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Politinė diferenciacija 
ir 

sveika nuovoka
Praeičiai objektyviai įvertinti, 

sakoma, reikia laiko ir vietos per
spektyvų. Šiandieną turime ir viena 
ir kita. Ir netgi daugiau: nūdienės 
sąlygos yra iš esmės pakitusios. Gal 
todėl daugis nepriklausomo gyveni
nio reiškinių dabarties akimis kitaip 
atrodo ir kitokią prasmę įgyja. Laiko, 
erdvės ir sąlygų veiksniai suformavo 
naują, objektyvesnį kriteriumą.

Negalima būtų griežtai teigti, kad 
tremties dabartis svečioje žemėje, 
lygiai kaip sunkios rezistencijos da
bartis Tėvynėje, būtų suniveliavusios' 
mūsų politinių pažiūrų diferenciaci
ją. Ji, gal tik laiko ir įvykių raidos 
kiek modifikuota ir subrandinta, tebe
egzistuoja. Tai yra visiškai natūralu.

Betgi tos natūralios politinės di
ferenciacijos reiškimosi būdai mūsų 
masėje yra regimai pasikeitę teigia
ma prasme. Geriausia stebėjimo dir
va šiam reiškiniui yra mūsų stovy
klos. Čia formuojasi tremtiniškos 
mūsų masės psichologija. Ir kas tai 
nori matyti, — mato, kaip ši sąmo
ningų ir politiškai užgrūdintų mūsų 
tautiečių masė nepritaria bet kurios 
Vienos politinės srovės cr grupės for
savimui kitų sąskaita. Visos perdėtos 
pastangos, siekiant siaurų savų tik
slų, stovyklinėje bendruomenėje ne- 

' randa pritarimo. Jokios demagogi
nės priemonės, nepaisant kieno šydu 
— Dievo ar velnio — jos bebūtų 
dangstomos, nekelia jų autorių pre
stižo ir negausina jų galvojimo gretų.

Priešingai. Nenupelnytas kits n 
galvojančio asmens dergimas-, prie
šingos politinės srovės plūdimas, są
moningas praeities faktų ir motyvų 
žalojimas (žodžiu ar raštu) ar netgi 
ir klastojimas neranda lietuviškoje 
stovyklos šeimoje pritarimo, bet su
kelia visuotinį pasipiktinimą.

Sveika ir objektyvi tremtinių 
bendruomenė nori vieningo darbo. 
Ji ne tik instinktyviai jaučia, bet ir 
blaiviu savo protu nuvokia, jog dirb
tinis mūsų eilių skaldymas ne mums 
kraitį krauna. Ji nesupranta ir ne
nori suprasti donkichotiškos kovos 
dėl sudužusio lovio. Ji nenori ir ne
gali žiruoti asmeninių ar partinių 
ambicijų kredito vekselių, nors jų 
blankai ir labai patrauklūs atrodytų.

Tautinė mūsų bendruomenė pri
pažįsta politinę diferenciają, bet ne
toleruoja partinės demagogijos, sie
kiančios kaip yla iš maišo kyšančio 
tikslo: diskredituoti kitų pažiūrų 
žmones ir susikalti kapitalą ateičiai. 
Susikalti, žinoma, tik tariamą kapi
talą, nes, tur būt, ir patys jo kalėjai 
nujaučia infliacinį jo pobūdį.

Netektų, rodos, apie tai kalbėti, 
kai pati tautinė tremties bendruo
menė, išskyrus negausius demagogi
jos praktikantus, turi sveiką pažiūrą 
tiek į partinių interesų forsavimą, į 
prieangį nustumiant vieningos kovos 
idėją, tiek ir į pelėsiais dvelkiančią 
to forsavimo priemonę — partinę de
magogiją. Bet visa negerovė slypi 
šioje aplinkybėje, kad politinės dife
renciacijos viršūnės, taip vadinamas 
srovinis elitas, šia prasme yra gero
kai atsilikęs nuo savo vadovaujamų
jų. Srovinis elitas savo eilėse turi 
apsčiai figūrų, konservatoriškai tū
nančių ankštame partinės architek
tūros kevale, nesugebančių ar neno
rinčių matyti sveikos pažiūrų evoliu
cijos mūsų tremties bendruomenėje 
Ir nenorinčių ar nemokančių pasida
ryti logiškų išvadų, diktuojančių lig
šiolinės jų taktikos revizijos būti
numą.

Ar pašauktiesiems ir iš Dievo va
lios atsiradusiems, tikriesiems ir me
namiesiems šio žanro vadams nebū
tų pats tinkamiausias laikas šiais ju
biliejiniais metais atidžiau įsiklausyti 
į pilkosios mūsų tautiečių masės bal
są, pro partijos plakatą žvilgtelėti į 
nefrizuotą tikrovę ir ryžtis reviduoti 
archaiškas pažiūras?

Negi laikas, erdvė, sąlygos, tole
rantingi vakarų demokratijų veiklos 
metodai ii-, pagaliau, didi kova 
dėl ateities praskaidrino tik ei
linio akis?! J. Rudnietis

JAV užsienių reikalų ministeris 
p. George C. Marshallis Rūmų už
sienių reikalams komitete Išdėstė 
savo pažiūras dėl siūlomų J.Tautų 
reformos. Jis pareiškė, kad JT dra- 
stinė revizija be Sovietų Sąjungos 
sutikimo, galimas daiktas, sunaikin
tų tą organizaciją ir, kaip p. Mar
shallis pridūrė, vestų prie sudary
mo priešingų karinių sąjungų.

Tokį Marshallio pareiškimą iš
šaukė Rūmų atstovų pasisakymai dėl 
JT revizijos, norėdami JT padaryti

Vienos dienraštis „Nachrichten 
am Abend“, viename savo paskuti
niųjų numerių vertindamas dabarti
nę padėtį ir žvelgdamas į ateities 
perspektyvą, pateikia reikšmingą 
Kingsbury Smith straipsnį. Prisimi
nus, kad to str. autorius yra tarptau
tinės žinių tarnybos „International 
News Service“ (trumpai — INS) Eu
ropos direktorius, jo samprotavimai 
darosi juo įdomesni ir reikšmingesni.

Vakarų Europos politikai, sako K. 
Smith, yra tos nuomonės, kad atei
nantieji 12—18 mėnesių, atsižvelgiant 
į Sovietų Sąjungos ir Vakarų san
tykius, būsią nepaprastai kritiški. 
Jie baiminasi, kad tame laikotarpyje 
galįs išsirutuloti rimtas karo pavo
jus. Vadovaujantieji politikai, pvz. 
Prancūzijos užs. reik, ministeris Ge
orges Bidault, išvadžioja taip:

Stalinas turi suprasti, jog Jung
tinės Valstybės galutinai ir akty
viausiu būdu ruošiasi karui, kad, jei
gu būtų reikalinga, sulaikytų eks
pansinius Sovietų siekimus ir tuo

Marshallis priešingas JT revizijai
Ji iššauktų karinių sąjungų organizavimą

veiksmingomis, net ir Sovietams pa
sitraukus.

Marshallis nurodė, kad taikai rei
kia ne naujos JT struktūros, bet ge
resnio jos panaudojimo. Jis prašė 
kongresą nereikšti JTO bejėgiškumo. 
Pagal p. Marshallio išvedžiojimus, 
esamoms problemoms išspręsti ne
reikalinga naujos organizacijos, bet 
reikia įsipareigojimus vykdyti ir jų 
vykdymą tęsėti. „Pagrindinės žmo
gaus silpnybės negali būti pašalintos 
vienomis chartos priemonėmis, nes 

Akt. H. KAČINSKAS prof. Robert von Holtlerlin vaidmenyje 
(M. Rostand pjesėje „Žmogus kurį užmušiau“)

Karas ar taika - 
parodys ateinantieji 18 mėn.

pačiu komunizmo išplitimą visame 
pasaulyje.

’ Iš Stalino pusės žiūrint, gaunasi 
toks vaizdas:

Jeigu jis lauks, iki Amerika vėl 
apsiginkluos ir Vakarų Europoje at- 
sistatys ūkinis stabilumas, tada ga
limybės komunizmui išplėsti visoje 
Europoje labai apsiblaus. Pralaimė
jimo pavojus su Vakarais susidūri
mo metu padarytų karą perdaug ri
zikingu. Kremlius tada turėtų, ma
žiausiai šiai kartai, išsižadėti pasau
linio komunizmo svajonės. Sovietų 
Sąjungai teliktų dvejopas pasirinki
mas: ».rba su Vakarais jungtis arba 
nuo jų visiškai izoliuotis, bet tuo at
veju iškiltų kitas pavojus — stebėti, 
kaip pamažu nebetenka galios sovie
tinis blokas.

