug kas mano, 
— ir tai teisybė, — kad Sovietai 
vengs karo iki paskutiniųjų dėl dvie
jų priežasčių. Labai bloga ekonomi
nė padėtis, dar neapsiginklavę, neturi 
dar atominių bombų prisigaminę, 
nors jos paslaptį jau ir turi. O svar
biausia — jiems labai norisi kiek ga
lint daugiau žemių ir strateginių po
zicijų užimti be karo, jiems svetimų 
žmonių kraują liejant. Tai kam sku
bėti kariauti?!

Amerika karo pradėti nenori. De
mokratinėje santvarkoje dėl to reikia 
pirmiau suorganizuoti milžinišką 
propagandą. Amerika taip pat dar 
neapsiginklavusi kaip reikia. Talkos 
metu sunku rasti tam reikalui besą
lyginį ir neribotą pritarimą. Ameri

ka, kaip matėmė iš dviejų praėju
siųjų karų, tą didelę mašiną pajėgia 
užsukti tik karui prasidėjus, kada 
kitos išeities jau nelieka. Bet skele
tas tokiai mašinai jau dabar labai 
paskubomis statomas. Štai keli tik 
pavyzdžiai. Paskirtos lėšos milžiniš
kam oro laivynui. Skubiai svarsto
ma mobilizacija (vad.- „draft“), pri
verstinė visuotinė karo prievolė, su
stabdytas karo įmonių pardavimas ir 
panašiai. Vadinasi, visai konkreti 
pradžia. Milžiniška parama būsi
miems karo sąjungininkams Europo
je ir Azijoje. Nebeatidėliojamas Pie
tų Amerikos traukimas į bendrą bū
simo karo frontą.

Bet tai gali tęstis dar daugelį me
tų? Tai iš kur tie kruvini susirėmi
mai? Kam jie reikalingi, jei dar greit 
apie karo pradžią negalvojama? Jie 
turi tris labai lengvai įžiūrimus tiks
lus. Visų pirma, tai reikalinga pro
pagandai. Reikalinga įrodyti ir savo 
piliečiams ir kitiems, kodėl galima ar 
net neišvengiama pradėti savo buvu
sį sąjungininką mušti. Antra vertus, 
tie nuolatiniai konfliktai palaiko, 
taip sakant, permanentinę progą ka
rui pradėti, pasiunčiant (ar net nepa- 
siuntus) kokį „ultimatėlį“. Bet pats 
svarbiausias tikslas tai yra, taip sa
kant, realūs, tikri manevrai. Stebi

giškas ir netikslus, nes pamirštama 
eilės kr .: ii į karinis pajėgumas ir kal
bama apie amerikiečių 5 kovos divi
zijas, 5.500 bombonešių, atominę 
bombą ir kitus ginklus.
APSIGINKLAVIMO SPARTINIMAS

Toms nuomonėms suderinti nese
niai buvo sukviesta Key West konfe- 
rencija, kurioje aptarti esminiai 
klausimai. Konferencijoje nusistaty
ta ginti Stettino-Triesto liniją, paga
minti 20.000 kovos lėktuvų, jūrų ka
rinį laivyną padidinti 50 °/o, įgyven
dinti karinę prievolę ir 1.1.

Oro laivynui 'ir raketoms gaminti 
paskirtas papildomas kreditas 2,75 
mrd. dol. Jūrų laivynui prašo 1,5 
mrd. dol. papildomų sumų. Gen. 
Bradley, sausumos karo ministerijos 
gen. štabo viršininkas, jau ne kartą 
klabeno duris ir referavo įvairioms 
komisijoms, kad karinės prievolės 
įstatymas būtų priimtas.

Tie žygiai aiškiai rodo, jog So
vietų 175 divizijos sudaro rimtą pa
vojų dabartinei taikai. O tos divizi
jos galt greitai išaugti ligi 400. So
vietų oro laivynas nemoderniškas, 

ma, ar priešas reaguos, kur, kurioje 
vietoje ir kuriuo būdu. Tatai duoda 
neapsakomai brangių nurodymų atei
ties karui.

Taip į reikalą žiūrint, būtų dar 
galima perdaug nesiįaudinti dėl karo 
pradžios, jeigu ne du klausimai. Pir
mas: ar Sovietams bus patogu laukti, 
kol Amerika įpusės savo karo maši
nos pastatymą ir patieks pakankamai 
maisto ir ginklų savo būsimiems ka
ro sąjungininkams Europoje ir Azi
joje? Ar jie nejsigeis tą darbą, dar 
tik sėkmingai pradėtą, nutraukti?

Kitas klausimas toks: ar Ameri
kai bus patogu, kad Sovietai be karo 
užims jiems tinkamiausias strategi
nes teritorijas Europoje ir Azijoje, su 
visomis žaliavų atsargomis? Ar Ame
rikai bus patogu laukti, kol rusai pa
sigamins pakankama atominių bom
bų kiekį? Kad rusai paslaptį turi, 
dėl to jau niekas nebeabejoja. Bet 
didesniam jų kiekiui pagaminti rei
kia milžiniškų įrengimų, kapitalo 
(rusai dar galutinai neprarado vil
ties gauti Amerikos paskolą) ir pa
kankamo kadro aukštų kvalifikacijų 
specialistų. O tam vėl gi reikia laiko.

Taigi, dabar karo pradžią nulems 
ne konfliktai, ne bizniai, bet tas at
sakymas, kurį duos J čia suminėtus 
abu klausimus rytų ir vakarų mili- 
tariniai specialistai. 

bet jie turi B-29 tipo bombonešių. 
Dabartinė sovietų lėkt.../ų gamyba 
sudaro apie 70°/« pasaulinės gamy
bos. Jūrų laivynas yra silpnas, nes 
turima 11 linijinių laivų, kurie ne
gali judėti, lyg būtų užkimšti bon- 
koje. Bet sovietai jau turi 250" pa- 
vandeninių laivų vokiško tipo Nr. 21, 
pagal Schnorkel brėžinius.

Apie atominę bombą esama taip 
pat įvairių nuomonių.

Šie duomenys sudaro palyginti 
tik apytikrį vaizdą. Abi šalys turi 
apsčiai karo paslapčių, kurios iškils 
viešumon po III pasaulinio karo. Jas 
reikia panildyti penktosios kolonos 
galia, kraštų struktūra, geopolitine 
padėtimi ir psichologinėmis nuotai
komis.

Abi stovyklos karo nenori. Ta
čiau karo mašina veikia kuo spar
čiausiai. Ją užsukus, ginklai patys 
pradeda šaudyti. Klausimas — kas 
karą pradės, mažiausia nerimtas. 
Priežasčių jau daugelio būta, tačiau 
visuotinis karas nepradėtas, nors de
ga eilė karo židinių. Jis nepradėtas, 
nes nepasiruošta. Ne priežasčių ne
buvimas, bet nepasiruošimas, psicho
loginis pavergimas atidėjo karą.

Ateinanti mėnesiai bus kritiški. 
Niekas tiksliai nežino, ką jie atneš, 
bet numanu, kad jie savyje slepia 
daugelį staigmenų. O tuo metu sun
ku įspėti, kuris žemės rutulio taškas 
yra pavojingiausias. Šis pavasaris 
gali būti audringas, nors vasarą per
kūnija esti dar dažnesnė.

Kolektyvinis planas prieš 
Sovietus

JAV TURINČIOS VADOVAUTI, 
SAKO HAROLD E. STASSEN
Buv. Minnesota gubernatorius ir 

dabartinis resp. kandidatas į prezi
dentus Harold E. Stassen nurodo, 
kad JAV pakviestų kitas Jungt. Tau
tų valstybes, ypačiai Briuselio pakto 
narius, imtis kolektyvinės akcijos 
prieš bet kokią Sovietų agresijos ar 
infliacijos grėsmę.

Si grupė turėtų būti sudaryta JT 
Chartos rėmuose ir imtųsi „tvirtos 
akcijos“ prieš galimą rusų invaziją ir 
komunistų partijas bei organizacijas 
uždraustų tuose kraštuose.

„Kremliaus vadai, pareiškė jis, 
gali padaryti beprotišką žygį karo 
link, naudodami agresyvią infiltra
ciją ar tiesioginę jėgą, nukreiptą 
prieš mažas ir silpnas kaimynines 
tautas“.

Vakarų Europos —z Britanijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir 
Luksemburgo komunistų vadai rei
kalauja kovoti su Briuselio paktu, 
nes tai kenkiąs taikai. (AP)

(11) M.VtMTTOMS

Pagaliau atėjo lemtingosios dienos — birželio 12—13—14. 
Ir prasidėjo!... Nakties vidum, pačiam įmigyj, suburzgė 
sunkvežimiai, šoko Iš jų rūstūs komisarai, bukai žiaurūs en
kavedistai, prasti kareiviai, lietuvių išdavikai ir puolė prie 
numatytųjų namų. Akiplėšiškai skambina, beldžiasi, laužia
si... Virpa balsai, bailūs klausimai — garsūs, šiurkštūs at
sakai: kraustykitės, skubėkit! valanda laiko! važiuosite So
vietų Rusijon!... Išgąstis, skausmas, moterų verksmas, vaikų 
klyksmas ... Paskubos, maišatis ... Neviltis ...

Ir taip įvairiuose miesto galuose, šimtuose namų tūkstan
čiai žmonių, pagauti siaubo, priblokšti skausmo, svaigte ap
svaigę, mėtos, kaip prieš mirtį, nebesumodami, ką iš savo 
kuklaus turtelio imti, ką palikti, galop grūdami su ryšuliais į 
nešvarius vežimus... Su neviltim širdyj, sopulingom akim 
žiūri jie į tą savo buveinę, kur buvo taip ramu ir jauku, J tą 
gatvę, tokią priprastą ir mielą, į tuos namiškius, kur dabar 
atrodo tokie geri ir brangūs. Gal paskutinį kartą matomės? 
Sudiev, sudiev!

Ir pasijudino stoties link eilės vežimų... Ir galo, rodos, 
nebebus...

O pasilikusieji lygu apstulbę. Lydi jie tremiamuosius 
klaikiais žvilgiais... Krūtinėj siaubas ... Kuomet mūsų eilė? 
Šiandien? Ryt?...

Nepaprastas triukšmas pažadino ir Cirikšo šeimelę. Žiūri 
pro inkilo langelį — kieme tvaska autų švyturiai, švytuoja 
lempelės, sužibę visi langai. Aplink mašiną vaikšto kareiviai, 
šoferis kažką taiso pasilenkęs. Du kareiviai su šautuvais 
stovi miegūstai prie durų.

Cirikšas Iššoko pro lageiį, nutūpė ant Inkilo dangčio ir 
stebi, kas čia daros. Rods, netikroviška. Nejauki pasaka.

Rytuose jau brėkšta. Vėsu, šiurpulys perliejo. Smulkus 
Metus purkšnoją.

Cirikšul rūpi, kas daros Jonuko bute. Va, ten. Langai 
apšviesti. Po kambarius slampinėja enkavedistai, rausdamies 
visuose užkampiuose. Jonuko motina, paraudusiom akim, bė
ginėja nuo spintos prie komodos, nuo bufeto prie dėžės, rink
dama ir kraustydama daiktus. Dukrelė verkdama padeda.

Cirikšas žiūri — taip pat darosi ir keliuose kituose bu
tuose. Ką tai reiškia? Tur būt, labai negera, kad žmonės 
taip verkia...

Praėjo gera valanda ir po kits kito žmonės, apsivilkę 
kaip kelionei, pradėjo nešti žemėn ir krauti į sunkvežimi 
lagaminus, dėžes, ryšulius, laipina vaikus, lipa patys, sėdas 
ant savo daiktų... Aure ir Jonuko motina su dukrele. Mo
tina nosinėle šluostos ašaras. Mažutė balsu rauda. — Vadi
nas, ir jas tremia! Vargšės, — liūdnai sako sau Cirikšas. — 
Taip jos ir nebesusilaukė Jonuko. O ir jis nežinos, kur jos... 
Kad aš galėčiau jam pasakyti! Bet ne, geriau, kad nežinos.

Pagaliau įlipo t vežimą ir abu kareiviai su šautuvais. 
Abejingai sėdos į savo vietą šoferis. Subyzgė motoras, ir, 
lydimas benzino dūmų, vežimas išgrumėjo į gatvę.

Langai po kits kito užgeso. Namas aprimo, bent iš vir
šaus; o kas ten viduj?

Tupi ant inkilo Cirikšas, liūdnai papūręs, nesidžiaugia 
aušra, kur šį kartą aušta negandinga ir blyški, kaip lietuvių 
veidai, Stalino saulei šviečiant.

VHf.
Praėjo septynios dienos, kaip nuodingas slogutis. Žmo

gus jautėsi, lyg pasmerktas pakarti, pastatytas po kartuvėmis 
ir laukiąs savo .eilės, o nežinąs dienos nei valandos.

Gamta, amžinoji abejingoji, švytėjo ir kerėjo visais pava
sario šypsuliais. Naktys nuostabiai minkštos, lipšnios, svajin
gos, po žvaigždėtu dangum, kvapsnių tvane.

Žvainoj apytamsoj šlaitai, apsidengę vęšliais krūmais, to
kie paslaptingi...

Toje sambrėškų tyloje, po milžinais dangaus skliautais, 
po medžių baldakimais, po krūmelių priedanga, ieško prie
glaudos laimingieji Sovietų Sąjungos piliečiai, kaip beteisiai, 
benamiai, piktų medžiotojų ujami dangaus paukščiai ar laukų 
žvėreliai.

Atėjo šeštadienio naktis su visu priešjoninių svaiguliu ir 
žavesiu. Tyla plazda švelniais šilko sparnais. Drungna vėsa 
glosto žemės krūtine...

Drebėdami gūla žmonės, kas namie, kas po tyru dangum, 
nežinodami, kas ištiks juos šią naktį, ar bebus laisvi rytoj 
rytą.

Dar nepersisvėrė naktis per dangaus zenitą. Dar neišny
ko j o į savo žygį raudonieji žmonių medžiotojai. Dirba savo 
darbą giliai naktį tartum gėdis dienos šviesos.

Pagaliau nuovargis švinu paverčia akių vokus, ir jos ne
jučiom užsimerkia. Miegas aptildo baimės nukankintas širdis. 
Į mirtį panašus (migis, kaip narkozė, palengvina žmonėms 
kančią. Negirdi jie, kad vėl prasidėjo naktinė medžioklė, 
žmonių medžioklė dvidešimtajame amžiuje vidury Europos.

Tik ėmus brėkšti dienai, praėjus pirmajam mirtiškajam 
(migiui, žmonių sąmonėn ėmė veržtis automobilių dūzgesys, 
bolševikų šaukojlmas, aukų verksmas. Atsimerkia pilietis, 
pakelia galvą nuo priegalvio, pasiklauso... Ne, dar ne prie 
mūsų namo, dėkui Dievui... Ir vėl apsvaigusi galva nusvyra 
ant priegalvio, ir sąmonės žiburys užgęsta...

Bet štai trenksmas ir dundesys ... Ir vėl... Ir dar ... ląrg 
būtų užėjusi smarki perkūnija...

Pilietis sunkiai praplėšia akis... Kas čia tatai! Žvilgteli 
( langą — pro stiklus švelniai veržias kambarin aušra... Bet 
kodėl ji tartum pasruvusi kraujais? Argi čia kur tvįsta smar
kus gaisras?...

Pilietis šoka iš lovos — ir prie lango... Taip, gaisras! 
Ir ne vienas: dega Aleksoto kalne keli pastatai... Rodos, 
aerodrome... Taip!... Argi žaibas būtų uždegęs?.... Ne! 
dangus giedras — nė debesėlio... Tik aukštai mėlynėj dūzgia 
lėktuvai... Ir vėl iš žydro dangaus trenkia neregimas perkū
nas — ir žemėj ištyška ugnies fontanas juedam debesy... Ir 
dar... ir dar...

— Brolau, karas? — šaukia pro langą bėgdamas krū
mynas.

Karas? Ne! argi gali tai būti?! Karas? O! jeigu taip!..* 
Karas?... Bet gal čia vien bolševikų manevrai?... Tik kodėl 
tokie dideli gaisrai? Argi galėtų tyčia tokius nuostolius da
ryti?... Ne, ne! tai — ne manevrai! tai — karas! karas!

Ir piliečiai bėga pas kits kitą vis su tuo pat magišku 
žodžiu lūpose — karas!
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Lietuviai Prancūzijoje
ir galimybės joje įsikurti

pas lietuviu Šalpos draugijos prancuzijoje pirmininką pulk. j. lanskoronskį

Daugelio tremtinių akys nukreip
tos į kitus kraštus, kad tik greičiau 
Ištrūkus iš nesvetingos Ir įgrisusios 
Vokietijos. Iš IRO skelbiamų žinių 
aiškėja, kad ne visiems tremtiniams 
gali nusišypsoti laimė pakliūti į už
jūrio kraštus. Anglija, Prancūzija, 
Belgija yra numačiusios priglausti 
dalį šio karo tremtinių, laikinai ieš
kančių pragyvenimo galimybių ne 
gimtose šalyse. Sąryšy su tuo Mūsų 
Kelio bendradarbis Paryžiuje buvo 
paprašytas atsilankyti pas Lietuvių 
Šalpos Draugijos Prancūzijoje Pirmi
ninką pulk. J. Lanskoronskį, 
'kuris mielai sutiko pasidalinti aktua
liomis mintimis.

Pulk. J. Lanskoronskis Prancūzi
joje gyvena jau ilgą laiką, puikiai ją 
pažįsta, taip pat gyvai seka lietuvių 
tremtinių gyvenimą ir sielojasi ben
drais rūpesčiais, — tad pirmiausia 
buvo įdomu patirti, ką p. Pirminin
kas galvoja apie įsikūrimo galimybes 
lietuviams Prancūzijoje. Buvo pa
liesti ne vien praktiški įsikūrimo 
klausimai, bet ir visuomenės bei ofi
cialių sluoksnių nuomonės naujos 
Imigracijos reikalu.

Pasirodo, kad visuomenės opinija 
tuoj po šio karo visų svetimšalių at
žvilgiu buvo gana neigiama. Nusista
tymas prieš svetimšalius prasidėjo 
vokiečiams okupavus Prancūziją, ku
ri per eilę metų yra priglaudusi daug 
įvairių tautų svetimšalių. Jų tarpe 
buvo dalis, kuri už svetingumą „at
sidėkojo“ išdavimo darbu vokiečių 
naudai. Tokiu būdu svetimšaliams 
buvo primestas kaltinimas sukūrus 
5-tąją koloną. Bet ilgainiui paaiškė
jo, kad išdavimo darbe dalyvavo tik

š. m. kovo 
464.334 DP. 
gyvena sto- 
darbus ka-

32.646 lietuviai 
amerikinėje zonoje

EUCOM civilių reikalų statisti
kos skyrius Frankfurte paskelbė kad 
US zonoje Vokietijoje 
pabaigoje buvo iš viso 
Iš šio skaičiaus 304.856 
vykiose, 15.700 atlieka 
riniuose daliniuose, o 143.769 gyvena 
iš vokiečių ūkio už stovyklų ribų.

Pagal tautybes DP taip pasis
kirsto: Lenkai sudaro didžiausią 
grupę — 164.459 asm., iš kurių 52.953 
yra laikomi Ukrainos lenkais (ukrai
niečiais? Red.) Mažesnes grupes su
daro šie: žydų — 131.466, latvių — 
50.331, lietuvių 32.046, estų — 18.226, 
jugoslavų — 15.480, rusų — 12.709, 
be pilietybės — 28.702 ir kitų ne- 
suskisrtytų — 42.906 asmenų.

Per kovo mėnesį emigravo 7.154 
asmenys ir repatriavo — 894 DP. 
(S&S/JA).

(Musų Paryžiaus koresp.)

nedidelis svetimšalių skaičius, o prie
šingai — didžiuma kovojo su visa 
tauta dėl išsilaisvinimo. Tuo būdu 
visuomenės opinija svetimšalių at
žvilgiu palengva kinta.

Oficialių sluoksnių nuomonė gi — 
visos kraštui naudingos ir kūrybinės 
jėgos palaikytinos ir pritrauktinos. 
Prancūzija yra susirūpinusi pakelti 
savo gyventojų skaičių, įlieti naujos 
jėgos, išnaudoti visas ekonomines ga
limybes, kurios reikalauja dar daug 
darbo rankų. Užtat į busimąją imi
graciją Prancūzijon žiūrima labai rū
pestingai. Bus vengiama dykaduonių, 
norinčių lengvai pelnytis. Prancūzi
ja tenori juodo darbo žmonių, svei
kų, norinčių įsikurti ir likti Prancū
zijoje, t. y. asimiliuotis. Pereinama
sis ar laikinis elementas jos nedomi
na. Konkrečiai: žemės ūkio darbinin
kai, angliakasiai, fabrikų darbinin
kai. Galėtų susirasti galimybių ama
tininkai ir kvalifikuoti fabrikų spe
cialistai. Aišku, kad bent lietuviai 
tremtiniai masiškai nesudaro pagei
daujamų specialybių.

Kaip pulk. J. Lanskoronskis tei
gia, pavieniams asmenims gali pa
vykti lengviau įsikurti, ypačiai že
mės ūkyje ir amatuose:

— Turėdamas kiek kapitalo, ūki
ninkas gali savarankiškai įsikurti. 
Ūkių išsinuomojimo sąlygos yra ga
na palankios. Galima pradėti ir sam
diniu. Geras žemės darbininkas labai 
vertinamas. Už metų kitų, jei jis pa
sirodo sėslus, pastovus, tikras ūki
ninkas, gali tikėtis vyriausybės pa
ramos kreditais. Aš, — pasakoja p. 
Pulkininkas, — asmeniškai pažįstu 
nemažai belgų, lenkų, italų, kurie, 
pradėję samdiniais, šiandien yra sti
prūs, savarankiški ūkininkai. Teko 
girdėti ir apie kelis ūkininkus lietu
vius. Tas pats ir su amatininkais. 
Tik reikia daug dirbti, išmokti kal
bos, turėti inięiatyvos. '

Palietus konkrečias atvykimo ir 
įkurdinimo galimybes, pulk. J. Lan
skoronskis buvo ne visai optimistiš
kos nuomonės. Pasiinformuoti tuo 
reikalu jis lankėsi visoje eilėje įstai
gų, kuriose patyrė, kad asmeninis at
vykimas Prancūzijon vis dar susidu
ria su painia ir ilga procedūra. Ją 
nugalėti pavyksta tik labai nedauge
liui žmonių. Toji procedūra neliečia 
vykstančiųjų per pačių prancūzų su
organizuotas verbavimo komisijas. 
Laisvai norintiems atvykti ir įsikurti 
kelias dar nelengvas.

— Įdomu, kiek lietuviams galėtų 
būti užtikrintas tautinis ir kultūrinis 
savarankiškumas?

— Nelengva spėlioti. Tendencija, 
sakiau, yra asimiliuoti. Apie tai ne
maža buvo ir spaudoj rašyta. Atro
do, kad prancūzai nėra linkę vienoje 
vietoje apgyvendinti daug vienos tau

ninkai pulk. J. Lankoronskis pažy
mėjo esąs optimistas ir tikįs į gražią 
ir laisvą Lietuvos ateitį. Įvykiai su
kasi dideliu tempu mūsų naudai. 
Mums reikią ruoštis būsimam nepri
klausomam gyvenimui, kuris nebe- 
grįšiąs į senus rėmus. Tremtyje tu
rime parodyti daug vieningumo, 
drausmingumo ir tautinės sąmonės. 
Visi mūsų darbai ir mūsų siekimai 
tebūnie skirti Lietuvos bylai ginti ir 
mūsų tautos laisvei atgauti.

Pats pulk. J. Lanskoronskis yra 
kilimo biržietis. Gimnaziją baigė 
Rygoje. Vėliau baigė Petrapilio uni
versitete Istorijos ir Filologijos In
stitutą. Kaip pasižymėjęs studentas, 
buvo pakviestas likti specializuotis ir 
vėliau užimti privatdocento postą. 
Bet užėjęs karas atitraukė nuo moks
linio darbo, ir universitetą reikėjo iš
keisti į karo mokyklą, kurią baigė 
1916 m. Frontas, revoliucija, sunkūs 
išgyvenimai jo nesugniuždė, 1919 me
tų pavasarį jis jau Lietuvos kariuo
menės eilėse ir įvairiuose mūsų lais
vės karų frontuose. Jau nepriklau
somo gyvenimo pradžioje pastebimi 
pulk. J. Lanskoronskio kariniai su
gebėjimai, netrukus jis siunčiamas į 
Prancūziją ir Belgiją tobulintis. 1929 
metais Briuselyje baigia karo Aka
demiją ir, grįžęs Lietuvon, eina visą 
eilę aukštų pareigų Lietuvos kariuo
menėje, skaito paskaitas Aukštuo
siuose Karininkų kursuose (Karo 
Akademijoje), dalyvauja karinėje ir 
mokslinėje spaudoje.

Pulk. J. Lanskoronskis dažnai 
siunčiamas į užsienius įvairioms di

tybės svetimšalių. Savų, turinčių tei
ses, mokyklų steigti neleidžiama: vai
kai privalo lankyti prancūziškas mo
kyklas. Bet atliekamu laiku nedrau
džiama lavintis gimtąja kalba. Eko
nomiškai pajėgi tautinė grupė galėtų 
leisti gimtąja kalba vieną kitą leidi
nį, bet sąlygos yra tikrai nelengvos. 
Prancūzija — demokratiškas kraštas 
pilna’ žodžio prasme. Kiekvienas jau
čiasi laisvai. Antra vertus, supran
tamos prancūzų tendencijos visas pa
jėgas pajungti vien savo krašto ir 
tautos bendriesiems interesams.

— Tamsta, pone Pulkininke, esa
te išrinktas vadovauti Lietuvių Šal
pos Draugijai Prancūzijoje. Įdomu 
būtų išgirsti apie jos įsikūrimą ir 
darbą.

— Nepalankių svetimšalių atžvil
giu pokarinių nuotaikų įtakoje ir lie
tuviams, esantiems Paryžiuje ir 
Prancūzijoje, susiorganizuoti nebuvo 
lengva. Prancūzija niekada oficialiai 
nepripažino Lietuvos aneksijos, bet ir 
nėra linkusi komplikuoti savo užsie
nio politiką. Užtat Lietuvių Šalpos 
Draugija Prancūzijoje yra tikrai ka- 
ritatyvinio pobūdžio draugija, nesi
leidžianti į politinius reikalus. Jos 
svarbiausias tikslas jungti visus 
Prancūzijoje gyvenančius lietuvius ir i 
teikti jiems moralinę bei materialini- 
pagalbą. Šio tikslo siekdama, ji gali, 
steigti ir išlaikyti vaikų darželius, 
padėti įsikurti atvykusioms ar į sun
kumus patekusiems lietuviams, remti 
sporto, studentų, moterų sambūrius, 
etc. Draugija atlieka visą eilę doku
mentinio pobūdžio darbų. Leistuose 
rėmuose ir neturėdama žymių mate
rialinių išteklių, Lietuvių Šalpos 
Draugija Prancūzijoje atlieka svarbų 
darbą. Malonu pažymėti, kad didžią
ją šių .darbų dalį ant savo pečių iš
neša mūsų gerb. Pasiuntinio Pavad. 
p. Dr. S. A. Bačkis, kuris, eidamas 
savo tiesiogines BALF’o Įgaliotinio 
pareigas, neatsisakė būti draugijos 
juridiniu vadovu ir valdybos pata
rėju .'.

Lietuvių Šalpos Draugija Prancū
zijoje yra vienintelis lietuvių sambū
ris, apimąs visus lietuvius Prancūzi
joje. Kitoms organizacijoms įsisteigti 
nebuvo gauti leidimai. Neturėjimas 
materialinių išteklių neleidžia drau
gijai efektyviau dirbti. Pvz. draugija 
neturi patalpų, dėl tos pačios prie
žasties nėra kur dažniau susiburti, 
negalima suorganizuoti skaityklos ir 
bibliotekėlės etc. Bet, tikėkimės, 
žingsnis po žingsnio eisime priekin. 
Džiugu, kad draugija yra visų lietu
vių nuoširdžiai remiama, jos darbas 
nelieka be vaisių.

Paklaustas, ką galvoja apie Lietu
vos bylą paskutiniųjų tarptautinių 
politinių įvykių šviesoje, Lietuvių 
Šalpos Druagijos Prancūzijoje pirmi

Balandžio 17—18 d. Rotenburgo 
stovykloje (Brit. zona) įvyko Latvių- 
Lietuvių Vienybės Sąjūdžio, skyrių 
atstovų konferencija. Iš latvių daly
vavo 14 įgaliotų atstovų, o iš lietu
vių dėl įvairių priežasčių teatvyko 
tik 7. Konferencijos metu buvo iš
rinkta Vienybės Sąjūdžio Centro val
dyba, Revizijos komisija ir Garbės 
Teismas..

Į Centro valdybą išrinkta prof. 
Bračs, Inž. Balsys, Inž. Nasvytis, ra
šyt. E. Skujenieks, žurn. VI. Pauža, 
p. Liepinš, p. Petrauskas ir p. Nau- 
nieks. Pirmininku liko prof. Bračs.

Revizijos komisijon išrinkta: gim. 
direkt. p. Gaide, p. Glemža ir p. 
Traumanas.

Į garbės teismą balsų dauguma 
išrinkta: p. Veselis, adv. Indreika ir 
p. S. Bumblys.

Latvių-Lietuvių Vienybės Sąjū
džio garbės nariais išrinkta: Inž. Pri
eis Paigle, Dr. Vydūnas, prof. M. Bir
žiška, rašyt. Faustas Kirša ir rašyt. 
E. Skujenieks.

Konferencija priėmė naujai per
redaguotą ir tremties sąlygoms pri
teiktą L. L. Vienybės Sąjūdžio sta
tutą ir nutarė apie gegužės mėn. pa
baigą sušaukti Latvių-Lietuvių Vie
nybės Sąjūdžio kongresą, į kurį bus 
kviečiama L. L. Vienybės atstovai,

plomatinėms misijoms, atstovauja 
Lietuvai Nusiginklavimo ’onferen- 
cijoje 1932 metais Zenevo,-.

Netrukus jam tenka labai svarbios 
ir atsakingos pareigos vadovauti Lie
tuvos kariuomenės įguloms Klaipė
dos krašte.

1937 m. pulk. J. Lanskoronskis 
išvyksta Paryžiun kaip karo attachė 
ir nuo to laiko jame gyvena.

Šiuo metu pulk. Lanskoronskį! 
grįžta prie mokslinio darbo, nuo ku
rio paties likimo buvo atitrauktai 
dar Pirmojo Pasaulinio karo metu. 
Yra paruošęs spaudai visą eilę stu
dijų filologiniais ir istoriniais klau
simais, ypačiai iš indoeuropiečių kal
botyros, apie indoeuropiečių mitą bei 
mįslę etc. Be to, baigia ruošti įdo
mią ir šiuo metu aktualią studiją 
apie panslavizmo plėtotę, kitėjimą ir 
veržimąsi į Vakarus. Darbui užbaig
ti susiduriama su dideliais sunku
mais, nes dalis svarbių šaltinių ne
pasiekiami dėl geležinės uždangos.

Šalia mokslinio darbo pulk. J, 
Lanskoronskis gyvai dalyvauja Pran
cūzijos lietuvių kultūriniame ir or
ganizaciniame darbe, vadovaudamas 
Lietuvių Šalpos Draugijai Prancūzi
joje.

Privačiuose santykiuose pulk. J. 
Lanskoronskis yra tikras biržieti!, 
gyvas, nuoširdus; organizaciniame —• 
įvairių nuomonių bendradarbių tar
pe mokąs surasti vieningą kalbą ir 
išeitį, aktyvus ir nuoširdus organiza-[ 
torius ir bendradarbis. Lietuviškiem! 
reikalams nesigaili nei laiko nei ai-; 
meniškų lėšų. Z. U.

L. L. Vienybės konferencija Rotenburge
abiejų tautų rašytojai, žurnalistai i»( 
visuomenininkai. I

Konferencija praėjo nuoširdžioj^ 
ir broliškoje nuotaikoje, nes į šią 
konferenciją buvo suvažiavę žmonėl 
idealistai, kurie tikrai nuoširdžiai 
dirba, kad išnyktų visa tai, kas mūsų 
broliškas tautas skiria ir skaldo.

Kai į L. L. Vienybės Sąjūdį įsi
jungs didesnės lietuvių ir latvių in
telektualų masės ir prasidės nuošir
dus broliškas bendradarbiavimas tarp 
tremtyje esančių bendruomenių, bui 
surastas kelias į tikrąją abiejų tautų 
vienybę. Alb. Pocius

WASHINGTONO ARKIVYSKUPAS 
GINA DP

Arkivyskupas Patrick A. OBoyli 
smarkiai puolė Amerikos Revoliuci
jos Dukterų organizacijos priimtą re
zoliuciją, kurioje buvo pasisakyta 
prieš DP įsileidimą į Ameriką.

Aukštasis bažnyčios asmuo, Wa- 
shingtono katalikų arkivyskupas pri
minė, jog JAV netektų moralinio pa
grindo vadovauti pasauliui, jei atsi
sakytų benamius įsileisti. Jis norodė,, 
kad DP yra pabėgę nuo komunizmo, 
kuris yra jų kraštuose. „Tai nėra jo
kios paslapties, kodėl šie žmonės at
sisako grįžti į Estiją, Latviją, Lietu
vą, Lenkiją, Ukrainą ir Jugoslaviją", 
pareiškė jis. (S&S)

Albinas Marius Katiliškis (2)

Sunkios pagirios
Karolis smagiai nusijuokė. O Matas kiurksojo ant ka

ladės prieš ugnį, atsilošęs ir plačiai pražirgdinęs kojas, aiš
kiai patenkintas tokiu apibūdinimu. Ant pakaušio kėpsojo 
nubrizgusi kepurė ir atlaužtas matikas atidengė aukštai nu
plikusią kaktą, kurios papėdėje žiburiavo žvitrios kurmio 
akutės. Riesta pypkelė vos kyšojo iš po vęšlių atamano ūsų 
ir taip vertė dūmus, kad jie ištisu debesiu gaubė jo galvą. 
Jis pasitaisė kepurę, ją visai nukreipdamas ant šono ir juo
dais pirštais perbraukė ūsus.