Jeigu Stalinas būtų linkęs sutikti 
su tokiu pasitraukimu, tada jokio 
karo nebus. Tačiau pavojinga yra 
tai, kad jis mano, jog jis galįs Eu
ropą užvaldyti, jeigu tik greit ir pa- 
kan’ mai trenktų ir tai dar pirmiau, 
negu Jungtinės Valstybės suspėtų 

tos silpnybės egzistuoja žmonių ir 
vyriausybių poelgiuose“, pasakė mi
nisteris.

Sugestijos dėl JT revizijos ar tam 
tikros formos pasaulinės vyriausybės 
sudarymo reikalauja specialaus dė
mesio, jei norėtumėm apseiti be tų 
tautų, kurios nenori prisidėti. „To
kia procedūra gal būt sunaikintų da
bartinę JTO, tautų bendruomenę iš
skaidytų ir padėtų formuotis rivall- 
nėms karinėms Sąjungoms ir izoliuo
toms valstybių grupėms", sako p. 
Marshallis. „To pasėkos mus nu
silpnintų ir įstumtų į dar didesnį 
pavojų Iš tų pusės, kurie siekia do
minuoti ant kitų valstybių".

Pagrindinis JT ir JAV uždavinys 
esąs pašalinti nesusipratimus tarp 
Sovietų vadų dėl Vakarų civilizaci
jos ir jos santykiavimo su Rusija.

Marshallis nurodė, kad JT buvu
sios sukurtos tuo pagrindu, jog di
džiosios galybės bendradarbiautų 
taikos sargyboje, bet tie reikalavi
mai iki šiol nebuvę realizuoti. „Tai
kai apsaugoti reikalinga, sako Mar
shallis, užtikrinti J. Tautų nariams 
laisvę ir nepriklausomybę. Pirmoji 
sąlyga — demokratinių tautų suge
bėjimas išlaikyti nepriklausomybę 
totalitarinės, grėsmės akivaizdoje — 
pareina nuo jų pačių apsisprendimo 
taip padaryti. O tas apsisprendimas 
vėlgi pareina nuo sveiko ekonominio 
ir politinio ■gyvenimo rutuliojimosi ir 
nuo tikro saugumo jausmo“. Mar-

Astuonios sąlygos pasaulio taikai
JAS PASIŪLĖ T. DEWEY, KANDIDATAS I JAV PREZIDENTUS
Gubernatorius Thomas E. Dewey 

savo pirmoje svarbiausioje kalboje 
Oregono Universitete iškėlė 8 klau
simus, kurių įgyvendinimas gali su
kurti pasaulinę taiką. Jo taikos pro
grama yra tokia:

1. Amerika turi būti tiek galinga, 
kad nė viena pasaulio tauta nedrįstų 
ją pulti. Tęsti atominių ginklų ga
mybą ir orines pajėgas padaryti ga
lingiausiomis pasaulyje.

2. Sukurti pirmaklaslnę žvalgy
bą, kad Amerika galėtų būti Infor
muota apie tai, kas vyksta pasaulyje. 
Jis priminė Bogotoa įvykius ir pažy
mėjo, kad tai įvykę dėl žvalgybos 
netinkamumo.

3. Nugalėti piktą komunizmo pro
pagandą, supažindinant pasaulį „su 

apsiginkluoti arba Marshallio plano 
pagalbos padedama Vakarų Europa 
galėtų vėl atsistoti ant savo kojų.

Skaičiuojama, jog reikalinga nuo 
vienerių iki pusantrų metų, kad 
Amerikoje visuotinės karinės pro
gramos rėmuose būtų galima suor
ganizuoti karui pajėgią kariuomenę. 
Toks pat laikotarpis turėtų praeiti 
iki pagalba Europai pasistūmėtų tiek, 
kad jos vaisiai jau būtų jaučiami 
paskiruose Vak. Europos kraštuose. 
Sis faktas galėtų paskatinti Krem
lių tame laikotarpyje mestis į avan
tiūrą su viltimi savo galią išplėsti ir 
Vak. Europoje, kol dar „dėdė Šamas“ 
negali ateiti jai padėti.

Viena, kas politikams dar neaiš
ku, yra tai, pastebi baigdamas K. 
Smith, kokio masto būtų Sovietų 
parama Vak. Europos valstybių ko
munistams, jeigu šiems nepavyktų 
išsikovoti pergalės savomis jėgomis, 
eventualiu atveju — sukilimais. Šia
me klausime ir slypi atsakymas, ar 
ateinantieji 18 mėnesių neš taiką ar 
karą, (z) 

shallis toliau tęsė pareikšdamas, jog 
rimtas nesusipratimas glūdi Sovietų 
Sąjungos vadų galvose dėl Vakarų 
civilizacijos ir dėl darbo santykių 
tarp S. Sąjungos ir kitų tautų ben
druomenės narių stabilizavimo.

Užsienyje esanti didelė baimė, 
kad JAV su Rusija galinčios prieiti 
aklą tašką ir tuo būdu pasaulis pasi
dalytų į dvi ginkluotas stovyklas. 
„Tada, sako jis, visas darbas, kurį 
mes atlikome, pranyktų ir Europoje 
padėtis būtų tragiškai beviltiška. 
Mes nenorime gilinti plyšio tarp So
vietų Sąjungos ir mūsų. Būtų tra
giškas nesusipratimas nutraukti JT 
santykius. J. Tautos yra forumu, 
kur mes galime iškelti Sovietų poli
tiką. Jei Sovietų Sąjunga pasitrauk
tų, jei mes JT padalytume į dvi da
lis, tai jos suskiltų dar į daugiau ga
balų“.

Po to Marshallis pastebėjo: „Aš 
delsiu tai pasakyti viešoje sesijoje, 
bet aš esu nuolat spaudžiamas kitų 
tautų, kad išvengčiau to lūžio, kurio 
jos bijo. Šis momentas, ir aš tikiu, 
jog tai yra tikra, yra vienas sun
kiausių“. Užklaustas apie JT funk
cionavimo sėkmingumą, Marshallis 
atsakė, teigiamai.
, Apskritai, Marshallis yra priešin

gas bet kokiai J.Tautų revizijai. Jis 
nurodė, kad kada bus kiek daugiau 
pažengta saugumo reikaluose ir eko
nominiame gerbūvyje, nepasitikėji
mas JT pasikeis. ir tada vėl būsią 
galima bendradarbiauti. (NYHT/am) 

baisia mūsų amerikiečių laisvės ir 
įmonių sistema“.

4. Padėti Kinijai „pačiai išsigel
bėti“, kad diktatūros jėga niekad ne
galėtų iškilti Havajuose. Jis išreiškė 
nepasitenkinimą dėl Trumano admi
nistracijos, kuri sudarė slaptas su
tartis su Stalinu, leidžiant Sovietams 
dominuoti Mandžūrijoje ir visoj* 
Šiaurės Kinijoje.

5. Sudaryti laisvųjų kraštų fede
raciją panaudojant Marshallio planą 
taip, kad toji federacija galėtų tapti 
ekonomiškai vieninga, išugdytų ma
sinę gamybą, pasiektų aukštesnį gy
venimo standartą ir padidintų asme
ninį saugumą. Taip sujungta ir at
gaivinta Europa nebebūtų prieinama 
agresoriams. Ji būtų taikos ir pa
stovaus pasaulio tvirtovė.

6. Vesti taikos politiką su tokia 
energija ir apsisprendimu bei jėga, 
kuri buvo panaudota karo metu. 
Reikia atidėti į šalį mažus ginčus ir 
trumpalaikę politiką, kuri sumaišė 
mūsų pokario politiką. Reikia abie
jų partijų pastangų, kurios iškeltų 
Amerikos krašto politiką aukščiau, 
negu grupių ir partijų reikalus.

7. Šaltai laikytis nervų karo me
tu, kada oponentai mėgina mus įpy
kinti ir išprovokuoti, kad padarytu
me kvailystę.

8. Pagaliau jis ragino, kad Ame
rika pradėtų moralinę laisvės ofen- 
syvą. (NYHT/J.A.)

Karas nėra neišvengiamas
Kalbos apie neišvengiamą karą 

yra visai neteisingos ir pavojingos, 
pabrėžė Attlee. Jei karas iškiltų, tai 
jis įvyktų todėl, kad kažin kas savo 
ginklams davė per daug. Jei rytuo
se yra sudarytos gynybos sutartys, 
kodėl negali būti jos sudarytos ir va
karuose ar ir kitur pasaulyje.

„Mes norėtume draugiškiausių 
santykių su Sovietais, bet mes esa
me patyrę, kad jų pažiūros neatitin
ka mūsiškių ir kad tenai yra spraga 
bendrame jausme dėl Europos civi
lizacijos vertės... Tos vertybės pri
klauso ne tiktai Europai, bet ir už
jūriui — JAV, Pietų Amerikai ir vi
sur ten, kur yra europietis“, pasakė 
Attlee, (m)
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Kaip žemėje, taip ir danguje...
kas savaitę išsiunčia po vieną ir dau
giau siuntinių. Gi kur susirinkimai, 
pasitarimai ir 11?

Bet tai nėra kokia ypatinga nau
jiena, nes ir kitur, jeigu žmogus nėra 
vien tik savo asmeniškų reikalų kiau
te užsidaręs, jis lygiai taip pat turi 
bėgti ir absoliučiai neturi laiko ne 
tik savo poilsiui ar pramogoms, bet 
negali spėti net ir visų reikalų at
likti, kurių iš jo laukiama ir kuriuos 
jis pats norėtų atlikti...

Yra ir vien asmeniškais reikalais 
besirūpinančių, bet vis dėlto be galo 
neturinčių laiko. Sakysime, žmogus, 
nieko neturėdamas, nori kiek galint 
greičiau prasimušti iki čia vidutiniš
ku laikomo gyvenimo lygio, t. y., su
sikrauti pinigo, kad galėtų pradėti 
kokį pelningesnį biznį, galėtų įsigyti 
namelį, automobilį... Toks dirba ki
tą kartą net ne vienoje vietoje, dirba 
dienomis ir vakarais visai skirtingą 
darbą ir skirtingose vietose, pvz., 
dieną fabrike, vakarais krautuvėje — 
aišku, toks neturi laiko.

Brooklyn, N.Y.,
1948 m. balandžio vidury

Štai jau devynios savaitės, kaip 
Amerikoje, tame išsvajotame, iš Eu
ropos žiūrint, danguje.

Nerašiau ligi šiol laiškų Mūsų Ke
liui, nes naujakuriškos smulkmenos 
nelabai leido tai daryti, ir dėl to, 
kad... kuo vėliau tokius dalykus ra
šysi, tuo mažiau pameluosi! Na, bet 
gi jau laikas pradėti! O nuo ko čia 
gali daugiau pradėti, jei ne nuo dan
goraižių!

Amerika — dangoraižių šalis ... 
Bet tų dangoraižių būrelis užima tik 
vieną galą vienos New Yorko dalies, 
vadinamos Manhattan. Jei paimsi vi
sas penkias New Yorko miesto dalis, 
t, y., su Brooklynu, Bronxu, Queens 
ir Richmond, tai greičiau tektų pasa
kyti, kad tai yra ne dangoraižių mie
stas, o milžiniški... Šančiai! Iš dan- 

, goraižių rajono iki kito miesto kra
što, pvz., iki Rosedale rajono, kuria
me mums teko pirmas savaites gy
venti, yra apie 25 mylios (apie 40 km) 
atstumo ir visas tas plotas apstaty
tas beveik išimtinai dviejų arba kai 
kur net ir vieno aukšto nameliais — 
mūriniais ir net mediniais. Didesnės 
tų rajonų gatvės-bulvarai nepapra
stai primena Šančių Juozapavičiaus 
prospektą, tik tuo skirtumu, kad be
velk kiekviena menkiausia krautu
vėlė pasipuošusi elektrinėmis iška
bomis, kurios naktj mirga visokio
mis, daugiausiai... mūsų vėliavos 
spalvomis.

Išvažiuoji už miesto — daug mie
stelių, su dideliais fabrikais, daug 
geležinkelių ir elektros linijų, kaip ir 
kiekviename Europos pramoningame 
rajone, bet kai tik pataikai j visai 
mažų miestelių-kaimų rajoną, tai 
taip ir matai... Palangą. Vis medi
nės vieno-dviejų aukštų vilukės tarp 
medžių.

Ne, Amerika ne dangoraižių šalis. 
Dangoraižiai Amerikoje proporcingai 
užima ne daug daugiau vietos, kaip 
Paryžiuje Eifelio bokštas arba Lie
tu v 'fe Gedimino kalnas.

Dangoraižių rajonas dieną — ne
mažas skruzdėlynas! Bet naktj — 
daugiausia tai tušti kevalai, nes ten 
tik įstaigos ir naktj žmonės gyvena 
toje „vienaaukštėje“ Amerikoje, tuo
se „didžiuosiuose Šančiuose". Dau
gumui tenka pusiau Aštuntą išvažiuo
ti iš namų, kad iki devintos patektų 
j darbo vietą. Pietų lietuviška pra
sme čia beveik niekas nevalgo. Vi-

Klaidos atitaisymas
Mūsų Kelio Nr. 17 (129) įdėtame 

pik. Alfonso Sklėriaus-Šklėrio nekro
loge įsibrovė stambesnė klaida, mi
nint jo dalyvavimą Lietuvos Nepri
klausomybės kovose. Ties Širvin
tomis ir Giedraičiais dalyvavo ko
vose ne 1919 m, bet 1920 m. Ties 
Šiauliais ir Radviliškiu dalyvavo ne 
partizaninėse prieš bolševikus, bet 
1919 m. kariuomenės kovose prieš 
bermontininkus (vokiečius, kurių 
tarpe buvo ir rusų).

Trumpai iš Australijos
DP VAISIŲ SKYNIMO DARBAMS. LIETUVIAI SKAUTAI AUSTRA

LIJOJE. BALTAI — KOMUNISTAI.
— Visi pabaltiečiai, atvykę pir

muoju DP transportu (1947. XI.) jau 
dirba. Moterys daugiausia pateko į 
Canberrą raštinių ir ligoninių dar
bams, o vyrai buvo mažomis grupe
lėmis išskirstyti po visą Australiją. 
Apie 200 vyrų dirbo sezoninį vaisių 
skynimo darbą. Bet dabar ir jie jau 
išskirstyti po nuolatines darbovietes.

— Antruoju DP transportu atvy
kę vyrai buvo iš laivo tiesiog paskir
styti vaisių skynimo darbams. Pasi
baigus sezonui, jie susirinks Bone- 
gillos (Viktorijos valst.) imigrantų 
stovykloje, kur lankys anglų kalbos 
kursus. Moterys jau dabar tuos kur
sus lanko.

— Australijos imigracijos mini- 
steris Mr. Calwell pareiškė, kad jis 
atvykusiais pabaltiečiais yra visai 
patenkintas. Iš viso Australija no
rinti įsileisti per 18.000 DP. Iki š. m. 
birželio mėn. numatyta atvežti apie 
8.000 estų, latvių, lietuvių, lenkų ir 
jugoslavų.

— Liet. Skautų S-gos įgaliotinis
Australijoje; sktn. Dainutis sėkmin
gai vadovavo pabaltiečiams skau
tams kelionėje ir Bonegillos stovy
kloje. Dabar, skirstantis po įvairias 
darbovietes, sąlygos veiklai pasunkė
jo. Sktn. Dainučio iniciatyva buvo su
organizuotas korespondencinis skau-

dudlenį darbo pertraukos metu už
kanda ką atsineštą ar nubėga į val
gyklą tik ,.kirmino numarinti“. Dir
ba maždaug iki pusės šeštos ir dau
gelis pasiekia namus ne anksčiau 7 
vai. vakaro. Čia, kas šeimyniškai gy
vena, pasigamina vakarienę, papra
stai jau „atsakančią“.

Štai dėl ko daugiausiai amerikie
čiai, ypač didžiųjų miestų gyvento
jai, skundžiasi laiko stoka.

Ar iš tiesų čia taip jau skuba ir 
taip jau neturi laiko?

Ir čia būtų galima pasakyti: kaip 
žemėje, taip danguje.