— Ant pirmųjų lašų pataikei. He, he, her,. — krizeno 
senis ir pastatė puoduką po vamzdelio galu.

L— Ir įsitaisę gi po galais... — stebėjosi Karolis, apsi
pratęs tamsoje. — Ei, Daumantai, kreivais keliais, jaunuoli, 
keliauji. Benediktas Taurusis tave laikė dorumo paveikslu 
ir statė pavyzdžiu mums nevertiems eiliniams...

— Ir įteikdamas brandos atestatą nubraukė sidabrinę 
ašarą, ištardamas oriai: „Iš tavęs- daug tikimės".

— Taigi... O tu, niekadėjau, skaitei Cezarį ir sprendei 
aukštąsias matematikas, kad pasidarytūmei dėdės Mataušo 
pagalbininku, jo velnio virtuvėje.

— Nutilkit vaikai, ba nieko neišmanot. Še, pamėgink. — 
ir atkišo Karoliui puoduką.

— Prikli, kad ją kur biesai, — purtėsi vyras, o senis 
paliejo ant aslos ir prikišo žiebtuvėlį. Mėlyna liepsna here- ■ 
gint apėmė klanelį.

— Gryna, sakau. Devynių dešimtų... — grožėjosi ūso
rius, — o prikli, kad šilta. Užsuk pavelinčiui, kai bus atvė- 
susios, tai pamatysi.

— Tas pats nelabasis. Ir susigalvok tu man, — grau- 
dęno Karolis, o Daumantas jį tildė, judindamas pakeltą 
pirštą:

— Esi atsilikęs, gerbiamasis. Aš, kaip žinai, esu tapęs 
Oklo šeimininku ir todėl pasidariau praktiškas kur spren
džiamos ekonominės problemos. Alus ar vynas — svečiui 
pamylėti, o šitoji labai patogi kitiems reikalams. O, vyruti. 

ją laka visi pasisriūbčiodaml. Reikia eiguliui, reikia kalviui, 
malūnininkui, vilnakaršiui, batsiuviui, jie visi dabar tapę 
žymiomis asmenybėmis. Valsčiaus raštinėn nė kojos — ne
gausi jokio leidimo. Na, griebtų juos kelmynė, ar man gaila 
jų besočių ryklių? Juk nespėsi pripirkti geštapinės.

— Taigi, taigi, taip jau dabartės klostos, kad be arielkos 
niekur. Gerai sako Daumantas. Nė šiaučius su tavim ne
šneka, — linksėjo galvą senasis. Karolis gūstelėjo pečiais Ir 
pasisuko į duris.

— Esu sužavėtas tavo išmintimi, bet man jau laikas. 
Ko gi taip spoksai, lyg davatka į veidrodį? — iurėjis pa
laukęs.

— Stebiu tave didžiojoje meilės kelionėje. Rūpestingą Ir 
pasiruošusį susiremti su smakais, su devyngalviais.

. Karolis paraudo. Jis nukando Ištrūkstantį žodį Ir tarė 
žaismingai, lyg gėrėdamasis savimi:

— Aš manau... Nuobodžiauti neteks.
— Tai matosi iš tavo akių. Ką jau.
Daumantas ėjo kartu iki gatvės. Ir palikęs stovėjo prie 

vartų, kol prietemyje nyko aukšta draugo stovyla.
Kiemuose girgždėjo svirtys, užsidarinėjo langinės Ir 

vampsėjo šunys.. Jaunimas ruošėsi šokiams. Pavieniui ir 
mažais būreliais stoviniavo tarpuvartėse, užkalbindami mer
ginas.

Vienu metu, labai staiga, jo galvą perbėgo vėsi mintis, 
paliesdama šaldančiu sparnu širdį, ir dingo ji taip pat ūmai 
kaip atsiradusi, iš kur ir nežinia kur. Jis tik sulėtino žingsnį 
lyg pasigedęs reikalingiausio daikto ir tuč tuojau pasąmonėje 
susipynė neišryškėjusių siūlų galai. Tai truko taip neilgai, 
kad jis nespėjo suvokti pojūčio krypties ir suabejojo jo bu
vimu.

Jis mostelėjo ranką, lyg kurstydamas blėstančią narsą. 
Ir tai tebuvo vėjelio gūsis, perbėgąs viršūnėmis nakties įmi- 
gyje.

Jau patsai laikas ir ji turi būti namie. Patsai laikas 
pasikelti laiptais Ir pridėti ranką prie durų, jautrių ir su
klususių, kaip ilgesio paveikta krūtinė. Ir jis pabrėžė mintį, 
kaip neišvengiamą būtinybę.

O durys buvo tylios ir kurčios. Jis pabeldė pakartotinai^ 
Ir stipriau. Tada šūktelėjo jos vardą. Ne, negalima tikėti, 

kad jos dar nėra, kaip negalima suklysti, jog tai ne tos durys. 
Jis griebėsi degtukų, lyg tamsa būtų buvusi to netikėtumo 
priežastimi. Bet jis tegalėjo perskaityti mažoje kortelėje: 
Kristina Raudonytė. Mokytoja.

Tą jis žinojo. Ir seniai ir labai gerai, kad čia gyvena 
Kristina. Jis pakėlė patiestą ties slenksčiu kilimėlį, bet rakto 
nebuvo. Ir nebuvo jos.

Jis truputį sumišo ir pyktelėjo, paveiktas nesėkmės. Taip 
dailiai sudarytos vakaro programos pradžioje atsivėrė spra- 1 
ga. Ir tai privertė susimastyti ir sustabdė įsibėgėjimą.

Apačioje grojo kapeli j a, sudaryta iš vietinių griežikų: 
akordeono, dviejų gitarų, smuiko ir savotiško būgnelio, kuri 
priešingai savo mažumui, daužėsi labai garsiai, perrėkdama! 
kitus. Karolis leidosi laiptais žemyn, suskaitydamas kiekvie
ną pakopą. Jis pastovėjo erdvioje mokyklos priemenėje, bet 
sukti kur nors nesiryžo. Dešimtys, viena kitai prieštarau
jančių minčių jį varstė skersai ir išilgai ir vienok jautėsi 
tuščias, lyg išsemtas ir sausai iššluostytas indas. Jis dar 
nespėjo suvokti padėties kaip reikiant ir nustatyti vietos, 
kurioje atsidūrė. Tartum iš gudriai paslėpto kampo paleista 
sniego gniūžtis, pataikė stačiai į akis, ir jis krapštėsi ir jautė 
nesmagumą prieš kitus. Ne, kurių velnių! Jis nusikeikė ir 
greitomis sumetė, kad niekam negali rūpėti jo‘ kelionė ir 
nepasisekimas. Čia rinkosi visi, kas tik norėjo.

Reikia galvoti šaltai ir žiūrėti visuomet iš priekio, kaip 
sakydavo auklėtojas. Jis rodos patardavo suskaityti iki tris
dešimties, tokio netikėtumo atveju ir tada dairytis į šonus, 
Ji yra sugaišusi kelyje, paprasčiausia. To susiraminimo pa
stūmėtas nuėjo prie durų ir apžvelgė salę. Mokyklos vedėjo 
žmona buvo atsisukusi ir plačiai nusišypsojo. Ir nepatogu liko 
po to neprieiti ir nepasisveikinti, lyg tas žvilgsnių susidūri
mas buvo visų pastebėtas ir sekamas.

Geltoni papurę plaukai ir išplauto mėlynumo akys joi 
veidą darė panašų į žiedą gėlės, kuriai gamta negailėjo dau
gybės šviesių spalvų ir dideliais kiekiais.

— Labą vakarėlį, — sveikinosi ji nuo' tolo ir atkišo 
minkštą ir šiltą ranką.

Karolis sumojo, kad jam nepigu bus atsikratyti tos drau
gystės, o tai, kas knietė jį, niekam negalėjo patikėti.
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Prieš Diev,. gyvą visas nulinkau... 
„Žemės Pakopos“
1.

• Vieni poetai savo menu' pražysta, 
■vos žengę į gyvenimų. Vos tarę savo 
žodį, jie skuba pasitr; kti, palikda
mi nuostabų turtą savo tautai ir vi
sam pasauliui. Žmonės ilgai paskui 
mini Novalio, Shelley, Keats ar Ler
montovo poeziją, gėrisi Schuberto 
muzika.

Jurgis Baltrušaitis jau pažinęs 
šios žemės išmintį ir po ilgo patyrimo 
perkopęs visus jos laiptus ligi aukš
tesnio pažinimo, pasibeldė į mūsų 
poezijos duris ir tyliai peržengė 
slenksti, dėdamas savo kūrybos der
lių šalia Duonelaičio, Baranausko ir 
Maironio. Tiesa, kita kalba jis jau 
nuo seno buvo dainavęs, bet lietuvių 
lyrikai savo dovį jis atnešė tik pa- 
stariaisiais savo metais, baigdamas 
žengti savo dienų kelią. Tasai jo ke
lias nebuvo nuotykingas ir žėrintis: 
daugiau jis buvo susitelkimo, tylių
apmąstymų, pastangų perprasti šios 
žemės slėpinius ir tuos, kurie glūdi 
anapus žvaigždžių. Tai kantraus, rū
pestingo žmogaus kelias, gerai ište
sėtas ir vedąs nuo prasto piemenelio, 
nuo sau duoną užsidirbančio ir taip 
besimokančio gimnazisto ligi bičiu
lystės su pasaulio viršūnėmis, lig 
svarbių pareigų valstybei ir ligi to
kių aukštų minties ir poezijos lai
mėjimų.

Štai tasai kelias, daugiausia pa
ties Jurgio Baltrušaičio žodžiu ap
sakytas.

Gimė jis 1873 m. balandžio 20 die
ną Paantvardy, netoli Jurbarko. Poe
zijos dovaną būsiąs paveldėjęs iš 
jautriasielės motutės, „kurios švel
nus paveikslas neatskiriamai šviečia 
visą mano žmogiškąjį kelią“.

Apie mažas savo dienas jisai taip 
pasakojasi:

„Stebuklingo skaitymo ir rašymo 
meno aš labai anksti pats išmokau 
namie, ir ligi 9 metų mano vaikiškas 
protas turėjo tenkintis menku turi
niu kelių knygų ir kalendorių, kurie 
atsitiktinai pateko į vienišą sodybą. 
Bet užtat daug geresnėmis aplinky
bėmis plėtojosi mano vaizduotė. Čia 
buvo ir neužmirštamos mano moti
nos žiemą pasakos, kartais jos pačios 
sukurtos, ir nykūs lietuviški padavi
mai apie slibinus ir senovės milžinus 
ir apie visą plėšrią žmonių giminę 
šunies širdimis ir šunies galvomis. 
Man tekdavo prisiklausyti ir fanta-

Lenkų ir rytiečių dažnėją Vil
niaus krašto puolimai vokiečių be
veik nebuvo reaguojami, kiek ne vo
kiečiai, tik lietuviai policininkai ir 
kiti pareigūnai buvo jų aukomis. Ne
aiški vokiečių kariuomenės laikyse
na vertė laukti fronto pakrikimo, ne
žiūrint vokiečių komisarų neautori- 
tetingų Įtikinėjimų, jog tuojau kraš
tas būsiąs nuo banditų gaujų išvaly
tas, o ir fronte prasidėsianti gerai 
parengtoji vokiečių ofenzyva. Kovai 
su banditizmu policijos ir sodžiaus 
sargybos buvo per maža. Tačiau tik 
po ilgo triūso, kalbų, nervų gadini
mo, laikinai užmigdžius vokiečių ne
pasitikėjimą lietuviais ir nenorą’ 
jiems duoti ginklus, tesirado tautos 
karštai paremta ir entuziastingai pri
imta kaip, pagaliau, sava kariuome
nė — generolo Povilo Plechavičiaus 
rinktinė. Į „poviliukus“ stojo ir ne 
vienas studentas.

Universiteto žmonėms teko ne tik 
daug dirbti, bet ir budėti, kad ir uni
versiteto patalpoms išsaugoti, ku-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

61. Dar dėl tremtinio.
Savo laiku esame pasisakę, kad 

plačiai įsigalėjęs tremtinys gali būti 
pateisintas ir todėl nebeuitinas. Bet 
vienas mūsų skaitytojas, tuo nepa- 
tenkintinas, mėgina įrodinėti, kad 
vienintelė tikra lytis tegalinti būti 
tik tremtinis, tos rūšies, kaip 
griaustinis, k a s t in i s,m už
tini s (toks pinigas), megztinis 
ir kt. Tokie dariniai kaip dirbti- 
nys, kaltinys, kastinys, 
riestinys, leistinys ir kt. 
vargu kur esą vartojami gyvojoj kal
boj. „Jų atsiradimo, — rašo jis, — 
tenka ieškoti galvosenoj tų lietuviš
kai pramokusių, kuriems iki žodžių 
darybos pagrindų buvo dar toli“.

Čia nors kiek plačiau ginčytis su 
autoriumi visai nei nemanome, tik 
tiek pastebėsime, kad drąsiai apie 
kalbos dalykus gali rašyti kiekvie
nas, kam tik kas į galvą ateina. Bet 
visai kitas dalykas yra kalbinė tiesa: 
čia labai lengva suklupti. Visų pir
ma „Kalbos kampelio“ redakcija sa
vo teigimams paremti visai nesinau
doja kieno nors atsitiktinai sugalvo
tais žodžiais — tai viena; antra, tokie 
dariniai kaip dirbtinys, kalti
nys, kastinys, leistinys, 
riestinys ir kt. panašūs žodžiai 
yra ne kažkokių nenusimanėlių su
galvoti, kuriem „iki žodžių darybos 
pagrindų buvo dar toli“, bet visai 
normaliai atsiradę šnekamoj žmonių 
kalboj, kurtąja yra remiama bendri
nės kalbos žodžių daryba, būtent — 
kaip šalia gymis yra g y m y s arba 
žalia statinis yra statinys, 
taip šalia kastinis, piltinis, 
riestinis ir kitų žmonių gyvojoj

Jurgis Baltrušaitis
1873 IV. 20-1944 I. 3

stiškų pasakojimų klajojančio po 
kaimus senio siuvėjo ir dažnai mūsų 
namuose nakvojusių elgetų prasima
nymų. Ir, kas svarbiausia, keli kilo
metrai, nuo mūsų buvo Nemunas, 
kuriame nuo pavasario ligi rudens 
baltavo prūsų prekinių laivų burės, 
prie kurio buvo piliakalniai su lieka
nomis pilių, kurios, žmonių pasako
jimu, buvo likusios dar iš kalavijuo
čių laikų. Ypač mane traukė savęsp 
šitos kapinių kalvos ir aplinkiniai 
miškai, kurių giliuose tankumynuose, 
po šimtmečių medžių šaknimis, tebe
buvo žymu lauko griovių, tvenkinių 
ir šulinių liekanos. Aš ypatingai 
mėgdavau klajoti pagal lietuviškus 
kaimo kelius su pasvirusiais, nuo 
blogų orų pajuodusiais kryžiais, ku
rių daugybė versdavo mane vaizduo
tis seną ir skaudų žmonijos ėjimą į 
Golgotą..."

Iš 1943-1944 m. atsiminimų:

Kai vokiečiai buvo uždarę 
Vilniaus Universiieig

(pvz. Alsėdžiuose, Kvėdarnoje, Bar
styčiuose, Plateliuose ir kt.) yra su
sidarę ir kastinys, pilt i n y s 
kelias, riestinys, r a s t i n y s 
„rastinukas“ ir kt. Toliau dėl pana
šių darinių ir jų šaltinių žr. Pr. Skar
džiaus „Lietuvių kalbos žodžių da
ryba“ (Vilnius, 1943 m.), 262—63 psl.