Mačiau žmonių, nespėjančių žmo
niškai nei pamiegoti. Šalia darbo 
įstaigoje ar dirbtuvėje, reikia gi dar 
savo namų ūkio reikalus sutvarkyti: 
namuose šį tą pataisyti, maisto nusi
pirkti, pasigaminti — tegul čia visi 
turi, palyginti, labai didelių patogu
mų, bet visvien tie visi kasdieniški 
reikaliukai atima laiko. O jeigu žmo
gus nors kiek yra įsivėlęs j visuome
ninę veiklą, jeigu turi pažįstamų Eu
ropoje, kuriepns reikia laiškų para
šyti, siuntinių pasiųsti, tai tikrai rei
kia riedėte riedėti, kad suskubtų.
Vienas šiek tiek vertingesnis siunti
nys kaštuoja maž daug vidutinišką 
vienos dienos uždarbį, o jį sudaryti, 
užtaisyti ir išsiųsti taip pat reikia su
gaišti beveik ar net ir vis darbo 
dienos laiką... O yra žmonių, kurie

Rengimasis Meno Parodai Amerikoje
pasikalbėjimas su Šios parodos iniciatorium ir komisaru dail. liudu Vilimu

Negalėdamas daiL Liudo Vilimo 
rasti mūsų meno įstaigose, pasukau 
į jo gyvenamąją vietą — nedidelį 
miestelį tarp Schweinfurto ir Wūrz- 
burgo.

Pasirodo, dail. L. Vilimas yra sa
vo miestely garsus ne tik tuo, jog jis 
atstovauja mūsų menininkus, bet dar 
daugiau savo humaniškumu ir taktu. 
Ne vienai vokiečių neturtingai šei
mai jis yra šiuo ar tuo padėjęs, net 
materialiai parėmęs, o tai sukėlė gy
ventojų nuostabą, kuri vėliau perėjo 
į savotišką Šio žmogaus garbinimą ir 
gerbimą. Taigi, dail. L. Vilmas pui
kiai reprezentuoja mūsų tremtinius 
ir tautą pe tik meno srityje.

Apibūdinus dail. L. Vilimo asme
nybę tam tikra prasme, lengviau ga
lime suprasti jo pasišventimą ir ne
nuilstamą triūsą, rengiant Lietuvių 
Meno Parodą Amerikoje. Jis šią pa
rodą surengti sumanė, nužymėjo jos 
svarbiuosius tikslus ir skyrius, vė
liau gi ėmėsi vadovauti Visa paro
dos medžiaga turi būti surinkta ir 
parengta eksponavimui dar čia, Vo
kietijoje, kad nuvykus j Ameriką, 
reikėtų tik iškrauti eksponatus ir 
juos išdėstyti bei atitinkamai deko
ruoti. Tai labai sunkus uždavinys, 
turint galvoj esamą medžiagų ir pre
kių trūkumą.

Paprašytas supažindinti visuome
nę su svarbesniais Parodos skyriais, 
dail. L. Vilimas plačiai nušvietė: 

tų vyčių būrelis, kuris turėtų būti- 
pagrindu platesnei lietuviškosios 
sĮfautijos organizacijai Australijoje.

Tenka pabrėžti, kad australai 
skautai labai maloniai pabaltiečius 
priėmė, o Australijos skautų vado
vybė leido lietuviams skautams ne
šioti savas uniformas.

— Australijos spauda plačiai pa
minėjo pirmųjų baltų imigrantų at
vykimą į šitą kraštą. Jie pabrėžia, 
kad baltiškojo kraujo transfūzlja yra 
puikus Australijos laimėjimas.

Vietinė komunistų spauda pabal- 
tiečiams, be abejo, prikergė įprasti
nius fašistų ir nacių titulas. Tas nie
ko nestebina. Nustebino tik viename 
liberalų laikraštyje tilpęs straipsnis, 
įrodinėjęs, kad baltai yra pavojingas 
elementas, nes tai tikri... komuni
stai. Netenka nė aiškinti, kad iš įvai
rių pusių pasirodę atviri laiškai spau
doje privertė minėto straipsnio au
torių savo tvirtinimus atsiimti.

R. Maz.

Bet jau mačiau, ir net nemažai, 
žmonių, kurie ir čia taip pat neturi 
kur laiką dėti. Jei žmogus neturi di
desnių užsimojimų ekonomiškai 
aukščiau prasimušti, turi kokį darbe
lį gal dar netoli nuo gyvenamos vie
tos, tai nuo kokios 6 vai. vakaro kas
dien, o šeštadienį ir sekmadienį iš
tisą dieną tiesiog neturi kur „nusl-

— Turiu pažymėti, jog tokio ma
sto paroda Amerikoje bus pati pir
moji. Ji turės šiuos skyrius: tautinės 
martirologijos, tautodailės, dailiųjų 
amatų ir plastinio meno. Taut, mar
tirologijos skyrius susidės iš deko
ratyvinių vitražų su okupacijų vaiz
dais, reljefiniu Lietuvos žemėlapiu. 
Visa tai bus atitinkama šviesa ap
šviesta. Ant centrinio aukuro bus 
urna su Lietuvos žeme joje. Sienose 
— statistiniai daviniai ir diagramos 
apie žuvusius lietuvius Sibire, trem
ty, Lietuvoj, bendrame ištrėmime bei 
nacių koncentracinėse stovyklose, o 
taip pat bendras tremtyje esančių 
tautiečių skaičius. Visa tai juos mū
sų ir amerikiečių tautinės vėliavos.

— Antrasis skyrius: tautodailė. 
Čia bus Išstatyta tautiniai audiniai, 
kilimai, juostos, priejuostės, lėlės, 
tautiniai drabužiai bei visa tai, ką 
esame matę panašiose parodose, mū
sų stovyklų surengtose.

Trečiasis skyrius: dailiųjų amatų. 
Tai lėkščių, kuporėlių, vazų, kryžių, 
keramikos dirbinių pavyzdžiai, atlikti 
mūsų tremties menininkų.

Ketvirtasis — plastinio meno sky
rius apims tapybą, skulptūrą ir gra
fiką.

— Įdomu, ar visi mūsų tremties 
dailininkai sutiko dalyvauti savo kū
riniais šioje parodoje.

— Turiu pasakyti, kad sugebėjau 
pritraukti prie šios parodos visus be
išimties tremty esančius dailininkus, 
kurie visi savo kūriniais dalyvauja. 
Taigi, parodžiau tam tikrus ir orga
nizacinius gabumus, — nusišypsojo 
dail. L. Vilimas. — Tęsdamas toliau, 
galiu pranešti ir skaičiais apie ren
giamą parodą. Joje dalyvauja 34 dai
lininkai su 240 darbų (tapyba, skulp
tūra, grafika), 44 dailiųjų amatų sri
ties atstovų su 248 darbais. Be to, 
p. V. Zaunienė-Leskaitienė maloniai 
sutiko duoti parodon savo nuosavą ir 
didžiausią buvusį Lietuvoj tautodai
lės rinkinį.

— Parodos proga bus išleistas spe
cialus leidinys — „Lithuanian Art in 
Exile" (angliškai), parodos plakatai ir 
katalogas. Martirologijos skyrius ir 
visi spausdiniai bus atlikti Vokieti
joje. „Lithuanian Art in Exile“ tilps 
visų lietuvių tremtinių dailininkų po 
2—3 darbus, viso apie 70 iliustracijų, 
iš jų 12 spalvotų. Šio leidinio bus 
atspausdinta 4.000 egzemplioriai, iš 
kurių 2.000 bus platinama Vokieti
joje, o likusieji Amerikoj.

— Palyginus su parodos mastu, 
labai mažas tiražas.

— Tai lėšų trūkumas. Iš Lietuvių 
Tremt. Bendruomenės per skyrius 
renkamos lėšos, bet ir jos nėra dide
lės — jos iki šiol sudaro vos 30— 
35.000 markių, o visos kitos, t. y. dar

daužti“. Dešimtimis ir šimtais gali 
suskaityti tokių, sėdinčių klubuose 
prie kortų, šachmatų, siurbiančių pa
mažu viskę su „džindžirėle“ ir nie
kur, absoliučiai niekur neskubančių. 
Jie laiškų nerašo, jie galvos apie ki
tus nesuka, jie moka pasmerkti „par
tijų peštynes“ ir pasistatyti save 
„aukščiau partijų“ — visai panašiai, 
kaip mūsų kadaise garsioj „Božegraii- 
koj" ar „Metropolio“ klube...

Ir taip beveik kiekvienoje gyve
nimo šakoje — ir čia, kaip ir Sena
jame pasaulyje, „visokių reikia“. Ir 
čia, kaip ir Senajame Pasaulyje, ne
didelis nuošimtis nežinia kokios dva
sios apsėstų dirba, laksto, erzinasi, 
pykstasi — vis dėl tų tautinių reika
lų, vis dėl tos pagalbos varge esan
tiems tautiečiams — dėl tų dalykų, 
be kurių jie asmeniškai galėtų daug 
maloniau gyventi ir... turėtų labai 
daug atliekamo laiko savo malonu
mui.