Dabar dėl tariamų klaidų ir tai
syklingumo. Jei mes imame bendri
nės kalbos vartoseną remti tik vieno 
žmogaus žinomais arba tik vienoj 
tarmėj ar šnektoj vartojamais pa
vyzdžiais, tada labai lengvai šitą var
toseną galime susiaurinti ir padaryti 
visiškai nebelanksčią. Pvz. vienas 
žemaitis kalbininkas, nerasdamas sa
vo tarmėje kiek reikiant pavyzdžių 
priesagai -okas pateisinti, savo laiku 
ėmė ir įtarė ją esant slavišką ir to
dėl nevartotiną. Dar anksčiau šitokiu 
būdu buvo smerkiama balsiai, noriai 
ir kt. Bet konkretūs kalbos faktai 
ilgainiui tokius smerkėjus privertė 
nutilti. Tas pat yra ir tremtinio at
veju: konkretūs žmonių kalbos fak
tai nepriešina jo jau pirmojo Didžio
jo karo metu prasidėjusiai vartose
nai, ir todėl „Kalbos kampelio“ re
dakcija nemano, kad tremtinys 
galėtų būti kokia klaida. Jos žinio
mis ir „Lietuvių kalbos vadovo“ au
toriai nesirengia to daryti. Vadinas, 
ne vienas kitas, bet visa eilė konkre
čių gyvosios kalbos faktų turi pa
remti kurio nors žodžio vartojimą 
bendrinėje kalboje. Be to, šitie fak
tai, kuriais remiama vartosena, turi 
būti autentiški ir akivaizdūs. Pvz. 
mūsų oponentas manydamas, kad 
lietuvys, latvys ir vokietys 
yra tas pat rūšies kaip pagalys,

I Kaip reikiant mokytis jisai pra
dėjo pas parapijos kun. K. Žekevi- 
čių, kuris dešimties metų berniukui 
dėstė aritmetiką, geografiją ir loty
nų kalbą. 1885 m. rudenį įstojo į 
Kaimo gimnaziją ir nuo penktos kla
sės, būdamas šešiolikos metų, jau tu
rėjo pats verstis. Uždarbiaudavo pa
mokomis, o gyveno bendrabuty, 
brangiai mokėdamas. „Tik po dvejų 
metų, — pasakojasi poetas, — man 
leido persikelti repetitorium pas vie
tinį kolonialinių prekių pardavėją, 
kur aš lindėjau visai tamsioj kame
roj ir atmintinai mokydavausi „Odi
sėjos“ ir „Eneidos“ eilėraščius, ne- 
nustojąnt girgždėti pompai, traukian
čiai vandenį į gretimą pirtį, ir daž
nai pragariškai trenkiant mašinai, 
kuri piaustė begalinę daugybę cu
kraus galvų. Atsitikdavo ir dar blo
giau, bet man buvo džiugu gyventi

ir lengva kovoti, ir tik labai retai 
aš tiek nu •mindavau, kad mane pie
menėlio darbas, kuriuo aš pradėjau

Rašo prof. M. Biržiška
rioms nuolat grėsė pavojus kristi ku
rio vokiečių dalinio ar pareigūno ape
tito auka. Be kasdienio archyvinio 
darbo, renkant medžiagos Lietuvos 
mokyklos istorijai ir lietuvių litera
tūros klasikų biografijoms, iš ko ką- 
ne-ką (apie Pabrėžą, Daukantą) ir 
spaudoje ėmė skelbti, Vilniaus rek
torius ypačiai buvo pasiskyręs tebe- 
tęsiamo, kad ir susiaurinto, kad ir 
neprotokoluojamo, studentų studijų 
darbo globai, to darbo, apie kurį, kaip 
apie „nelegalų“, jis neturėjo žinoti 
kaip įstaigos vedėjas, tik kaip dėsty
tojas pats jame — nuošalyje kaip ir 
kiti profesoriai — kiek įstengdamas 
dalyvavo.

Tatai jis darė'su juo didesniu są
žinės ramumu, jog vokiečių admini
stracija kad ir studijų neleido, bet 
pačius universitetus tebepripažino. 
Kai buvo svarstoma 1944—45 m. są
mata, šį kartą ir Vilniaus rektorius 
buvo pakviestas Švietimo Vadybon 
dalyvauti Finansų Vadybos pareigū-. 
nų, Kaimo komisariato atstovo Vaš- 
kio (vokiečiams įsiteikiančio prūsinio 
lietuvio) ir švietimo Vadybos atsto
vų bendrame posėdyje Vilniaus uni
versiteto - sąmatai svarstyti. Nežiū
rint smulkių Vaškio priekabių, su 
kuriuo rektorius čia tik lietuviškai 
tekalbėjo, kas šiam aiškiai buvo ne
malonu, sąmata buvo priimta be di
delių iškraipimų, daug geriau, negu 
1943 m., kai Dudžius universitetui 
ją buvo primetęs.

Apie tą laiką iš Kauno komisaria
to atvykęs, jau minėtas, koks švieti
mo referentas Lings, universiteto 
vadovybei Riefenstahlio kokiuo vir
šininku atestuojamas, pasikvietė Švie
timo Vadybon rektorių, protektorių 
ir dekanus, taigi de faeto vokiečių 
nepripažįstamą Universiteto senatą, 
ir užvedė kalbą apie lietuvių jaunuo
menės ir ypačiai akademinio jauni

arklys bei drebulys, negalės 
įtikinti nei vieno, daugiau nusima
nančio apie lietuvių kalbą.

Visų pirma lietuvis nuo seno
vės yra vartojamas šalia Lietuva, 
visai panašiai kaip llnkuvis, ra
gu v i t, šeduvis šalia Linku
va, Šeduva ir kt., plg. dar lie
tuvis — lietuviškas, liežu
vis — liežuviškas, raguvis 
— r a g u v i šk a s ir kt. Jeilietu- 
vys būtų buvęs tos pat rūšies kaip 
tinginys, tai dabar sakytume ne 
lietuviškas, bet lietuviš
kas, kaip tinginiškas ir kt. 
Taigi iš to jau matyti, kad „mies
čioniškas“ lietuvys visai nedera 
visoje sistemoje Ir todėl negali būti 
tinkamas vartoti bendrinėje kalboje. 
Visai kas kita yra arklys, dusu
lys: šie žodžiai tik tokie yra žinomi 
gyvojoj žmonių kalboj ir tokie visą 
laiką tebuvo lig šiol vartojami ben
drinėje kalboje. Todėl tokiais sam
protavimais negalime remti tremti
nio (vs. vd. tremtinys) netinkamumo. 

mo vengimą prisidėti prie vokiečių 
vedamos kovos su bolševizmu, pra
šydamas atvirai tuo reikalu pasisa
kyti. Rektorius įspėjo, jog lietuvių 
tautos ir jos jaunimo pozicija turi 
aiškų, politinį pagrindą, kurį jis čia 
plačiai išdėstys, jei p. Lingsas sutin
ka su senatu čia vesti politines dis
kusijas. Čia Lingsas sustabdė rekto
rių sakydamas, jog po posėdžio su 
juo dar skyrium pasikalbėsiąs, o šiuo 
tarpu pasitenkino nereikšmingu pa
sišnekėjimu su vienu kitu dalyviu. 
Paskiau jis paprašė rektorių nuvesti 
jį į rektoratą, kur jie nuvyko drauge 
su Lingso pakviestąja Švietimo Va
dybos vertėja.*)

Rektoratas tuo metu jau buvo 
universiteto bibliotekos direktoriaus 
kabinete. Lingsas prašė rektorių kal
bėti atvirai; rektoriui, girdi, nieko už 
tai neatsitiksią, rektoriaus žodžiai 
niekam nebūsią pakartoti. Rektorius 
sakė niekados savo nuomonės dėl lie
tuvių santykių su vokiečiais nesle
piąs ir kas čia būsią pasakyta, prašąs 
pakartoti p. Lingso vyresnybei, pri
siimdamas už savo žodžius visą atsa
komybę. Čia jis priminė, kaip po 
bolševikų valdymo lietuvių tauta su
tikusi vokiečius ir sudariusi Laiki
nąją Vyriausybę, į ką neatisžvelg- 
dami vokiečiai sudarė savą komisa- 
rinę administraciją, alina kraštą, ko
misarams ir kitiems vokiečiams ati
duoda dvarus, kolonizuoja vokiečius, 
įtvirtina juos prekyboje, pramonėje, 
suvaržo švietimą ir 1.1., nė vienu žo
džiu neužsimindami apie nepriklau
somybę, kurios siekia lietuvių tauta 
ir jos jaunimas. Štai dėl ko lietuvių 
studentija neinanti ir neisianti nei į 
vokiečių kariuomenę nei į darbus 
Vokietijon, bet į Lietuvos kariuome
nę entuziastingai stosianti savo tėvy
nės nepriklausomybei atgauti. Rek
torius taip įsikarščiavo pamiršdamas 
kalbąs su neįdomiu ir nereikšmingu 
vyruku, jog Lingsas ėmė jį per ver
tėją prašyti, kad nesijaudintų. Grįž
damas iŠ rektorato, Lingsas įspėjo 
vertėją, jog rektoriaus žodžių ir iš 
viso pasikalbėjimo neturinti niekam 
kartoti.

Dar kartą — pasirodė ir prof, 
štegmanas — profesorių pasiimtų 
temų atlikimo patikrinti. Nuramino 
jį — kai kurie rodydami kai ką at
likta, kiti sakydamiesi savo darbą 
jau baigią, daugumas betgi aiškin
damiesi negavę gana medžiagos, me
džiaga tesanti Vokietijoje ir pan. 
Rektorius nesurinkęs būtinos me
džiagos atsiminimams apie 1940—41 
m. Vilniaus universitetą... Vėl pri
minta Štegmanui apie išvežtuosius 
profesorius, pagirdyta ir nusikratyta.

•) Per silpnai kalbėdamas vokiš
kai, kad galėtų vesti atsakingas kal
bas ir iš viso savo krašte nelinkęs su 
okupantais nelietuviškai kalbėti, rek
torius ne kartą naudojosi oficialiųjų 
vertėjų statyti nemalonion ir gal pa- 
vojingon padėtin savo viršininkų 
(vokiečių) atžvilgiu. Kitą kartą betgi 
įsikarščiavęs jis pasimiršdavo ir 
smarkiau ką iškirsdavo. 

gyvenimą Ir i kurį grįždavau kiek
vieną vasarą iki gimnaziją baigiant, 
rodydavos man prarastu rojum“.

1893 m. Jurgis Baltrušaitis nuva
žiavo į Maskvą, kur fizikos-matema
tikos fakultete baigė gamtos skyrių. 
Drauge lankė istorijos-filologijos fa
kulteto paskaitas ir pagaliau atsida
vė vien tik literatūros studijoms. Per 
tą laiką išmoko labai daug kalbų ir 
galėjo originale skaityti graikų, ro
mėnų, italų, ispanų, anglų, prancū
zų, vokiečių, skandinavų, lenkų ir 
kitų tautų didžiuosius autorius. Iš
moko kai kurias ir Rytų kalbas, kaip 
persų, ir nemaža iš visų jų yra iš
vertęs į rusų kalbą.

Su šituo moksliniu ir meniniu tur
tėjimu Jurgiui Baltrušaičiui pasaulio 
pažinimas prasiplėtė gausių jo kelio- 
aių motu. Jis išvažinėjo nuo Norve
gijos fjordų ligi Sicilijos, nuo Berly
no ligi Čikagos. Ta proga jis susitiko 

i daug savo amžiaus žmonių, kurie 
paskui išėjo į garsius vyrus, kaip ita
las Giovanni Papini, kuris Jurgį Bal
trušaitį laiko vienu iš geriausių savo 
jaunystės draugų. Gyvendamas 
Maskvoje, susitiko su žymiausiais 
rusų rašytojais, kaip M. Gorkis, A. 
Čechovas, B. Balmontas, V. Briuse- 
vas, įsitraukė į jų sąjūdį, palinko J 
naują simbolizmo srovę Ir pradėjo 
nuo 1899 m. bendradarbiauti jų žur
naluose. Išleido ir eilėraščių rinki
nius rusiškai: tai „Žemės Pakopos", 
„Kalnų takas“.

Tuoj po D. Karo jis buvo išrink
tas Rusijos rašytojų draugijos pir
mininku, neilgai laukus buvo paskir
tas Lietuvos pasiuntiniu Maskvoje. 
Šiose pareigose jisai išbuvo ligi 1939 
metų. Išėjęs į pensiją, gyveno Pary
žiuje, kur atsidėjęs dirbo prie savo 
lietuviškųjų rinkinių ir galutinai juos 
rengė spaudai. Okupavus rusams 
Lietuvą, J. Baltrušaitis rašė į Ame
riką:

„Kaip vystysis dalykai Tėvynėje, 
šiandien nežinia, bet aš iš ilgo paty
rimo žinau, kad jie vystysis ne taip 
kaip reikia, ir todėl jūs, laisvieji 
Amerikos broliai, turite darbščiai 
pasiimti visą atsakomybę už Lietu
vos kultūros ateitį ir už pačią jos 
gyvybę ... Amerikos broliai, rūpin
kitės mūsų kultūros likimu; mūsų 
tautos kūrybinė dvasia gali ypatingai 
padidinti žrrtonijos dvasios lobyną, 
nes ji turi savo didžią misiją amžių 
raidoje. Kitaip bus taip, kad mums 
tiks tai, kas pasakyta „Konrade Va
lenrode", būtent: „Lai jums pasku
tinė Lietuvos vaidilutė atidainuoja 
paskutinę lietuvišką dainelę...“ 

Jurgis Baltrušaitis toli gražu ne
sirengė sudainuoti pastarosios savo 
dainelės. Jis paskutiniais savo me
tais buvo pilnas kūrybinių jėgų. Ja
me tartum dar stipriau suliepsnojo 
poezijos ugnis, ir tai su tokiu min
ties gilumu, jausmo gaivumu ir žo
džio kultūros nuvokimu.

Paskutinių jo darbo metų vaisiai 
buvo „Ašarų Vainikas" ir humoristi
nė poema „Žiurkės įkurtuvės“. Be 
šių, poetas dar parašė lyrikos rinkinį 
„Aukuro dūmai" ir dalį autobiografi-, 
nės poemos „Žvaigždės ir dulkės“. 
Po mirties 1944 m. buvo likusių, kele
tas eilėraščių, nepriskirtų kuriam 
nors minėtų linkinių. Visi aukščiau 
pažymėti dalykai sueina į rinktinę 
lietuviškų Jurgio Baltrušaičio raštų 
knygą, kuri išleidžiama Bostone, pa
ruošta J. AJsčio ir sudaranti stambo-. 
ką poezijos tomą.

Siųsdamas spaudai „Ašarų vaini
ką“, Jurgis Baltrušaitis rašė ruošiąs 
dar šiuos dalykus: poemą „Slaptingas 
šaltinis“, tragediją „Timūras“ ir ly
rikos rinkinį vaikams „Žvirblio pa
sakos“. Kiek tenka spėti, apie pir
muosius du kūrinius Jurgis Baltru
šaitis jau nuo seno buvo galvojęs, 
tačiau jų poetas mums nepaliko. Iš 
„Žvirblio pasakų“ gal viena kita nuo
trupa buvo parašyta.

Savo palikimu lietuvių literatū
roj Jurgis Baltrušaitis pirmiausia 
stovi kaip poetas lyrikas ir stipriau
siai išsisakė tuose kūriniuose, kurie 
anksčiau buvo rašyti. Paskiausiuos^ 
eilėraščiuose randame tas pačias min
tis, kaip ir pirmesniuose, ir jos jau 
neturi to pirmykščio naujumo. Rei
kia pastebėti, kad tą naujumą didina 
ne tik poeto mintis ir jausmai, bet ir 
pati kalba. Skaitant iš pradžių ji 
mums tarpais skamba savaip, bet ne
trukus prie jos pripranti ir neregi jo
kio išsiskyrimo. Manytume, kad Jo 
kalbiniai bruožai nėra nė kiek savo- 
tiškesni ir labiau išsimušą, kaip 
daugelio kitų mūsų poetų ar bele
tristų. (Pabaiga kitame Nr.)

A. Vaičiulaitis
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Veiksniai ir aiaveiksniai
Nežinau, ką apie šiuos žodžius pa

sakys mūsų kalbininkai, bet varto
jamoje tremtinių kalboje žodis 
„veiksniai“ jau įsipilietino ir 
to žodžio prasmės aiškinti nebeten
ka. Tuo labiau, kad tas žodis kas
kart labiau, kaskart drąsiau, prade
damas tarti. Pradžioje buvusi už
darų ir intymesnių pokalbių nauja
darą, kaskart dažniau išvystame ir 
spaudos puslapiuose.

Klys mielas skaitytojas, manyda
mas, kad norima čia iškelti kalbinis 
reikalas. O gal ir ne. Greičiausia, 
tikrai neklys, nes gi tame žodelyje 
glūdi daugelio šio meto visuomeni- 
niai-politinių galvojimų, svarstymų, 
diskusijų ir ginčų objektas. Atrodo, 
lys ir patys veiksniai (netektų net 
pridurti, jog tai vadovaujantieji ar 
rikiuojantieji ir pan.) tuo būdu yra 
smarkiai praskleidę paslapties šydą 
ir, noromis nenoromis, leidžia toms 
diskusijoms plėtotis. Tąja prasme 
veiksnių „suvisuomeninimas“, kad ir 
tik diskusijų bei šiaip pašnekesių 
formoje, be kitų būdingų tuose san
tykiuose reiškinių, rodo, kad jau ga
lima viešiau, atviriau kalbėti apie 
tai, kas iki šiol buvo dėl žinomų ap- 

■ Hnkybių nemaža paslaptim. Visa tai 
tenka laikyti teigiamu reiškiniu ben
drame mūsų tremties politiniai vi
suomeninio gyvenimo pažangoje.