Yra tik vienas pažymėtinas skir
tumas: aukštesniame ekonominio gy
venimo lygyje yra daug didesnė pa
gunda, daug didesnis traukimas neat
silikti per toli nuo to lygio, neuž
miršti per daug savęs. Todėl bet koks 
pasišventimas kitų reikalams, visuo
meniškiems reikalams čia, man regis, 
yra žymiai didesnis heroiškumas, ne
gu suvargusios Europos sąlygose. Juk 
ar gi ne daug daugiau valios reikia 
pasninkauti tam, kurio spintose pilna 
visokių gėrybių, negu tam, kuris šiaip 
ar taip nieko neturi?

V. Rastenis

bent 40—50.000, teks rinkti iš komi
tetų bei pavienių aukotojų.

— Kur šioji paroda numatoma 
atidaryti.

— Dėl to dar nėra galutinai nusi
statyta — ar Chikagoj ar New Yor
ke, tačiau jau dabar aišku, kad ji 
neliks viename kuriame mieste, o 
bus kilnojama po didesniuosius cen
trus.

— Ar manoma į atidarymą pa
kviesti žymių amerikiečių.

— Žinoma. Si paroda bus kaip ir 
atsakymas į sovietų surengtąją. Ati
daryti parodą numatyta pakviesti po
nią L Rockefellerienę. Tam tikslui 
jau siuvami tautiniai drabužiai.

Dar kiek pakalbėję meno bei vi
suomeniniais reikalais, atsiskyrėme. 
Palikau jo butą, jausdamas, kad Me
no Parodos rengimas pavestas tikrai 
atsidėjusiam, pažangiam ir jautriam 
mūsų meno reprezentantui. Linkėti
na dail. L. Vilimui greičiau sėkmin
gai užbaigti parodos rengimą ir dar 
šią vasarą Išskristi į Ameriką su mū
sų tautos lobiu Andrius Mironas 

Ateitininkų Sendraugiu Sujungęs suvažiavimu
Šių metų balandžio 11—12 d. d. ir tremtiniai." Pradžioje gerb. pro- 

Augsburgo-Hochfeldo lietuvių kolo- legentas pasidžiaugė, jog lietuvių 
nijoje įvyko II-sis metinis Ateitinin- laisvės kovose at-kai yra sudėję taip
kų Sendraugių Sąjungos (ASS) su
važiavimas. Jis prasidėjo 11 d. 11 vai. 
iškilmingomis pamaldomis vietos 
bažnyčioje, šv. Mišias laikė J. E. 
vysk. Dr. V. Padolskis. Pritaikytą 
pamokslą pasakė J. E. Vysk. Dr. V. 
Brizgys, nušviesdamas kataliko trem
tinio lietuvio apaštalavimą šių dienų 
visuomenėje. Pamaldų metu giedojo 
solistai fcrištolaitytė ir Paukštys.

14 vai. restorano „Zum Hochfeld“ 
patalpose įvyko suvažiavimo atidary
mas. Trumpą žodį ta proga tarė ASS 
centro valdybos pirmininkas St. Barz - 
dukas, kviesdamas suvažiavimą pra
dėti malda. Garbės prezidiumą su
darė: J. E. vysk. Brizgys ir vysk. Pa
dolskis, Šv. Sosto Delegatas kan. F. 
Kapočius, kun. prof. M. Krupavičius, 
Federacijos tarybos pirm. prof. Dr. 
Ant. Maceina, Augsburgo diacezijos 
katalikų akcijos pirm. Mgr. Mūlleris, 
prof. Dr. Brazaitis, prof. Dr. Meš
kauskas, Dr. Masaitis ir Dr. Karve
lis. Sudarius darbo prezidiumą, se
kretoriatą bei rezoliucijų ir mandatų 
komisijas, sekė visa eilė sveikinimų 
žodžiu ir raštu.

Po trumpos petraukos, suvažiavi
mui persikėlus į kolonijos salę, kun. 
prof. Krupavičius skaitė įdomią ir 
turiningą paskaitą tema: „Kova dėl 
lietuvos nepriklausomybės atstatymo

Du lietuviai rašytojai 
j Australija

šiemet Balto literatūrinę premiją 
laimėjusios knygos „Kryžiai“ auto
rius Vincas Ramonas šiomis die
nomis bendru emigrantų transportu 
iš Stuttgarto išvyko į Auslraliją.

Tuo pačiu transportu išvyko į 
Australiją ir kitas jaunas rašytojas 
Juozas Žukauskas.

Nei vienas, nei antras nemano to
je tolimoje emigracijoje atsisakyti li
teratūrinio darbo. Visai priešingai, 
vienas jų dar laivu plaukdamas nori 
užbaigti savo naują romaną.

Pastaruoju metu iš Stuttgarto 
apygardos išvyko į Australiją ir Ka
nadą didoki mūsų tautiečių trans
portai.

Šiomis dienomis laip pat išvyksta 
ir nauja grupė į Siaurės Ameriką.

NAUJAS MEDICINOS MOKSLŲ 
TARTARAS

Pasiekė maloni žinia, kad- Tūbin- 
geno universitete parašė ir apgynė 
dizertaciją pas prof. Dr. med. Hein
rich Gottron medicinos gydytoja* 
Romualdas GINEITIS. ' Mokslinio 
darbo tema buvo tokia: „Zur Kennt- 
nis der Alopecia Arata“. Tai vėl me
dicinos srities darbuotojų kadras 
pasipildė viena nauja mokslo jėga, 
kuri atsikūrusioje Nepriklausomoje 
Lietuvoje bus labai reikalinga, nes 
gydytojų specialistų bus didelis trū
kumas padarytas karo ir raudonųjų 
okupantų.

Naujasis doktorantas Romualdas 
GINEITIS yra gimęs 1921 m. rug- 
piūčio 21 d. Paežerių km. Tauragnų 
valsč. Utenos apskr. 1939 met. baigė 
Utenos gimnaziją ir tais pat metais 
įstojo į Vytauto Didžiojo Universite
tą, medicinos fakultetą, Kaune ir 
1944 m. baigė. Baigęs universitetą 
dirbo Telšių apskr. ligoninėje, iki ka
ro siaubas išbloškė iš tėvynės ir at
plėšė nuo darbo.

Lietuvių tauta bus dėkinga pasi
ryžėliams, kurie savo darbu taisya 
Nepriklausomos Lietuvos gyventojų 
sveikatą. J-s

EMIGRACIJA PRANCUZIJON
Pastaruoju laiku palengvėjo emi

gracija Prancūzijon. Sudarius darbo 
sutartis, yra galimybių gauti įvairius 
darbus. Pirmoje eilėje reikalaujami 
šie specialistai: miškų ir ūkio kvali
fikuoti darbininkai, metalo apdirbi
mo, elektrotechnikos ir radijo, stiklo 
apdirbimo, chemijos pramonės dar
bininkai, vilnų Ir tekstilės, odos ap
dirbimo, medžio, brangiųjų metalų ir 
akmenų, sandėlių, namų ūkio perso
nalas ii net pirmą kartą 5 raštinės 
tarnautojai, be abejo, tie, kurie mo
ka prancūzų kalbą. Registruojamas! 
DP Administracijos Centro Darbo 
Įstaigoje. (Alfa) 

pat savo auką ir dėl to jie bus isto
rijoje įrašyti. Toliau buvo nušviesti 
pirmieji rezistencinio judėjimo žings
niai, sunkumai ir kliūtys. Buvo iš
keltas' ir didelis lietuvių tautos nei
giamumas — nesusivaldymas nuo ne
reikalingo plepėjimo, kuris niekad 
nėra atnešęs tautai gero.

Antrąją paskaitą tema „Visuome
ninio gyvenimo tipai“ skaitė prof, 
kun. St. Yla. Čia gerb. prelegentas 
ypatingai vaizdžiai, išnagrinėjo utill- 
taristinį, egotistinį, idealistinį ir rea
listinį tipus, duodamas kiekvieno jų 
definiciją ir pasireiškimą gyvenime.