Kitas reikalas, kai imame galvoti, 
o kiek tie mūsų veiksnių ir visuome
nes santykiai {gauna konkretesnes 
formas ir ar iš viso įmanoma.

nę veiksnių atstovų pranešimais 
įvairių atsitiktinių ar neatsitiktinių 
susirinkimų metu daugiau primena 
„pamokslus nuo kalno“, nei konkre
čių ir aktualių klausimų patikėjimą 
visuomenės opinijos svarstyklėms. 
Be to, tie pranešimai ir informacijos 
ne visada atitinka veiksnių bendrą 
nusistatymą vienu ar kitu klau
simu, gi tokiu atveju visuomenėje 
gaunasi klaidingas vaizdas ir daro
mos klaidingos išvados visų veiks
nius atstovaujančių ląstelių atžvil
giu. O gi būna ir ten skirtingų nuo
monių, skirtingų pažiūrų.

Imkim kad ir jautrų ir spaudoje 
jau gvildentą Maž. Lietuvos atstovo 
klausimą. Ne vienam, turbūt, vis 
dar atrodo, jog Vlikas, kaip toks, už
sispyręs šiaušiasi prieš to atstovo įsi
leidimą. Gi kovo mėn. spaudos kon
ferencijos metu į'paklausimą tuo rei
kalu buvo autoritetingai pareikšta, 
jog Vlikas tokio klausimo iš viso ne
sąs svarstęs ... Pasirodo, tai srovių 
susitarimo reikalas, gi vienai srovei 
užvetavus, klausimas taip ir lie
ka įšalęs. Taigi, veiksniai plauna 
rankas nekaltybėje, p visuomenei vi- 
stiek neaišku, kaip galima šiuo metu 
dar remtis tokia procedūra, kur dau
gumos valia neturi galimybių pasi
reikšti. Pasirodo, Saugumo Tarybos 
bacilos užkrečiančios...

Ne mūsų čia reikalas gvildenti ir 
kritikuoti procedūros ir kitus formos 
klausimus, susijusius su mūsų veiks

nių darbu. Ne tuo vienu pavyzdžiu 
tektų tokiu atveju operuoti. Svarbu 
bent apytikriai tik nusistatyti, ar da
bartiniai mūsų veiksniai turi rimto 
pagrindo tūnoti savo procedūros ir 
nelanksčios rutinos kiaute, pro kurį 
nebegali prasiskverbti joks šviežes
nio ir gaivesnio vėjelio dvelktelėji
mas. Ar esamose sąlygose tikslu 
mūsų vadovaujančioms organizaci
joms tokiomis formomis pančioti sau 
rankas ir kojas? Ar tai ne graudu, 
kad šalia visų tų nelankstumu veikią 
grynai grupiniai bei sroviniai sume
timai privedė prie to, jog veiksnys, 
pretenduojąs į Seimo funkcijas, ke
linti metai nepajėgia dėl tų priežas
čių sudaryti bent darbingo prezi
diumo!

Pretenzijos į Seimo funkcijas... 
Vykdomoji Taryba egzilinės vyriau
sybės titulu nesinaudoja... Nesinau
doja, bet gal tokia dedasi. Reiktų 
aiškiai pasisakyti. Ko čia varžytis?

Taip, tas viskas labai gražu. Bet 
gaunasi įspūdžio, lyg jau būtų daly
bos lokio, girioje tebeunksinčio. Be 
to, yra gi ir kita medalio pusė. Kita 
reiškiamų pretenzijų pusė — tai visų 
tų organų konstitucingumo bei kon- 
tinuiteto klausimas. Čia jau tema, 
kurios vienu kitu sakiniu neišgvil
densi. Tačiau tebūnie leista ta pro
ga paminėti, jog mūsų kaimynai lat
viai tą momentą savo veiksniuose 
yra gręžia! išryškinę.

S. m. balandžio mėn. pradžioje,

tiesa, po ilgų ir karštų ginčų ir de
rybų, suvedė visas dėl „veiksnišku- 
mo“ besivaržančias organizacijas prie 
vieno stalo ir įsteigė bendrą, vyriau
sią tremtyje laisvinimo veiksnį, Lat
vių Tautinę Tarybą. Pasistačiusi sau 
pagrindiniu tikslu Latvijos išvadavi
mą, tautos apsaugojimą ir damų or
ganizacijų bendradarbiavimą (statu
to 1 §), Latvių Taut. Taryba toliau 
pabrėžia, jog ji veikia neliečiant tei
sių, kurios pagal Latvijos konstitu
ciją priklauso valstybės vyriausioms 
organams ar kurias Latvijos vyriau
sybė yra suteikusi ypatingų įgalioji
mų nešėjams (statuto 3 §).

. Komentarai nereikalingi. Tenka 
tik pridurti, jog veikianti tremtyje 
Latvių Taut. Taryba neapsiribojo 
vien politinių grupių atstovais, o sa
vo sudėtį sudaro iš rinktų tremtinių 
atstovų, politinių grupių, kovos ir 
tremtyje besireiškiančių visuomeni
nių bei profesinių organizacijų at
stovų.

Taigi, ir avis sveika ir vilkas 
sotus. O ne taip, kad veiksniai savo, 
o visuomenė, atseit, ataveiksniai, 
savo...

Kaip ten bebūtų, šiandien visa 
tauta gyvena vienu Laisvės ir Nepri
klausomybės troškuliu. Tat ir nega
lima sutikti, kad viena jos dalis at
sidūrusi tremtyje, būtų užliūliuoja
ma kompaktinės ar nekompaktinės 
emigracijos, įkurdinimo ir kitokiomis 
dainelėmis. Stebuklų niekas nelau
kia! Bet bendro tautos troškulio, ku
riuo lygiai ir tremtiniai gyvena, ti
krai nenuramins vien 10 apaštalų ...

J. Dryžas

Pilkos kasdienos temomis (2)

Klaidų atitaisymo 
reikalu

Praėjusį kartą minėjau kai keno 
savu laiku išduotus žodinius vekse
lius, kurie 1944 metų tautai tragin- 
gosiomis dienomis, galima drąsiai 
teigti, kuone visu šimtu procentų ne
buvo pasistengta išpirkti veiksmu. 
Būtų gera, kad tai būtų paskutinis 
beveiksmio šūkalojimo atestas. Buvo 
padaryta klaida, niekam nedaranti 
malonumo, ir jos nepakartoj imas jau 
reikštų žymią pažangą gelbėti vado
vauti idealiąja žodžio, prasme. Juk 
ne tiek klaidos padarymas, kiek los 
kartojimas atestuoja piktą valią. De
ja, mūsająme gyvenime, ypač vadi
namuose jo politiniuose sektoriuose, 
nuolat nestigta klaidų. Jų buvo vi
sokių. Vienos padarytos dėl mūsų 
jaunumo valstybiniame gyvenime, 
kitos dėl stokos pozityvių tradicijų, 
trečios dėl visos eilės kitų priežasčių 
bei veiksnių, tačiau nestigo klaidų, 
kurios buvo sąmoningai kartojamos 
ir kurių kartojimui nematyti galo.

Tūrių galvoje partinę veiklą. Šio
je veikloje būta ir gerų norų ir dažna 
grupė didesnį ar mažesnį įnašą viso 
krašto kilime turi įrašiusi pozityvam 
Bet taip pat niekada nestigo ir pa
klaidų, ypač sąmoningai kartojamų 
paklaidų. Su jų neišvengiamumu teks 
kiekvienu atveju susidurti, jei kas 
bandys daugiau atsidėjęs žvilgterti į 
taktinę grupinės veiklos pusę. Yra 
mados reikalu, atrodo, tapęs grupių

Pasirodo, kad ne tik įmanoma, beį 
ir iš pačių vadovaujančiųjų sferų 
yra jau parodyta sveikintinos inicia
tyvos, reiškiant vienu ar kitu klau-
simu savo nuomonę spaudai suteiktų 
pasikalbėjimų formoje, spaudos at
stovų konferencijų metu (kad ir ap
gailėtinai retomis progomis.), įvai
riuose susirinkimuose daromais pra
nešimais ir 11. Deja, čia pat turime 
konstatuoti, jog tie visi pasireiški
mai veiksnių ir visuomenės santy
kiuose dar toli gražu nėra pasiekę 
tų bendradarbiavimo ribų, kuriose 
visuomenėgopinija galėtų tar
ti turinti kad ir menkiausios įtakos. 
O mes gi gerai žinome, kokį laisvėje 
ir demokratinėje visuomenėje vaid- 

*-■ menį ta opinija vaidina. Tiesa, mes 
vis dar gyvename ypatingose sąlygo
se, bet tose sąlygose gyvendami ma
tome, kad visuomenės akyse ir min
tyse politiniai visuomeniniai klausi
mai yra pasidarę daug aktualesni ir 
tuo pačiu jautresni, nei normaliose 
sąlygose. Kada kiekvienas asmuo 
ant savo kailio jaučia nelaisvės ar 
tremties pėdsakus, jis darosi jautres
nis ir rodo didesnio susidomėjimo 
tais klausimais, kurie normaliose są
lygose tikrai būtų paliekami „val
džios rūpesčių“ sferai. Si aplinkybė 
verčia tat visus, tiek veiksniuose, 
tiek bendruomenėje, pagalvoti, ar 
ligšioliniai santykiai ir tendencijos, 
kuriomis norima tuos santykius to
liau „rikiuoti“, nesiprašo kai kurių 
pataisų.

Patyrimas rodo, kad ligšiolinės 
pastangos, pvz., „nušviesti“ visuome-

B Kempteno gyveninio
— Per metinį LRK Kempteno 

Skyriaus narių susirinkimą naujai iš- 
rtaktoji valdyba pasiskirstė pareigo- 
mia taip: pirm. — N. Tautvilas, vice- 
firm. — prof. Paltarokas, ižd. — kun. 
Panavas, sekr. — J. Adomaitis, na- 
ąys — Dr. Mekys. Iš perskaitytos 
pereitų metų darbų apyskaitos pa
aiškėjo, kad šio skyriaus veikla labai 
gyva ir vispusiška. Tautiečius šel
piant, be kitų pozicijų, pinigais buvo 
išleista 46.000 RM ir išdalinta 3.582 
vienetai rūbų. Per praėjusius metus 
Skyriaus pirm-ku buvo N. Tautvilas.

— Kempteno „Gintaro" koopera
tyvas š. m. pirmųjų trijų mėnesių 
apytkaitinį periodą baigė su 26.040 
RM pelno. 50 “/• šios sumos paskir
styta bendruomenės reikalams.

— Išvykdama į užjūrį Kauno ope
ros solistė Pr. Radzevičiūtė balandžio 
14 dieną suruošė atsisveikinimo kon
certą. Programoje pateiktas lietuvių 
kompozitorių dainas ir operų arijas 
solistė atliko su gilių įsijautimu. Dalį 
koncerto programos pagrojo violon- 
fciistas P. Armonas.

— Buv. Kempteno DP stovyklų 
administratorius V. Dailidė išsikelia 
į Neuburgą, kur jam pavedama or
ganizuoti amatų mokyklą visiems 
Augsburge apygardos DP.

— Kempteniečiai Motinos Dieną 
sutiko per šeimų savaitę paklausę 
turiningu prof. kan. Meškausko, Ti
jūnėlio ir prof. Kolupailos paskaitų.

K. »a.

Įvairias žinios
• Jugoslavija. remiama Sovietų Są
jungos, reikalauja iš Austrijos Ka- 
rintijos Ir Styrljos sričių, tačiau Au
strijos vid. reikalų ministeris F. 
Graf’as, pareiškė, jog Austrija gin
kluota jėga pasitiks kiekvieną mėgi
nimą į Pietinės Austrijos sritis. (UP)
• Prancūzija pradėjo Vokietijoje 
verbuoti vokiečius žemės ūkio dar
bams. Iš pradžių norima 20.000 dar
bininkų. (S&S)
• PC IRO repatriacijos DP šefas p. 
F. C. Blanchard ir du J. Tautų at
stovai norvegai kalbėjosi su EU- 
COM’o civilių reikalų skyriaus di- 
kretorium brig, generolu T. L. Har
rold DP repatriacijos klausimu. 
(S&S)
• Indijos premjeras Pandit Nehru 
pareiškė, jog Indija negalinti prisi
dėti nė prie vieno pasaulinio bloko. 
Ji tetrokštanti tik susipratimo tarp 
Rusijos ir JAV. „Dabar kalbama 
apie karą, bet mano tvirtu įsitikini
mu trečiojo pasaulinio karo artimoje 
ateityje nebus“, pridūrė premjeras. 
(Reuter)
• Naujasis JAV aviacijos viršinin
kas gen. Hoyt S. Vandenberg pareiš
kė, jog „Rusija lėktuvų gaminasi 
daug daugiau negu mes, ir todėl mes 
neturime pasirinkimo ore, ar mes ta! 
norime ar ne. Pasirinkimas mums 
jau nustatytas". (UP)
• JAV gen. maj. W. J. Donovan, 
karo meto strateginės tarnybos įstai
gos šefas, pareiškė, jog Amerikoje dėl 
širdies ir kraujo apytakos ligų netiko 
kariuomenei 317.000 vyr. ir apgai
lestavo, kad medicinai ir mokslui ne
pasisekė šio klausimo išspręsti. Kon
gresas, anot jo, neturi delsti sutei
kiant pagalbos tremtiniams. (DP/UP)
• Buvęs gen. de Gaulle finansų mi
nisteris Renė Pleven vėl kreipėsi J 
minister} pirmininką Schumaną, pa
tardamas imtis iniciatyvos, kad būtų 
surasta bendra kalba tarp „trečiosios 
jėgos“ ir gaulistų. Tokį pareiškimą 
jis buvo jau kartą padaręs kovo 12 d. 
Spalių mėn. bus dveji rinkimai: vieni 
— vienam trečdaliui Vyr. Tarybai ir 
kiti — Respublikos Tarybai išrinkti. 
P. Pleven nurodo, kad per rinkimus 
laimėsianti de Gaullio partija ir 
todėl esąs laikas jau dabar suderinti 
veikimą. (NYKT)

• Jugoslavijos tautinės gynybos 
ministerio pavad. gen. pulk. Ivan 
Gošnjak pareiškė, jog Graikija ir 
Italija gresiančios jų saugumui ir to
dėl karo biudžetas turi būti padidin
tas 60.000 dol. daugiau (viso 330.000. 
000 dol.). Stipri *armija užblokuo
sianti agresyvinius visų imperialistų 
tikslus.
® Dalis buv. Graikijos komunistų 
dabar jau dirba vyriausybės pusėje 
ir jiems pasisekė partizanus sumušti 
prie Agriniono. (AP)
• D. Britanijos karališkosios meno 
akademijos metinėje parodoje išsta- 
tys savo, kaip mėgėjo, tris paveikslus 
W. Churchillls. Paveikslai yra alie
jiniai ir bus išstatyti jo vardu. ,(UP)
• Kai Sovietų karinė vadovybė Vie
noje patvarkė taip, jog pradėjo ke
lius užblokuoti, kad britai negalėtų 
susisiekti su savo zona iš Vienos, tai 
britų komisaras gener. A. Galloway 
norėjo matytis su rusų gen. Kurozo- 
vu bet šis jo nepriėmė. Trys Vakarų 
Sąjungininkai tariasi, kurių priemo
nių turės imtis prieš tuos susisieki
mo suvaržymus.

„NEKALBĖKIME APIE KARĄ
Jungtinių Tautų gener. sekretorius 

p. Trygve Lie, kalbėdamas preziden
to Roosevelto mirties metinių proga, 
pareiškė, kad didžiausias pasaulio 
pavojus esanti baimė. „Šiandien, 
kaip ir 1938 m., per daug žmonių yra 
išgąsdinta Amerikoje, Rusijoje ir ma
žuosiuose kraštuose, panašiai kaip ir 
mano tėvynėje — Norvegijoje. Vy
riausybės veikiančios taip pat, tar
tum jos bijotų.“ Čia pat jis priminė, 
kad kai kurie kraštai boikotuoja JT 
darbą ir tuo būdu šalinasi nuo taikos 
darbo.. (DM/m)

GYVYBĘ NAIKINĄ DEBESYS
AP iš New Yorko praneša, kad 

žymus JAV lėktuvų įmonininkas 
Glenn L. Martin pareiškęs, jog JAV 
yra pagaminusios radioaktyvinius 
rūkus, kurie užmuša kiekvieną, kuris 
tik jų yra paliečiamas. Jų veikimas 
į plotą esąs žymiai didesnis negu ato
minių bombų ir galįs liečiamą sritį 
paversti radioaktyvia sritimi.

Be to, JAV turinčios jau žymiai 
stipresnes atomines bombas negu

Pavojingos britų nuolaidos Sovietams
Neseniai Daily Mail įžanginiame 

labai puolė Britanijos užsienių reika
lų ministeriją dėl nuolaidų ar patai
kavimų Sovietų politikai Berlyne. 
Pirmiausia laikraštis priešingai pasi
sako dėl lėktuvų susidūrimo prie
žasties nustatymo. Esą turėjo būti 
pareikalauta tik keturių didžiųjų ty
rimo, bet čia buvę nusileista rusams. 
„Tai esąs farsas, nes rusų -gen. Alek
sandrovas buvo jau viešai paskelbęs 
savo sprendimą, nukreiptą prieš bri
tų lakūną. Žingsnis po žingsnio, bri
tai pasitraukę atgal. Laikrašti* abe
joja, kad toks patvarkymas bMų Išė

jęs iš gen. Robertsono, tai greičiau
siai esą iš užsienių reikalų ministe
rijos. Toks pataikavimas Rusijai, 
jeigu jis tęstųsi ir toliau, galėtų pri
vesti prie karo.

„Britanija turi dabar laikytis 
tvirtai, jei norima apsaugoti taiką 
Juo daugiau Rusija gaus, juo didesni 
bus jos reikalavimai, iki Britanija 
bus priversta veikti. Rusai dabar 
Britaniją bando. Jeigu ši pasitrauks 
iš Berlyno, ji neteks prestižo, bet jei
gu ji bus išvaryta iš Vienos — ji gali 
netekti Europos“, pastebi baigdamas 
Daily Mail. (J.Aj

tarpusavio stumdymasis, apsisvaidy
mas ne visada su korektiškumu besi
derinančiais priekaištais; nestinga it 
visai nepagrįsto arba sąmoningai iš-

tos, kurios nuvo numestos Japoni
joje.

Laivynas turįs puikias vairuoja
mas rakėtas, kuriomis gali būti su
sekti jūrose laivai ir sunaikinti.

Vairuojamos raketos galinčios bū
ti naudojamos geležies liejykloms su- 
ninkinti ir tuo būdu laiku sužlug
dyti visiškai plieno pramonę.

Išrastos ir tokios bakterijos, nuo 
kurių užsikrėtęs gyvis jau nebepas- 
veikstąs. (S&S)

30 VALANDŲ ORE
AP iš Fort Worth praneša, kad 

didžiausias bombonešis B 36 nusilei
do daugiau negu 30 valandų išbuvęs 
ore. Tai vienas ilgiausių skridimų, 
kurį padarė šis milžinas. Pareigūnai 
pareiškę, jog jis galėjęs dar ilgiau iš
silaikyti, bet buvo atsisakyta nuro
dyti tikrasis laikas ir skridimo nuo
stolis. -(S&S/m)

AMERIKINIS KAPITALAS Į 
PRANCŪZIJOS KOLONIJAS

Sveicarišklo „Die Tat“ Paryžiaus 
korespondentas praneša apie nepa
prastą susitikimą Dakare, kuriame 
amerikinės bendrovės ūkiniam Libe
rijos Išnaudojimui atstovai, vado
vaujami buv. JAV užs. reikalų mi
nisterio Stettiniaus, konferavo su 
prancūzų Vak. Afrikos įstaigomis 
apie „ūkinių mainų galimybę tarp 
Liberijos ir Vak. Afrikos". Visiškai 
atsitiktinai ir grynai privačiai, kaip 
pažymi laikraštis, Dakaro konferen
cijoje dalyvavę buv. Prancūzijos ko
lonijų ministeris Montest Ir buv. 
premjeras Ramadier. $ių derybų iš
davoje esą numatyta steigti mišrias 
prancūzų-amerikiečių ir prancūzų- 
liberiečių prekybos bendroves visoje 
Vak. Afrikoje. Tuo žingsniu esąs 
smarkiai pastūmėtas pirmyn Pran
cūzijos kolonijų atidarymas ameri
kiniam kapitalui, (z)

pūsto priekabiavimo. Ir tai (dedu 
ranką ant krūtinės) daroma dėl vie
nintelio tikslo: visomis priemonėmis 
aukščiau pakelti savą iškabą, kad ir 
alkūnėmis kitiems šonus maitojant, 
padaryti žingsnį prie Išsvajoto alto
rėlio, kuris turi magišką valdžios 
vardą.

Žinoma, partija nebūtų partijos 
vardo verta jei ji ypač nusižengtų vi
same pasaulyje egzistavusių ir tebe
egzistuojančių partijų tradicijai, jei 
sudėjusi rankas žiovautų ir vienu iš 
svarbiausių tikslų nelaikytų pastan
gos vadovauti plačiąja žodžio pra
sme, t. y. savo rankose turėti krašto 
politinį vairą. Dėl tokių užmačių, 
neatsižvelgiant į jų nuotolius iki rea
lumo ir galimybių ribos, nebūtų ko 
stebėtis. Tačiau grupių mėgstama 
priemonė — rausimasis po svetimais 
pamatais — kiekvienu atveju ate
stuoja ne kūrybinį, bet griovimo pro
cesą. Gi į tokius veiksmus dažniau
siai pasinėšėjama tais atvejais, kai 
nepasitikima savo pozityvios veiklos 
našumu bei jaučiama stoką sugebė
jimo musėms užimponuoti kitomis 
partijos dorybėmis. Mūsų ankštame 
ir be pakilesnių horizontų gyvenime 
žymiai daugiau būtų įnešta darnumo, 
jei ligšiolinis grupinis ir ne be ten
dencijų rungtyniavimas pakistų į 
tauriai suprastas riteriškas varžybas 
gebėti savin masių dėmesį atkreipti 
ir jas užimponuoti rimtu pasiruošimu 
ir tinkamų jėgų disponavimu siekia
mam vadovavimui. O ši sritis, atro
do, bene daugiausia dirvonuoja. Šia 
linkme grupėms padarius posūkį, be - 
abejonės, būtų išvengta daug neska
nių dėl savęs pakėlimo sugalvotų at- 
siriaugėjimų esamų ar buvusių part
nerių sąskaitom Svarbiausia, būtų 
daugiau pareiškiama pagarbos tiesai, 
kurios visoje mus supančioje aplin
koje pasigendama, o iš savojo su
siaurėjusių gyvenimo rėmų dėl gru
pinių užmačių ta tiesa labai dažnai 
uite ujama. Simas Miglinas

Einšteinas pasisako už pasaulinę vyriausybę
Specialusis atominės energij. komi

tetas, kuriam vadovauja prof. A. Ein
šteinas, nurodo, kad reikia sudaryti 
pasaulinę vyriausybę, norint išgelbėti 
mūsų tradicinę civilizaciją nuo su
gniužimo.

Mokslininkai įspėję, jog šiandien 
besirungią du priešingi pasauliai ir 
todėl belieką trys keliai, kuriais pa
saulis galėtų šią likiminę istoriją pe
reiti:

Pirmasis kelias — preventyvinis 
karas. Turįs būti numatytas tinka
mas laikas ir vieta potencialiam prie
šui užpulti, kol J.A.Valstybės turin
čios atominių bombų monopolį.

Antrasis kelias — ginkluotos tai
kos palaikymas dviejuose pasaulio 
blokuose, bet istoriniu požiūriu 
imant tai visada veda prie karo.

Trečiasis kelias — pasaulinės vy
riausybės Mutaryma*. šia linkme vei

kiant reikėtų imtis skubių priemonių, 
nes krizė esanti jau čia pat.

Be to, Einšteinas nurodo reikalą 
susitikti prezidentui Trumanui su 
maršalu J. Stalinu. Jų susitikimas 
turėtu būti slaptas, jeigu tai pasiro
dytų reikalinga. (NYHT/rn)

KOMUNISTŲ MEDŽIOKUg 
LISABONOJE

UP iš Lisabonos praneša, kad Por
tugalijoje, kaip paskelbė vyriausybė, 
buvusi didžiausia jos istorijoje ko
munistų medžioklė, nes buvo sulai
kyta universiteto profesorių, parei
gūnų, darbininkų. Policija savo dar
bą tęsia. Nurodoma, jog vyriausybė 
turinti pagrindo suspenduoti nelega
lias organizacijas, demokratų uniją 
ir antifašistinę tautinę uniją, nes pa
imtieji dokumentai rodo jų artimą 
kontaktą su komunistais. (NYHT/m|
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Montgomery ruošia gynimo planus
• PASAULIO SPAUDOS PASLAPIUOSE PASIŽVALGIUS

Kaip išvedžioja „The People", 
Briuselio paktą pąsirašiųjų valstybių 
sudarytos plataus masto Vakarų Eu
ropos gynimo sistemos pagrindiniai 
bruožai esą: „Paruošimas pirmosios 
gynimosi linijos tam atvejui, jeigu 
Sovietai pultų; orinio gynimosi or
ganizavimas Vakarų Europoje, įren
giant bazes britų aviacijai (RAF); 
jūros karinių pajėgų visoms pen
kioms valstybėms suvienodinimas; 
mobilizacinių planų paruošimas; 
bendros karinių tyrimų organizacijos 
reikalui esant sukūrimas“. Čia pat 
laikraštis pastebi, kad suvienodintus 

0 Europos gynimo planus paruošti esą 
pavesta spec, kariniam komitetui, 
kuriam vadovauja marš. Mont
gomery.

„Sunday Times“ praneša, kad 
Londone posėdžiaująs vykdomasis 
penkių komitetas pirmoje eilėje 
sieksiąs sudaryti sąjungininkų gene
ralini štabą. „Pageidaujama, kad 
dalyvautų ir JAV generalinis šta
bas“, sako laikraštis baigdamas: „ir 
laukiama, kad netrukus Washingto- 
nas tuo reikalu paskelbs svarbų pa
reiškimą^ pasitarimuose lygiagrečiai 
svarstomas klausimas eventualiai 
pritraukti ir Italiją“.

„Observer" korespondentas tuo 
pačiu reikalu informuoja iš Washing- 
tono; „JAV pripažįsta ypatingą 
reikšmę tam, kad Europos gynimosi 
planų iniciatyva išplauktų iš pačios 
Europos ir kad šie planai remtųsi 
kaip galint glaudesniu bendradarbia
vimu, kitais žodžiais, jungtiniu visų 
penkių generaliniu štabu, bendru ka
rininkų apmokymu ir pagaliau tu
rėtų būti numatyta bendri tarptau
tiniai manevrai. Bendros ryr. karo 
vadovybės reikalas išplaukia taip pat 
Iš amerikinės linijos, pagal kurią pa
geidaujama net jungtinės kariuome
nės“.

„Manchester Guardian“ viename 
savo paskutiniųjų vedamųjų reiškia 
nuomonę, kad Briuselio paktą pasi
rašiusios valstybės turėtų būti tiek 
stiprios, kad sulaikytų ir atmuštų 
pirmąją antpuolio bangą, iki Jungti
nės Valstybės galėtų mesti į kovą 
milžinišką savo jėgą.

„Būtų, be abejo, daug ramiau“, 
tęsia laikraštis, „jeigu Europa galėtų 
tikėtis sulaukti pagalbos anksčiau, 
negu ji būtų okupuota. Tačiau tenka 
baimintis, kad JAV prasidėjusio kon
flikto metu gali būti militariškai ne- 
kankamai stiprios, antra vertus ne
galima ir iš jų reikalauti, kad jos 
žymesnius savo karinių pajėgų kie
kius ilgesnį laiką galėtų laikyti ties 
Elbe ar Reinu.“ Todėl esą reikalin
ga, kad Briusely sudaryta sąjunga

neįsileistų naujų narių, kurie ją ne 
stiprintų, bet silpnintų. Iš viso esą 
būtų pavojinga įsileisti sąjungon Ita
liją, iki ji dar nesanti susikūrusi sti
prios savo kariuomenės.

SOVIETŲ SĄJUNGOS POLITIKA 
TRIESTO POŽIŪRIU

Triesto klausimą prisiminęs, rašo 
prancūzų „Le Monde“. Anot jo, Ru
sija gerai žino, kad ji, atmesdama 
Vakarų pasiūlymą persvarstyti Trie
sto klausimą, sumažino komunistams 
galimybes išsikovoti geresnę poziciją 
rinkimų metu. Rusija esą visiškai 
nesidominti partinėmis kovomis tarp 
Togliatti ir Sąjungininkų, iš vienos 
pusės, ir de Gasperi ir jos pačios, iš 
antros pusės, bet ji bijosi, kad san
tykių lūžis tarp Italijos ir Jungtinių 
Valstybių galįs iššaukti tiek brutalią 
reakciją, jog karas galįs nustoti bu
vęs šaltuoju karu, gi tikrojo karo 
Rusija nenorinti.
ŪKINIAI SUNKUMAI KAMUOJA> 

SOVIETU SĄJUNGĄ
Žinomasis „Neue Zūrcher Zei- 

tung“, be kita ko, svarstydamas ūki
nius Sovietų Sąjungos negalavimus 
savo krašto viduje, rašo: „Neseniai 
pradėjo atplaukti iš Sovietų Sąjun
gos žinios, kurios tiesiogiai ar ne
tiesiogiai nusako naujus maisto 
produktų parūpinimo sunkumus, 
visišką tų produktų paskirstymo 
aparato pakrikimą ir reikalą at
gaivinti senąją paskirstymo sistemą. 
Iš kalbų, kurias pasakė Rusijos 
aukščiausiosios tarybos atstovai, su
sirinkę iš „visų Sovietų Sąjungos vie
tų, aiškėja, kaip nusivylę ir pasipik
tinę yra gyventojai bloga kokybe 
prekių, kurias paskutiniuoju metu 
jiems pateikė suvalstybinta sovietinė 
pramonė. Richard Mason informuo
ja sąryšy su tuo laikraštyje „Obser
ver“, kad gyventojų nepasitenkini
mas nauju ūkio sutrikimu protar
piais išsilieja prieš komunistų parti
jos organus, kurie, panaikinus pa
skirstymo sistemą, kaltinami daugiau
sia dėl susidariuosios chaotiškos būk
lės, nes jie kišasi ir į ūkinius vieti
nių įstaigų reikalus.“

ILGALAIKE STRATEGIJA 
GRAIKIJOJE

Londoniškis „Times“ vieną savo 
paskutiniųjų vedamųjų skiria Grai
kijai ir rašo: „Jeigu pvz. komunistų 
valdžios pasigrobimas Prahoje at
kreipė į save viso pasaulio dėmesį, 
Graikijos komunistai veikia atkakliai 
ir intensyviai, maža kieno pastebimi. 
Užtat ir jau beveik dvejis metus tę- 
Siąsis Graikijoje karas prieš komu
nistus laikomas paprastu įvykiu. Čia

betgi slypi didėlis pavojus. Graiki
jos komunistai žino patys, kad jie 
vistiek nepasieks lemiančių ar bent 
žymesnių laimėjimų. Jie veikia pa
gal ilgalaikę strategiją, jie tikisi ko
vą ištęsti ir pagaliau ją laimėti, nua
linę ir sužlugdę Graikijos ūkinį gy
venimą. Šia taktika jie tikisi Ameri
ką taip pat išvesti iš kantrybės ir pa
galiau ją atgrasyti nuo bet kurios 
pagalbos teikimo Graikijai. Tuo bū
du Graikijoje atsispindi mažesniu 
maštabu visos likusios Europos pa
dėtis, kur komunistai yra pasiryžę 
visomis jėgomis trukdyti ligi nepa
sisekimo konstruktyvų amerikinės 
pagalbos darbą laisvosioms Europos 
valstybėms.“ A. Berštolis

J. TALLAT-KELPŠA — STALINO 
PREMIJOS LAUREATAS

Iš Londono UP, pasiremdamas 
Londone paskelbtu Tasso pranešimu, 
praneša, kad lietuvis kompozitorius 
Juozas Tallat-Kelpša buvo apdova
notas už „Kantatą apie Staliną“. 
100.000 rublių Stalino premija. Ru
blis vertinamas 20 amer. centų, pre
miją paskyrė Soviėtų Sąjungos mi- 
nisterių taryba už ypatingus meno 
darbus 1947 m.

(NYHT/m.)

Ilgiausias Europoje tunelis
Prancūzų informacinės tarnybos 

Vienoje leidžiamas laikraštis „Welt 
am Abend" atspausdino korespon
denciją iš Helsinkio, pavadintą „Il
giausias Europos tunelis su ypatin
gomis apsaugos priemonėmis“, kurio
je pateikia būdingų žinių apie rusų 
leistą tiesioginį susisiekimą per Por- 
kalos sritį, tarp Helsinkio ir Abo. 
Laikraštis rašo: „Suomijos grūdų ir 
daržovių aruodas — Porkalos sritis 
yra nuo 1944 metų rugsėjo jnėn. už
imta Sovietų S-gos. Nuo to laiko tie
sioginio susisiekimo tarp Suomijos 
sostinės Helsinki ir antrojo savo di
dumo Suomijos miesto — Abo ne
buvo. Susisiekimas tarp sakytų mie
stų buvo palaikomas aplinkiniais ke
liais. Per rusų užimta Porkalos sritį 
susisiekimas buvo uždraustas. Dabar 
jau keli mėnesiai kaip paleisti tiesio
giniai greitieji traukiniai tarp Hel
sinkio ir Abo, žinoma, su tam tikro
mis apsaugos priemonėmis. Trauki
niai visiškai aptemdomi. Visi trau
kinių langai privalo būti aklinai už
daryti storomis langinėmis. Keliau
tojai, važiuojantieji šituo ruožu, su
sidaro įspūdi, ly8 važiuotų ilgu tu
neliu, todėl suomiai šį geležinkelio 
koridorių vadina „Ilgiausiu Europos

SPORTO ŽINIOS
Jauniams nepavyko pirmasis bandymas 

GRAŽIAI SUKOVOJO JAUNIEJI TINKLININKAI
Mūsų jaunių krepšinio ir tinkli

nio rinktinės balandžio 18 d. turėjo 
pirmąjį oficialų susitikimą Schein- 
felde su latvių jaunaisiais krepšinin
kais ir tinklininkais. Ir krepšinyje 
ir tinklinyje mūsų jauniams nepavy
ko iškovoti laimėjimo. Tinklinyje, 
žinant mūsų klasę, laimėjimo nebu
vo laukta, o tik norėta sukovoti kaip 
galima garbingiau, nepralaimėti 
„sausai“. Mūsų jaunių tinklinio rink
tinė, kurią sudarė Dillingeno gimna
zijos jaunieji tinklininkai: Sodeika, 
Spranaitis, Petrulis, Šnelius, Kaibu- 
tas ir Taraškevičius sukovojo pasi
gėrėtinai, ir latviams pavyko iš mū
siškių paglemžti laimėjimą tik gero
kai „susiėmus“. Latvių jauniai lai
mėjo 2:0 (15:10, 15:11). Kad latvių 
jaunių tinklinio rinktinė yra pajėgi, 
liudija ir tas faktas, kad ji yra įvei
kusi ne kartą savuosius senius, kurių 
klasė yra tikrai aukšta. Be to, lat
viams prie laimėjimo nemaža dalimi 
prisidėjo jų žaidėjų aukštas ūgis, be
veik visi komandos dalyviai buvo 
nuo 1,90 iki 2,00 m. aukščio. Mūsų 
gi jaunių tinklinio rinktinę puikiai 
paruošiant daug pasidarbavo V. Ra- 
davičius.