20 vai. restorane „Zum Hochfeld“ 
įvyko vietos sendraugių iniciatyva 
suruoštas pobūvis, kurį savo atsilan
kymu pagerbė J. E. vysk. Brizgys ir 
vysk. Padolskis, Šv. Sosto Delegatas 
ir kiti garbės svečiai. Pobūvio metu 
suvažiavimo dalyviams nuoširdžių 
linkėjimų pareiškė Mgr. Mūlleris, vo
kiečių klebonas kun. Meyer ir ASS 
dvasios vadas prof. kan. Meškauskas.

Sekančią dieną rytą buvo atlai
kytos šv. Mišios už visus mirusius 
at-kus. Ta proga suvažiavimo daly
viai priėmė šv. Komuniją. Po to įvy
ko antras posėdis, po kurio, sugiedo
jus at-kų ir tautos himnus, buvo 
baigtas ir suvažiavimas. Šiame po
sėdyje buvo apsvarstytas ir priimtai

Sveiki vaikai - tautos ir šeimos džiaugsmas 
Visi aukokime Lietuvos Raudonajam Kryžiui

ASS statutas, išklausytas centro v- 
bos pirm-ko pranešimas, išrinkti 
nauji valdomieji organai, išklausyta 
pranešimas emigracijos klausimu, iš
diskutuota visa eilė aktualių klausi
mų ir priimtos atitinkamos rezoliu
cijos. A. Kas.
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Pavasaris po Marso ženklu
Paryžius, balandžio vidury 

Noi\> ir vėsoka dar, bet jau tikras 
pavasaris. Champs Elysėes, Tuile
ries, didžiuosiuose bulvaruose veš
liai sužaliavo medžiai, pradėjo žy
dėti gėlės. Saulėtą dieną minios 
žmonių nerūpestingai plaukia bulva
rais, alėjomis. Ramesniame kampe
lyje prie Trocadero ar pasikėlęs Ei
felio bokštan įsiklausai į ritmišką ir 
duslų miesto ūžesį, Įsižiūri l spin
dinčius bokštus, ramius paminklus, 
rūmus. Ateina pavasaris.

Žvilgsnis ant spaudos kiosko, ap
versto daugybe {vairiausių laikraščių 
ir žurnalų visomis plačiau žinomomis 
kalbomis. Didžiulės raidės skelbia 
neramias žinias. Iš tiesų, koks nera
mus ir kovingas pavasaris. Pavasaris 
po Marso ženklu.

Dar antrojo pasaulinio karo metu 
nacių propoganda anksti buvo pa
leidusi „antj", girdi, dar nebaigę šio 
karo, sąjunginingai „kombinuoją“ 
jau trečiąjį pasaulini karą. Anuo
met Kaune ar Vilniuje pro šypsenas 
fiflrėjome į šią „antį“, nors niekas 
netikėjome i Vokietijos pergalę, nors 
tuo metu jų armijos giliai stovėjo 
Busi jos stepėse ir kuone prie pat 
Londono vartų. Viena tik buvo aiš
ku — galutinėje „sumoje“ turės tarp 
savęs „išsiaiškinti“ anglo-amerikie- 
Bai su Vakarų Pasauliu, iš vienos 
pusės, ir rusai su komunistine kolo
na, iš kitos. Kažkaip atrodė, kad tas 
„išsiaiškinimas“ turės įvykti pasta
rojo karo gale. Ne tik mūsų, bet net 
pačių didžiausių sąjungininkų vyrų 
apskaičiavimai pasirodė besą kitokį, 
karinė ir politinė raida nelauktai 
privedė prie nužbaigto sprendimo.

Iš tiesų, kas laimėjo antrąjį pa
saulinį karą? Šiandien visas padorus 
pasauks ieško į šį klausimą atsaky
mo. Šveicarų „Weltwoche“ bando 
taip pat nagrinėti šį klausimą. Juk 
Vakarinės demokratijos 1939 m. sto
jo karan su diktatūrine Vokietija dėl 
to, kad pastaroji norėjo Lenkiją ir 
Visą pietų-rytų Europą užgrobti ir 
laisvę išniekinti. Juk tai buvo karas 
dėl tautų laisvės, prieš diktatūrą, dėl 
demokratijos. Bet kaip šiandien visa 
tai atrodo? Ir laikraštis duoda at
sakymą:

. Nė vienas žmogus negalėtų tvir
tint . kad Lenkija šiandien yra lais
vesnė negu Hitlerio laikais, bet ne 
tik Lenkija šiandien yra svetimos jė
gos užgniaužta, tas pats galioja vi
soms rusų satelitinėms valstybėms 
Rytų Europoje, nuo Bulgarijos iki 
Baltijos. Tiktai nelaisvės ir prie
spaudos laipsnis skiria šias valsty
bes vieną nuo kitos. Yra tautų, kaip 
lietuviai, estai ir latviai, kurioms vi
sai paprastai buvo išplėštos tautinės 
savybės ir kurios buvo priverstos 
įsijungti į didžiulę rusų valstybinę pi
ramidę, kaip kadaise aziatiški grobi

Amerikoj leidžiamas N.Y. Times 
įsidėjo net du straipsniu DP reikalu. 
Pagal vieną straipsni, priėmus bilių, 
galės būti priimta iki 20% stovyklo
se esančio DP skaičiaus. Antrajame 
straipsnyje gubernatorius Dewey 
paskelbė, kad New Yorko štatas yra 
pasiruošęs ir galjs jam skirtą iš Eu
ropos DP dali absorbuoti. Jis pa
reiškė: „Prieš kurį laiką aš pagei
davau palengvinti mūsų imigracijos 
įstatymus dėl absorbavimo mums 
skirtos įvairių religijų DP dalies."

„New Yorko Statas bus pasiruo-

Musų Paryžiaus koresp.
karą. Taigi jei kils šis karas, kalti 
bus pabaltiečiai ir lenkai emigran
tai...

Palengva įjudinamos vakarinės 
demokratijos iš žodžių pereina į 
veiksmą. Tegu Triesto klausimas ir 
turi tampraus ryšio su Italijos rin
kimais, bet jo naujas iškėlimas ir 
tokioje formoje, kaip jis buvo iškel
tas Prancūzijos užsienių reikalų mi- 
nisterio G. Bidault Torine, turi daug 
gilesnę ir platesnę reikšmę. Tai reiš
kia, kad Vakarai jau laiko atėjus 
metą pradėti ofensyvai ir Vakarai 
tam pasiruošę, o pirmoje eilėje Jung
tinės Amerikos Valstybės.

Paryžiaus laikraščių korespon
dentai Amerikoje veik kiekviename 
pranešime aprašo amerikiečių nuo
taikas ir tvirtina, kad Amerika jau 
šiandien yra morališkai paruošta ka
rui. Tai neliečia vien oficialių žmo
nių nuomonės, bet jau visą Ameriką 
yra apėmusi tokia neapykanta prieš 
rusus, kad valdžiai net tenka ją pri
slopinti. Viešoji nuomonė esanti jau 
daug smarkiau įaudrinta, negu val
džia to pageidautų. Net pats Wallace 
pradeda nebetikėti vienybės tvirti
nimu su rusais. Populiariausias ame
rikiečių radijo kalbėtojas Walter 
Winchell tiesiog savaitėmis ir die
nomis bando pranašauti karo pra
džią. Jis skelbia bevelk kasdien: 
„Arba mes Stalinui paruošime naują 
Hiroshimą, arba jis paruoš ją mums!" 
Vadinasi, pasirinkimas aiškus.

Įdomu, kad ir Amerikos lietuvių 
laikraščiai nebelieka abejingi įau
drintoms nuotaikoms. Viename pas
kutiniųjų numerių „Vienybė“ skel
bia savo korespondento laišką iš 
Washingtono, kuris jau tiesiai pa
vadintas: „Kalbos apie karą su So
vietų Rusija“.

Korespondentas sakosi dar neži
nąs, ką Trumanas pasakysiąs Kon
grese, bet jau paaiškėję, kad Atne

kai savo belaisvius įmūrydavo { savo 
tvirtovių sienas; yra kitų tautų, kaip 
lenkai, čekai, rumunai, bulgarai, ku
rioms buvo duota tam tikra lokali
nio pobūdžio autonomija, tačiau, aiš
ku, su sąlyga, kad nuo Rusijos pri
klausanti komunistų partija rūpintų
si patenkinti Maskvos įsakymus“.