Mūsų jaunieji krepšininkai dėtų 
į juos vilčių nepateisino: būdami 
techniškai net pranešesnl už latvius, 
dėl kovotojiškumo stokos ir nepa- 

tuneliu“. Kelionė šiuo tuneliu trun
ka 50 minučių, ir per tą laiką trauki
nius aptarnauja rusų pareigūnai. 
Traukinių durys užplombuojamos, 
suomiški garvežiai atkabinami ir pa
keičiami rusiškais. Visą traukinio 
aptarnavimą perima rusų personalas. 
Suomių garvežio mašinistas, kūrikas 
ir kontrolieriai uždaromi į atskirą 
skyrių. Rusų kareiviai su nuogais 
durtuvais užima vagonų pakopas ir 
daboja, kad nebūtų atidaromos vago
nų langinės. Keliautojai kelionės 
metu per Porkalos sritį priklauso nuo 
rusų karinių ir civilinių įstatymų. 
Jie turi atlikti muito ir pasų kontro
lės formalumus.' Jų bagažas nuodug
niai patikrinamas. Žiūrima, kad ne
būtų ginklų, sprogstamosios medžia
gos, vertybės popierių, loterijos bi
lietų, foto medžiagos, braižinių ir fo
tografijų.

Nors ir griežta kontrolė, tačiau 
suomiai vis dėlto patenkinti, kad po 
trijų metų vėl atstatytas tiesioginis 
susisiekimas tarp Helsinkio ir Abo.

Ši geležinkelio linija per rusų ka
rinę sritį Suomijoje yra šiandieną 
vienintelis eksteritorialinis koridorius 
Europoje“, baigia laikraštis.

Br. K. 

kankamo susikaupimo bei atidumo 
skaudokai pralaimėjo: 11 taškų skir
tumu — 33:44 (8:17). Pirmomis žai
dimo minutėmis kova lygi, nors mū
siškiams, kaip ir tinklinyje, tenka ko
voti prieš „milžinus“ — daugumos 
žaidėjų ūgis per 1,90 m., o vienas net 
2,01 m. aukščio. Baigiantis pirmam 
ketvirčiui mūsiškiai, įnešus vienam 
iš žaidėjų tam tikrų nesklandumų į 
visą komandos darnumą bei koman
dinį žaidimą, „pasimeta“ ir iki pat 
rungtynių pabaigos nebesuranda „sa
vęs“. Žaidimas išsilygina tik pasku
tiniam ketvirtyje, mūsiškiai jį net 
laimi pasekme 14:10, bet bendroj su
moj vistiek pralaimėjimas. Atrodo, 
kad mūsų jaunieji krepšininkai turė
jo aiškiai suprasti, kam jie atsto
vauja ir kieno garbę gina. Kaip mi
nėjau, latvių jauniai buvo labai auk
što ūgio ir visi jau įkopę į devynio
liktus metus, o vienas net į 20-tųo- 
sius. Mūsiškai prieš juos atrodė tik
ri vaikai. Kiek teko patirti, tai įvy
kęs nesusipratimas: mūsų sporto va
dovybė jaunių amžiaus ribą laikė pil
nus 18 metų, o latviai — pilnus 19 
metų. Patartina mūsiškiam ateityje 
ruošiant tokius susitikimus, iki 
sukviesti visi numatyti rinktinei kan- 
netektų vėliau, kaip kad dabar, skau
dokai nukentėti. Jaunių krepšinio 
rinktinės treneris pareiškė dar, kad 
nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos 
geram komandos paruošimui, nebuvo 
sukviesti isi numatyti rinktinei kan
didatai. Ir tas faktas aiškiai visiems 
pasako, kad turime susirūpinti mūsų 
sportinio gyvenimo parėmimu, auko
mis, nes priešingu atveju neteksimo 
tų, kurie nemaža prisidėjo prie mūsų 
vardo išgarsinimo svetimtaučių tar
pe, iškovojo mums puikių pergaliu

Gi jauniesiems krepšininkams šis 
pirmasis nepasisekimas tenenumuša 
nuotaikos, o tepaskatina juos dar 
rimtesniam darbui. L. V-kas

LIETUVIAI LAIMI PRIEŠ 
VOKIEČIUS i

Balandžio 9 d. Kempteno lietuyių 
stovyklos stalo tenisininkai ketvirta 
kartą nugalėjo vietos vokiečių TTC 
geriausius stalo tenisininkus. Šį kar
tą jie laimėjo 7:2. Už Kempteno lie
tuvių stovyklą žaidė: Andrulis II, 
Andrulis III, Norkus II, Sventickas, 
Usevičius ir Kaūkorius. Pirmasis 
Kempteno lietuvių susitikimas su 
vietos vokiečiais yra įvykęs 1947 me
tų pradžioj. Tada lietuviai laimėjo 
7:2. 1947 metų pavasarį kemptenie- 
čiai vėl buvo įveikę tuos pačius vo
kiečių stalo tenisininkus net 5:0į 
Praėjusiais metais, liepos mėnesį, vch 
kiečiai, norėdami atsirevanšuoti, bu
vo sudarę visos Švabijos rinktinę^ 
bet ir tada teko jiems sutikti su pra
laimėjimu, — lietuviai-kempteniečial 
laimėjo 8:1. Tada Andrulis III nuga
lėjo švabijos meisterį Weinberg.

L. V.

Skelbimas Nr. 30
Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia 

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

567. Makarovaitė Marija, gimusi 
1917; 11. 21 d. Tiflise, Mišeikiai: An
tanas, Vincas, Marijona, Julijona ir 
Karbauskai: Anelė, Bronė bei Marija 
— visi iš Stirbaičių.

568. Kulakauskas Stasys iš Kal
tinėnų, Leonaitis Jurgis bei Puško- 
riutė Antanina iš Kauno; Žetonai: 
Petras, Andrius, Juozas bei Ieva — 
visi iš Potronų.

669. šeferiai: Albertas, Emma ir 
jų sūnus Bertholdas nuo Marijam
polės, Juškai: Juozas, Barbora ir jų 
vaikai iš Kvėdarnos.
. 570. Matulionis Balys ir jo žmona 
Juzė; Noreikienė Antanina (Janina) 
ir jos .dukrelė, Norvilą Povilas iš 
Dungvėtų; Januška Boleslovas.

571. Tamulevičius Pranas iš 
Marcinkonių, Vosylius Juozas su 
žmona Ona iš Biržų, kun. Vencius 
Stasys, Vengrauskas Petras nuo Sei
nų ir Karosienė-Was. Amelija.

572. Žiedelis V. iš Nausėdžių, 
Užubalytė Marcelė iš Geidžiūnų, 
šarkicnė Genė iš Domininkų, Rada- 
vičiai Antanas bei Jonas iš Risko.

573. Pocius Adomas ir jo žmona 
Pranciška Križiniauskaitė iš Plekių; 
Kaupas Albinas (1922) iš Ramygalos 
ir Urbutis Jonas (17 mt.).

574. Beniušas Stasys, Giraitis 
Vincas, Gūžiai: Tomas su žmona 
Agota nuo A. Panemunės, stud. Va-. 
latkevičius Gediminas ir Bartkai: 
Petras, Pranas.

575. Merkevičial: Petras su žmo
na Uršule ir jų vaikai Jonas bei Ka
zys iš Šelvių. Rinkevičiai: Magdė, 
Stasys su žmona Maryte ir Petras — 
visi nuo Vilkaviškio.

576. Puglrčienė Ona iš Kairiškių, 
Stanlkūnas Vytautas iš Panevėžio, 
Balčiūnas Stasys iš Oželių, gen. Ta
mašauskas, Janonis Julius, Pralin- 

skas iš Panevėžio ir Zeižys iš Uk
mergės.

577. Mrs. Mary Kazalaitis (Jakai- 
čiutė), 96 Mendon Str. Worcester, 
Mass., USA, kilusi iš Papiškių nuo 
Ramygalos, nori pagelbėti savo gi
minėms, draugams bei pažįstamiems 
tremtyje.

578. Prašytieji adresai IŠ JAV: 
Rapolui Aukštuoliui, Nikodemui Nar
kevičiui, Stasiui Beniušiui, Juozui 
Kupčiūnui, Olgai Sprindžiukaitei, Jo
nui Cekauskui, Vincui Skupeikai, 
Viktorui Šarkai, Antanui Girniui, 
Emilijai Ivanauskaitei, Jonui Zokui.

LTBCVKartotekos Vedėjas 

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

ieško šių asmenų:
66. Herrmann Olga, gim. 1915. 8. 

14, iš Swinemuende; Hube Hariui, 
gim. 1938. 10. 10, iš Starogard; Mąr- 
kusewitz Emma, gim. 1914. 6. 20, iš 
Stutthof; Maseckienė Ona, gim. 1907, 
iš Wien; Matusevičienė Leonida, 37 
metų, iš Kauno; Michailavičienė Ha
lina, 40 metų, iš Halle; Michaiewic 
Chaim, gim. 1892; Mickus Jonas, 
gim. 1911. 4. 27; Mickus Juozas, iš 
Stuttgart; Mikulionis Jonas; Milaše
vičius Otto, gim. 1880, iš Doblin; Mi- 
levičius Emilija, 33 metų; Miievičius 
Vitalis; Millienė Elžbieta, gim. 1888;

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant U svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. 9 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 Z,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 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 Wcchsel-Ban.k, Fil. Dillingen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

gg| MUSU KELIAS
7 Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį

Diliingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16
Vyr. Redaktorius D. Penikas 

Redaktorius Al. Laikūnas.
Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Auttto- 
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Division. 

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

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donan.
Population to be -?rv-d: "onno.

Milovidovas George, gim. 1921. 10. 20, 
iš Mūnchen; Mines Cbaja, gim. 1910, 
iš Stutthof; Narun Hermann, 48 me
tų, iš Zedhenik/Templin; Naslens 
Janis, 48 metų; Nenorta Valentinas, 
gim. 1927. 2. 22; Suželaitienė Juzefą, 
iš Buchenwald.

67. Krisnanski Dina, iš Simno; 
Kutasov Meier, iš Šiaulių; Lemmc 
Rudolf, gim. 1911. 7. 12, iš.Rybno; 
Lenzer - Lencneres Moische - Michel, 
gim. 1914, iš Dachau;' Markevičius 
Aldona, iš. Bamberg; Michaiewic 
Chaim; Newler-Nevlerls Moshe-Mau- 
šius, gim. 1911, iš Vilkaviškio; Nor- 
kaltis Kazimiera, 45 metų; Novozl- 
lovienė Elena, 70 metų, iš Halle; Ne
varius Viktoras, gim. 1923. 7. 26, iš 
Rygos; Orlinski Ester, 52 metų, iš 
Kauno; Perlman Pesche, 17 metų, iš 
Buchenwald; Petraitis Jegoras, gim. 
1919, iš Šiauliai; Petraitis Liudvikas, 
gim. 1903. 2. 9, iš Hanau; Pctrikaitis 
Karlas, gim. 1927. 8. 14, iš Batakių; 
Pllkšnys Jurgis, gim. 1906, iš Wūrt- 
temberg; Polukordienė Ada, 36 me
tų; Potruch Mitja-Marcus, 55 metų, 
iš Mūnchen; Prusevlčienė-Aleliūnai- 
tė Ksavera, gim. 1918, iš Dresden; 
Speder Emma, gim. 1900. 3. 13.

2967. B. Jurgans, kilusi iš Klai
pėdos, gyv. Heidekrug, dabar — (23) 
Delmenhorst, Hermannsweg 11, ieško 
Bakūno Vlado iš Klaipėdos.

2968. Miss Vera Žlioba (546 East 
6th Street, So. Boston 21, Mass., 
USA), ieško Zarankos Stasio iš Uk
mergės apskr. Deltuvos mst. ir Nat- 
kos (vardas nežinomas), s. Kazio, 
gyv. Lietuvoje, Ukmergės apskr. Del
tuvos vlsč. Mikalčių km. (juodu abu 
buvo išvežti į Vokietiją darbams).

2969. Kovaiskas Vladas, (13a 
Eichstatt/Rebdorf, Litauisches Lager) 
— savo tėvo Kovalsko Boleslovo.

2970. Mr. P. V. Chcsnulls, 5914 
So. Emerald Ave., Chicago, Ill., nori 
susirašinėti su dzūkais, kurie kilę iš 
Giraitės, Matuzų ir Vydenių kaimų 
Varėnos vlsč.

2971. Hoyericnė Ona, gim. 1900. 
VI. 12 d. Kaune, ieško dukters Hoye- 
rytės Onos, gim. 1924. VII. 27 d. In- 
garangyje, Marijampolės apskr., ir 
Žolyno Juozo, gim. 1908. III. 23 d. 
Rašyti: Hoyerienė Ona, (16) Heim- 
boldshausen 70, ūber Hersfeld.

Skelbimas ,
Danijoje, Švedijoje ir Italijoje 

ieškomi asmens, kurie sutiktų tarpi
ninkauti ten esančioms prekybos 
įstaigoms ryšių sudarymui su vokie
čių firmomis prekybos reikalais.

Smulkesnes informacijas teikia: 
International Exchange Agency 

(24b) Neumunster, Farberstr. 39 
Germany — British Zone..

Kanados lietuvė Dumčienė-teke- 
taitė Ona ieško savo brolio Prano ir 
seserų: Elžbietos, Emilijos ir Lion- 
cės Leketaičių bei giminių iš Šiaulių 
apskr. Žinantieji apie juos prašomi 
pranešti Seligenstadt’o Lietuvių Ko
mitetui, (13a) Seligenstadt b. 
Wurzburg.

PRANEŠIMAS METRIKŲ REIKALU
Šv. Sosto Delegatūros METRIKŲ 

SKYRIUS greitu laiku numato baig
ti savo darbą, nes dauguma tautiečių 
jau yra apsirūpinę atitinkamais (gi
mimo, sutuoktuvių, mirimo) aktais.

Kurie dar tokių aktų reikalingi ir 
nėra jais apsirūpinę, prašomi skubiai 
kreiptis į minėtą skyrių per savo 
stovyklos kapelionus (klebonus).' J ’

Jau sudarytų aktų angliško verti
mo reikalu kreiptinas! tiesiai į patį 
Metrikų Skyrių šiuo adresu: Dele
gato des Hl.Stuhles, (14a) Schwa- 
fa is c h Gmūnd, Litauisches D^-. 
Lager, Bismarckkaseme, prisiun- 
čiant. kartu po 10 RM (neturtingiems 
— po 5 RM) už kiekvieną egzemplio
rių.

Kvykusieji iš Vokietijos nebetu
rės galimumo minėtų dokumentų su
daryti, nes Delegatūros kompetencija 
ribojasi tik Vokietijos ir Austrijos 
teritorijoje gyvenančiais lietuviais.

Delegatūros Kancleris
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Naujas BALF vajus rūbams rinkli
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

1000

BALF valdyba paskelbė, kad nuo 
balandžio 15 d. iki gegužės 31 ck vi
soje Amerikoje vykdomas naujas rū
bų vajus tremtiniams šelpti. Išleistu 
BALF atsišaukimu raginami visi ge
ros valios lietuviai į šį vajų įsijungti. 
Laikraščiuose jau pasirodė rašinių, 
raginančių peržiūrėti savo rūbų spin
tas ir, užuot palikus rūbus kandims 
naikinti, tuoj reikia atiduoti rinkė- 
jatns, kad jie būtų pasiųsti tremti
niams. Atsišaukimuose ir rašiniuose 
nemažai gan tikslų paaiškinimų, ko
kių rūbų tremtiniams daugiausiai 
reikia. Taip pat raginama aukoja
mus rūbus atiduoti tvarkingus, kad 
tremtiniai tuoj juos galėtų naudoti 
ir vertingumas pateisintų nemažus 
persiuntimo kaštus.