Laikraštis, tai konstatavęs, klau
sia: „Tai kuo gi yra pasikeitusi toji 
padėtis, kuri buvo anuomet, kai vieš
patavo nacionalsocializmo triumfas?" 
Ir atsako:

„Yra pasikeitusi tik toji aplinky
bė, kad naujieji viešpačiai ne nuo 
Hitlerio, o nuo Stalino priklauso“..
— Gi dabartinę pasaulio padėti su
kūrė ne kės kitas, kaip tų idėjų, dėl 
kurių sąjungininkai stojo į antrąjį 
pasaulinį karą, išdavimas.’

Noroms nenoroms tenka vėl prisi
minti tą neišvengiamą Vakarinio ir 
komunistinio pasaulio „išsiaiškinimą“ 
ir tą „antj“. Šiandien jau aišku, kad 
vakarinės demokratijos apsiskaičia
vo su Sovietų Sąjungos ir penktosios 
komunistinės kolonos jėgomis ir „ge
romis intencijomis“. Anuomet pro
pagandos sumetimais nacių mesta 
mintis apie trečiąjį pasaulini karą 
šiandien nebeatrodo juokinga, o 
konkreti tiesa. Klausimas lieka — 
kada?

Pirmiausia J šį klausimą bando 
duoti atsakymą patys sovietai. Vi
duje oficialiai ruošiamasi prieš agre
sorius, norinčius sujaukti taikingos 
komunistinės diktatūros gyvenimą. 
Užsieniuose sovietai dėl ruošimosl 
trečiam pasauliniam karui kaltina 
viską, išskyrus patys save. Kai nu
sibosta Churchillis, Mikolayczykas, 
Trumanas, jie puola Popiežių ir 
Franco. Šiomis dienomis sovietai 
Paryžiuje ir Washingtone paskelbė 
apie pabaltiečių ir lenkų emigrantų 
kėslus sujaukti sąjungininkų brolybę 
ir siekimus sukelti III-jį pasaulinį

Šviesėja tremtinių viltis
NEW YORKO GUBERNATORIUS FASIŽADA PRIIMTI JIEMS SKIRTĄ DP DALĮ ,

šęs priimti nacių ir komunistų tiro
nijos aukas. Prieš keletą mėnesių 
pramonės komisaras Edward Corsin 
ir New York State darbo d-tas buvo 
apžvelgę darbininkų pareikalavimą 
tiek pramonėj, tiek žemės ūkyje. Be 
to, aš esu paprašęs butų komisarą 
Herman T. Stichman ir žemės ūkio 
komisarą C. Chester du Mond, kad 
jie koordinuotų savo veiklą kartu su 
p. Corsi, jog N.Y. Statas taip pat 
prisidėtų prie butų ir maisto proble
mos išsprendimo.“

Apskritai tenka pabrėžti, kad są-

jūdis DP priimti ir jiems padėti įsi
kurti JAV yra nemažas, (am.)

HTB iš Frankfurto praneša, kad 
Vokietijoj ir Austrijoje žydų DP sto
vyklose prasidėjęs verbavimas jaunų 
žydų I Palestiną, kur jie būtų Įjungti 
I kovos dalinius prieš arabus, nurodo 
žydų reikalams patarėjas dr. W. Ha
ber. Anksčiau kas mėnesi išvykdavo 
500—800 žydų DP 1 Palestiną o dabar 
tas skaičius padidėjęs iki 1.200—1.500. 
Šiuo metu Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje esą 210.000 žydų DP.

rika imsiantis griežtesnių priemonių. 
Esą kalbama, kad Amerika neturinti 
pakankamai karinių jėgų, ir jeigu 
staiga kiltų karas su sovietais, tai 
laikinai tektų trauktis. Esą kalba
ma, kad Amerikos transporto lėk
tuvais tektų skubiai išgabenti Ame
rikos kareivius iš Europos. Toliau 
rašo:

„Kalbos apie karą su sovietais čia 
virto dienos tema. Dalykų žinovai 
tvirtina, kad tokiam karui kilus, pra
džioje, bent pirmuosius šešis mėne
sius Sovietų Rusija, kuri šiandien 
yra apsiginklavusi iki dantų, turėtų 
persvarą. Kaip ten bebūtų, bet čia 
kalbama, kad jeigu soivetai dar kar
tą bandys daryti tai, ką jie neseniai 
savo agentų padedami padarė Čeko
slovakijoje, tai Jungtinės Valstybės 
tikriausiai netylės“.

Kai kurie šveicarų laikraščiai 
bando klausimą konkrečiau nagri
nėti. Esą rūpinamasi, kad reikalai 
būtų „išspręsti", kol Rusija dar ne
turinti atominių bombų. Jei jau ne
benumatoma sukurti vienybės ir tai
kos, tai geriau jau aukščiau, negu 
vėliau toji likiminė valanda. Toji 
valanda dar vis nebuvo priėjusi, nes 
amerikiečiai iš tiesų tuoj po karo 
buvo stebėtinai silpni. Prisimintina 
amerikiečių armijos demobilizacija 
1945 metais. Juk tai nebuvo planin
ga demobilizacija, o tiesiog armijos 
sudaužymas. Tik dabar pradeda aiš
kėti šio nelaukto ir skubaus veiksmo 
reikšmė. Po pirmojo pasaulinio karo 
vokiečių armija buvo sutriuškinta ir 
visiškai panaikinta, kai tuo tarpu 
prancūzų planingai demobilizuota. 
II-jam pasauliniam karui artinantis, 
prancūzai turėjo ant tų pačių pama
tų sukurtą kariuomenę, o vokiečiai 
greitu laiku sukūrė visiškai naują 
kariuomenę, prieš kurią taip kata
strofiškai pralaimėjo senųjų tradicijų 
kariuomenė. Po šio karo panašus

dalykas atsit ko su amerikiečiais Ir 
rusais. Ruse., nunius karo laukui, 
pasiliko stovėti beveik tose pačiose 
vietose, kariuomenė mažai tebuvo 
demobilizuota. Amerikiečiai tuo tar
pu pasekė vokiečių pavyzdžiu. Voe 
nutilus paskutiniam šūviui, jie suar
dė ir tiesiog panaikino savo kariuo
menę, bet tuč tuojau pradėjo kurti 
naują. Ne tik naują dvasioje, bet ir 
visiškai naują apginklavime. Nau
joji amerikiečių aviacija yra pasie
kusi neįtikėtinus ir nuostabius rezul
tatus. Tvirtinama, kad jau šią va
sarą Amerika turėsianti gigantiško 
masto oro jėgą, kuri galėtų ir tu
rėtų, anot generolo Eisenhower, „bu
simajame kare kietais ir naikinan
čiais smūgiais j| nulemti“.

Amerika nenori veltis į reikalą, 
iš anksto neapskaičiavusi, kad jis 
bus jai naudingas. Į abu pirmuosius 
pasaulinius kirus Amerika įsitraukė 
tada, kada jos jėgos buvo lemiančios 
ir reikalas beveik užtikrintas. Jeigu 
šiandien Amerika kalba, kad ji im
sis visų priemonių, nors ir labai 
skaudžių, sunkių ir nemalonių, jei 
tik to reikalaus taika, saugumas ir 
laisvė, jeigu Amerika pereina iš ba
lansavimo, užmiršdama kompromi
sus, j puolimą — ji tikrai jaučias) 
jau „šį-tą“ galinti...

O pati Europa?
Maža graikų tauta, kurdama pa

matus tūkstantmetei Vakarų kultū
rai ir civilizacijai, nuolat buvo apim
ta lokalinių ir pilietinių karų. Bet 
iškilus pavojui, ji susijungė ir kar
žygiškai kovojo su anuometiniais 
Azijos barbarais.

Taip ir Europa, kažkokios vidu
jinės dvasios -vedina, visuomet pa
vojaus metu randa bendrą kalbą ir 
stoja po vienu ginklu.

Šiandien Europą labiau negu bet 
kada jungia žūtbūtinė kova dėl lais
vės ir vakarų gyvenimo supratimo. 
Nesvarbu, kur tai bebūtų — šiapus 
ar anapus geležinės uždangos. Ta 
pati dvasia lydi ir mūsų, ir lėnkų, ir 
ukrainiečių, ir serbų, ir visų kitų 
tautų, „anapus“ esančių, pogrindžio 
kovotojus, kalėjimuose ir mirties la
geriuose kenčiančius ir tebetikinčius 
I amžinuosius idealus, ta pati dvasia 
jungia 200.000 minią, besiklausančią 
Popiežiaus Pijaus XII-jo kalbos Ve
lykų rytą, toji pati dvasia atvedė 
tūkstančius suomių į stoti palydėti 
savo delegatų Maskvon ir paskatino 
juos giedoti himną ir šventas gies
mes. Kas ar ne toji pati dvasia nu
vedė Masaryką kapan ir palaikė šau
domų ir įsnšamų Pragos studentų 
demonstraciją...