PAAUKOJO BALFUI 
j j 1000 DOLERIŲ
ų BALF centras nesenai gavo

dolerių auką iš Jono Gustaičio, Bon
nie Bee Super Food Marts, Melrose 
Park, Ill., savininko. Sis labdarys, 
kaip praneša BALFas, ir praėjusiais 
metais aukojo už tokią pat sumą 
kondensuoto pieno.

STAMBI MAISTO SIUNTA 
I VOKIETIJĄ

Kaip praneša laikraščiai, kovo 
mėn. viduryje BALF pasiuntė trem
tiniams Vokietijoje pačią didžiausią 
maisto siuntą. Išsiųsta šie kiekiai — 
48.147 svarai konservuotų daržovių, 
48.003 svarai konservuotų vaisių, 
8.575 svarai konservuotos vaisių sun
kos, 12.195 svarai konservuotos sriu
bos, 41.216 svarų konservuoto pieno, 
28.008 svarai kūdikiams specialaus 
maisto, 9.737 svarai konservuotos 
mėsos, 34.890 svarų miltų, 5.346 sva
rai konservuotos žuvies, 280 svarų 
konservuotų džiovintų vaisių, 39 sva
rai arbatžolių, 3.696 svarai kavos, 
6.000 svarų džiovintų vaisių, 6391 
svaras kakao, 1.020 svarai uogienės, 
4.290 svarų džiovintų daržovių, 2.349 
svarai pieno miltelių, 20.304 svarai 
makaronų, 3.249 svarai džiovintų 
dribsnių, 793 svarai džiovintos sriu
bos, 462 svarai pyragaičių, 21.008 sva
rai miežinių kruopų, 46.460 svarų pu
pelių. Visa ši siunta, įvertinta 123.360 
dolerių sumai, gauta iš naujosios 
N.C.W.C.organizacijos, kuriai vado
vauja Amerikos katalikų vyskupai. 
Tai jau antra siunta. Kiek anksčiau 
buvo pasiųsta kiek mažesnės vertės 
maisto siunta. Kaip tenka patirti, ši 
siunta, jau atkeliavo į centrinius Rau
donojo Kryžiaus sandėlius.

MOTUZŲ-BELECKŲ FILMAS 
ŽIURĖJO 8.700 ASMENŲ

Kaip praneša Vyt. Beleckas, vie
nas iš Motuzų-Beleckų filmos savi
ninkų, jų filmas paskutiniuoju laiku 
Amerikoje matė 8.700 asmenų. Jų 
tarpe buvo 7.000 suaugusių lietuvių, 

' 700 lietuvių mokyklų mokinių ir 1.000 
■vetimtaučių. Šios filmos, kurios 
vaizduoja paskutiniuosius Lietuvos 
įvykius, apimant ir pirmąsias dvi 
okupacijas su žiaurumais Praveniš- 

1 kiuose ir kitose vietose, buvo rodytos

46 lietuvių kolonijose. Filmų demon- i Ona Grajauskienė su sūnum, Kon
stravimo metu buvo renkamos aukos.
Per tą laiką BALFui surinkta 5.617 
dolerių. Filmos demonstravimo metu 
drauge keliavo ir J. Valaitis ir davę 
paaiškinimus.

Apie tas savo keliones ir darbą 
Vyt. Beleckas rašo: „Pirmiausia no
riu pasakyti, kas į filmas atėjo. Atė
jo tikrieji lietuviai, kurie nesigaili 
laiko, nesibijo paaukoti savo tautie
čiams. Ko mes pasigedome, kas ne
atėjo? Daugiausia trūko tų, kurie 
užleido savo kraštą svetimiesiems, 
kurie bijosi pamatyti realybėje Lie
tuvos kančias, kurie žiūri į Maskvą, 
tačiau bijosi važiuoti pas „tėvą Sta
liną“ pasikaitinti padų.“

Reikia tik pasidžiaugti, kad Mo
tuzai ir Baleckai ėmėsi šio didelio 
darbo. Jie gyvuose paveiksluose da
vė lietuviams naujos jėgos gyventi 
ir dirbti Lietuvai. Reikia manyti, kad 
jie ir toliau tokiu pat energingumu 
dirbs šioje, lietuvių kiek apleistoje 
srityje.

ATVYKO 44 LIETUVIAI
Kovo mėnesio pabaigoje, kaip 

praneša Generalinis Lietuvos Konsu
latas, į JAV atvyko 44 lietuviai. 
Atvykusiųjų tarpe yra: Paulius Biki- 
nas, Anatolijus ir Eugenija Elsbergai,

stancija Grajauskaitė, Adomas Jasas 
su dukterim, Alfonsas ir Rozalija 
Plepiai su sūnum, Teresė Šakienė su 
sūnum, Marija Sirutytė, Joana Sefle- 
rytė, Vytautas Slavinskas su žmona, 
Vincentas ir Pranciška Sumai su 
dviem dukterimis, Albinas Verbyla, 
Valentina Antanavičiūtė, Jonas Bago- 
šiūnas, Marė Civinskienė, Vladas ir 
Uršulė Civinskai su dviem dukeri- 
mis, Jonas Čepulis, Regina ir Zigmas 
Dalangauskai su sūnum ir dukterim, 
Pranas ir Aldona Drąsučiai su duk
terim, Juozas Gumas, Jonas Junevi
čius, Julija Skripkienė su dukterim, 
Vac'ovas ir Stanislova Urbonai ir 
Kostas Valodkevičius. Atvykusiųjų 
tarpe yra 14 JAV piliečių. Kiti atvy
ko su imigracinėmis vizomis.

j UTHUANIAN AMltKAj

Amerikos Lietuvių Moterų Komiteto suruoštos tautodailės parodos vata- 
das. Parodą aplankė gausus žiūrovų kiekis

DP dirbs prie cukrinių švendrių
MIRĖ BRONĖ KASIULYTĖ

Dirva praneša, kad Cleve'ande 
kovo 27 d. buvo palaidota Bronė Ka
siulytė — Guenther. Velionė 1938 m. 
buvo atsilankiusi į Lietuvą ir atidžiai 
sekė mūsų teatrinį gyvenimą, nes ir 
ji pati buvo mažosios scenos daini
ninkė. Ilgą laiką gyvendama Cleve- 
lande, ji nuoširdžiai dėjosi su lietu
viais ir aktyviai dalyvavo visuose 
lietuviškuose parengimuose.

B. Vargas

Australijos imigracijos ministeris 
p. Arthur Calwell pareiškė parla
mente, kad emigrantai, kurie buvo 
atgabenti i Australiją dirbti švendrių 
plantacijose, bus ten ir pasiųsti dirb
ti, visai neatsižvelgiant į jų profesinį 
pasiruošimą.

Buvo priekaištaujama, kad patyrę 
prekybininkai ar kvalifikuoti kitų 
profesijų žmonės iš Pabaltijo kraštų 
buvę pasiųsti į cukrinių plantacijas 
ar į kitus nekvalifikuotųjų darbus. 
Ministeris į tokį priekaištą atsakė: 
„Jie yra atgabenti į vieną geriausių

demokrtaijų pasaulyje ir jiems tai 
nieko nekaštavo. Jie paimti prie 
darbo kaip švendrių kirtėjai ir jie 
bus siunčiami į švendrių laukus“. 
(DM, Reuteris/am)

Lietuva vėl bus laisva
JAV SENATORIŲ PAREIŠKIMAI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEKLARACIJOS 

38-ClO MINĖJIMO PROGA

Sen Francis J. Myers iš Pensil
vanijos pareiškė:

„Taikos metai — jei mes galime 
šio pasaulio nervinę būklę pavadinti 
taika — neatliko savo pažadų. Nors 
ginkluotasis globalinis karas ir pasi
baigė, bet dauguma pagrindinių ne
teisybių vis dar tebėra ir dabar, nors 
mes tikėjomės, jog jos pranyks su 
karo pabaiga. Jos sunkiai gula ant 
mūsų širdžių ir sąžinės.

Lietuva ir jos kaimyninės Pabal
tijo valstybės — Latvija ir Estija — 
yra puikūs netobulos taikos ir neto
bulo pasaulio teisingumo pavyzdžiai. 
Čia mes turime laisvę mylinčius žmo
nės, kurie kartą buvo išdidžių ir su
verenių tautų nariai, o dabar surišti 
jėgos, kuri paneigė laisvę ne tiktai 
kitų tautybių nelaimingiesiems, juos 
pavergdama, bet taip pat ir savo 
krašto piliečiams.

Nors Lietuva dabar ir nėra laisva, 
tačiau yra tinkama, kad Lietuvos Ne
priklausomybės deklaracijos 30-čio 
minėjimas būtų atšvęstas šiais metais 
pagal šiuos atstovaujančius doku
mentus: iškilminga dedikacija drą
siųjų žmonių laisvės principams. Sis 
minėjimas yra svarbus ne tik liūdin
tiems Lietuvos gyventojams, ameri
kiečiams ' ir kitiems lietuvių kilmės 
asmenims, bet ir visiems žmonėms, 
nežiūrint kur jie bebūtų, kurie tiki 
laisve, žmogaus garbės šventumu ir 
elementariausiomis žmogaus teisėmis.

Buvęs Franklin Delano Roosevelt 
anose tamsiausiose dienose, kada pa
vojus grėsė ne tik Lietuvai, bet ir 
visai civilizacijai, pareiškė: „Lietuva 
vėl bus laisva“. Aš tvirtai tam ti
kiu“.

Sen. J. Howard McGrath iš Rho
de Islando pasakė:

„Amerika laimėjo iš to fakto, kad 
iš daugelio kitų kraštų atvykę žmo
nės prisidėjo prie jos pajėgumo. Vie
ni jų atnešė mokslui dovanas, kurios 
yra charakteringos jų rasei; kiti pra
turtino Amerikos kultūrą, atnešdami 
į šį jauną kraštą savo krašto meno 
vaisių, kurie ilgai buvo susiję su jų 
rasinėmis tradicijomis.

Kadangi pasaulis yra Amerikos 
krašto tikroji motina, mes, amerikie
čiai, džiaugiamės, stebėdami ypatin
gus minėjimus tų žmonių istorijoje, 
kurie mūsų kraštą padarė tokį, koks 
jis dabar yra. Tad ir mes jungiamės 
su savo draugais piliečiais, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 30-čio 
minėjimą.

Pirmieji lietuviai atnešė į Ameri
ką daugiau negu gyvą mintį, daugiau 
negu uolumą, daugiau negu taupumą, 
daugiau negu jų senovės drąsą. Visų 
svarbiausia, jie atnešė tėvynės meilę 
ir pasiaukojimą Dievui. Kur tik be
būtų randamas mūsų krašte lietuvių 
kraujas, visur ten mūsų pilietybė yra 
stiprinama. Ir tai yra gerai, kad taip 
yra, nes dabar Amerika stovi prieš

rimtą problemą, kuri išbandys aukš
čiausią jos piliečių charakterį.

Atsargiai tariant, ką reiškė pa
sauliui Lietuva savo istorijoje ir ką 
lietuvių vyrų ir lietuvių moterų 
kraujas yra padaręs Amerikai, mes 
turime pripažinti mūsų dvasine ir 
kultūrine skola šių metinių minėji
mo didiesiems žmonėms“. (JA)

PIETŲ AFRIKA PRIESlNSIS 
KOMUNIZMUI

Specialiai iš Durban pranešė NY
KT, kad Pietinės Afrikos Unijos mi
nisteris pirm. Jan Smuts, kalbėdama* 
Pietų Afrikos legiono sambūryje, pa
reiškė, jog komunistų infiltracija į 
tą kraštą yra grėsminga: jeigu ko
munizmas pereinąs J Afriką, tai ji* 
ateisiąs ir į jų sritį.

Iki šiol, pasak Smutso, buvę kal
bama, jog Vokietija vis dar gresianti, 
bet dabar Vokietija esanti mirusi, 
galimas daiktas, 100 
ji buvusi mirusi 150 
mečio karo.

Dabar pasiliekąs
munizmo, kaip tai buvo iš nacizmo 
pusės. Nors jis nemanąs, kad tok* 
karas iškiltų, tačiau niekas tikrai ne
žinąs, kas galį atsitikti. Smuts esą* 
susirūpinęs palaikyti Pietų Afrikos 
gynybos organizacijas tiek stiprias, 
kiek tai esą galima. Pietų Afrika 
pasipriešinsianti komunizmui. (NY- 
HT/m)

metų, kaip kad 
metų po šimta-

pavojus iš ko-

Projektas JI Chartai keisti
SUSIAURINTI VETO TEISĘDAR KARTĄ REIKALAUJA

UP praneša iš Washingtono, kad 
senatorių balandžio mėn. Kongre

sui įteikė rezoliuciją, reikalaujančią 
pakeisti Jungt. Tautų Chartą. Rezo
liucijoje siūloma Saugumo Tarybą 
sudaryti iš 10 valstybių, suteikiant 
JAV, D. Britanijai ir TSRS po du bal
sus, Prancūzijai ir Kinijai po vieną ir 
likusioms valstybėms bendrai du bal
su. Senatoriai, be to, reikalauja, kad 
veto teisė nebūtų naudojama Saug. 
Tarybos posėdžiuose, svarstant kari
nės agresijos bylas ir tariant bausmę 
už nusikaltimus prieš tarptautinius 
susitarimus atominės energijos ir 
ginklavimosi suvaržymo srityje./Saug. 
Taryba turėtų būti įgaliota kasmet 
nustatyti pasaulio ginklavimosi pro
gramą, kurios po 2O’/« turėtų tekti 
JAV, D. Britanijai ir TSRS. Visos 
valstybės, kurios nesilaikytų šių nuo
statų, daugumos nutarimu turėtų bū
ti šalinamos, (z)
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įmerikos Lietuvių Moterų Komitetas, tarpt, moterų dirbinių parodą ruošiant 1947 m. lapkričio 1—9 d. New 
’orke. Sėdi, iš kairės: Marytė Kezytė ir Bacevičienė. Stovi, Iš kairės: Jadvyga Averkienė, Ona Pocienė, 
Įdėta Tysliavienė, Ieva Trečiokienė, Barbora Darlys, Subatienė, Stella Čereška, Aldona Sliupaitė.

Oro pašto susisiekimas 
iš Vokietijos

Ne kartą buvo spaudoje prasitar
ta, jog artimoje ateityje numatoma 
ir Vokietijoje įvesti oro pašto susi
siekimą, Dabar tuo reikalu gavusi 
informacijų informuoja Dena, kad 
orinio pašto susisiekimas būsiąs pri
taikintas laiškams iš jungtinės zonos 
į užsienį. Įmonės, norinčios pasinau
doti šiuo paštu reikalų ir prekybi
niams laiškams siuntinėti, turės gau’t 
specialius įgaliojimus Būsią leidžia
ma taip pat ir registruoti laiškai bei 
greitlaišklai. Privatiems asmenims 
bus leidžiama siuntinėti oro paštu 
laiškus, rašytus spec, lengvo svorio 
blankuose, kurie gaunami visuose 
pašto įstaigose, pateikus du tarptau 
tinius pašto kuponus, suteikiančius 
teisę atsakymui. Į šiuos spec, oro 
pašto blankus neleidžiama dėti bet 
kuriuo* priedus, (z)

Toliau
.Infliacijos bankas,

ORIGINALI ITALŲ RINKIMINE 
AGITACIJA

Italijos rinkimų išvakarėse buvo 
atspausdinti ir platinami neva 10.000 
lirų „banknotai“, kurie turėjo balan
džio 18 d. datą ir kuriuose buvo už
rašyta: „eik ir balsuok“ ir „gelbėk 
Italiją ir savo santaupas“, 
buvo pažymėta:
sostinė Maskva. Per paskutinius 5 
skurdo metus krito visi tie kraštai, 
kuriuose liaudies demokratinis fron
tas buvo atidaręs rusų okupacijai 
duris. Balsuodami žiūrėkit, kad Ita
lija nepatektų į infliaciją, kaip kad 
įvyko Lietuvoje, Rumunijoje ir Ven
grijoje. Pasirašo: gubernatorius — 
Togliatti (Italijos komunistų partijos 
sekretorius), kasininkas — Luigi 
Longa (tautinės komunistų partizanų 
draugų galva).“ (m)

SOVIETAI NAIKINS PILIS
UP iš Berlyno praneša, kad rusų 

okupuotoje Vokietijos zonoje būsią 
sunaikinta daugiau negu 1.000- senų 
pilių ir dvarų, nes tenai esą „perina
mi“ Prūsijos m^itarizmo reakcionie
riai, rašo DPD, britų leista žinių 
agentūra.

Daugelis pilių esą jau sunaikinta 
ir rusai esą davę parėdymą užbaigti 
darbą iki rudens, praneša DPD. Kai 
kurie dvarai būsią palikti ir rezer
vuoti Rusijos remiamos vienybės par
tijos mokykloms ir vasaros metu 
partijos vadams atostogauti, (m)
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