„Nebeužtvenksi upės bėgimo“...
Sle visada gyvojo Maironio žo

džiai šiandien vėl įgauna tvirtos vil
ties ir net mistiškos prasmės!

Z. Ubr.

Albinas Marius Katiliškis (3)

Sunkios pagirios
— Gerai, kad atėjote. Aš esu pilnateisė vakaro šeimi

ninkė, o su kuo pasišokti — taip ir nematau.
— Tiek šaunių šokėjų, ponia.
— Kad nereikšmingų vaizdų perbėgo jo galvą, ir jie mai

nėsi vienas per kitą, kaip mokamai išdėliotos kortos ir sudarė 
nesibaigiantį žaidimą. Jį stebino energija mokyklos vedėjo 
fanonos. Kaip ji nepavargsta visą laiką čiulbėdama ir kokios 
minkštos jos rankos, lyg laikomos pūkinėse duknose. Rankos 
derinosi kalbai, žingsniams ir šypsenai, kurią puošė išblu
kusio mėlynumo akys. Karolis jautė galingai alsuojančią jos 
krūtinę ir sukosi jie vis didesniais ratais.

Jos žodžiuose buvo daug pagundos, daug viliokės šypse
nos primerktose akyse. Ji atsiduso. Taip, žinoma, kad jai 
Svarbu turėti gerą draugą visam vakarui, kai vyras trankosi 
su svetimomis.

— Ir mūsų panelę, įsivaizduoti reikia, išsitempė kartu...
— Kristiną?...
— O ką gi daugiau? — lyg nustebo ponia.
Karolis atsikvošėjo, kad kažin ką yra praleidęs tame 

pokalbyje ir spustelėjo ranką, kas privertė šokėją tyliai aik
telėti ir prisiglausti arčiau.

— Vadinasi, ji parvažiavo ir išėjo medžioklėn?
— Koks jūs kandus, ponas Karoli. Girininkijoje mažas 

Išgėrimėlis. Visa linksma medžiotojų kompanija, išsiklegino 
Ir mūsiškius. Palaistyti medžioklės trofėjus. Kas čia tokio?

— Nieko čia. Aš sakau, kad lapės šiemet gerą plauką 
turi...

Jis pamatė taktą, ir šokėja pasidarė tokia sunki, kad 
jis pasiūlė pailsėti. Mintis, kad šiuo metu jis turi būti kitur, 
vistiek kur, kad tik nereikėtų klausytis saldžios kaimynės, 
kaitino padus. Jis pasiėmė apsiaustą ir skrybėlę ir pasisuko 
išeiti, ramiai, negyvais judesiais.

— Ir jau jūs bėgate? — ponia liovėsi vėsinusis skarele. 
— Ko taip skubėti?

Skubėti nėra ko. Bet salėje tvanku ir ankšta ir pilna 
žiopsančių ir besišaipančių. Programa jau šiaip ar taip iro, 
ir antruoju punktu grėsė sugriauti viską iš pamatų. Cigaretė 
turė;- c-’-’ų, pridegusių obuolių skonį

‘-aškėjo, ir šalčio patraukta žolė vėlėsi 

po kojų. Tai buvo numatyta dar iš anksto, kad pašals. O 
jauno mėnulio skiltis leidosi į pažemio rūką ir pasidarė raus
vai varinė. Dangus toks begaliniai talpnus, o toks mažas 
žmogus — prilipęs šapelis prie purvinos žemės; Ir tos 
žvaigždės matytos tūkstantį naktų, o neatsekamos akiai ir vis 
naujos, .kaip susipynę keliai ir neišbrendami ir skaudūs.

Ir naktys yra pašėlusiai ilgos. Kur dar pusiaunaktis 
ir aušra beveik neįsivaizduojama. Priešais juodavo miškas. 
Jis buvo pusiaukelyje į girininkiją, kur geriama, šokama ir 
dainuojama. O pasieniais sustatyti šautuvai ir medžioklės 
laimikiai. Jis panoro turėti šautuvą ir paleisti šūvius iš abie
jų vamzdžių. Naktis negyva, bejėgė, įmigusi. Jis pasigedo 
triukšmo. Ne, jis tik nežinojo, kaip sulaukti ryto. Ir sukda
mas ant nuovokos sodžiaus link, norėjo turėti šautuvą ir 
mušti iš abiejų vamzdžių, kaip daro medžiotojas nevykusią 
dieną.

Jis ėjo ^tirštoje sambrėškoje, sustodamas ir pasiklausy
damas. Iš miško, iš po žemių, iš dar toliau, šaukė silpnutis 
balsas. Gūsčiojanti rauda kūdikio, nuplakto, apleisto, pa
mesto tuščiam nakties kely.

Jis ėjo be tako, šoko per griovius ir klimpo išmirkusiose 
dirvose. O balsas krūpčiojo per lauką, sustiprintas tylos. 
Sekė, lydėjo, siaubė jį iš visų pusių ir skubino pasitikti iš 
priekio.

Sugniaužęs kumštis ir sunkiai alsuodamas, stūmėsi viena 
kryptimi. Sodžiaus medžiai išaugo dideli, iki-pat vidurio 
žvaigždėto dangaus. Jis atsekė vietą ir pasibeldė į pirties 
duris.

— Atidaryk, Mataušai!...
Šviesos ruoželis driekėsi ant apšerkšnijusios žolės.
— Nebijok, dėde, ir įleisk mane, — meldė Karolis prie 

pirties ir nudžiugo išgirdęs senio krabždesį —. vienintelio 
gyvo žmogaus.

— Tfiu... Mįslinau, kad čemerės žino kas.
— Tai jau, nepažintum... Atėjau su tavim pasikalbėti. 

O Daumanto nėra?
— Nėra to. Slinkis į vidų — duris priversiu.
Menka švieselė gelsvai blizgėjo aprūkusiose sienose. Ka

rolis atsisėdo ant kaladės nebesisaugodamas rūbų ir žiūrėjo, 
kaip spraga mirksėdamos anglys. Ir patylėjęs klausė:

— O kaip su skystimu?
— Kokios, vyrel, tik nori. — Matas pypkutės kandikliu 

praskyrė ūsus į šalis ir Įsipylė puoduką. — Rauk neatsidu- 
sėjęs, tai pajusi.

Karolis paėmė ir laikė galvą užvertęs, kol puodukas liko 
tuščias. Ištirpyta geležis sruvo iki kojų apačių ir iš akių 
išspaudė ašaras.

— O še, va, užkąsti. Plaukis, — jis parodė ant suolo 
duonos, lašinių ir peilį. Nuplikusi galva spinduliavo kaip 
varinis pypkės dangtelis, ir skaroti ūsai visai paskandino 
smakrą.

— Neblogai kalbi... Jei Išgerti, tai išgerti. Pripilk.
Ir nelaukdamas siekėsi patsai ir pylėsi. Ir tada pasirodė, 

kad keturiuose pirties kampuose sėdi po mažą žmogiuką, tik 
nevykusiai didelėmis galvomis. Jie visi linkčioja priešpiešiais 
ir juokiasi.

— Ar žinai, ko aš atėjau, dėde Mataušai? Kur tau žinoti, 
jei tavo akučių nesimato pro pirties langelį Jei turėtumei 
kantrybės... Iš tikrųjų tu darai protingiausiai. Smilks! i kaip 
raganius dūmuose ir verdi makselioriją. Ir niekur nesirodai 
Tai ir geriausia.

— Ehe, tu gaidys raibas ir giedoti bemokąs, — krutėjo 
senio ūsai, kaip sukabintos palubyje vantos.

,— Aš pasakysiu, kad gyventi tai beveik ir neverta. Tik 
pašvilpti. Ot kas! Kaip mėnulio atmainose, viskas apsisuka 
greitai. Ir praeina. Koks kvailas nuotykis pagauna tave ne
pasiruošusį. Supurto ir pakeičia, kad nebepažintum. Ąš no
riu šiandien išgerti. Ir žinai, kad taip turėčiau po ranka šau
tuvėlį ...

— Kad kur tave kielos nuspirtų. Tai šeima besąs, Karoli.
Jis užsimerkė ir atsilošė į sieną. Buvo ramu, buvo šilta 

ir pijna aitrių garų ir tvaiko. Senis krankštė ir baksnojo 
pypkakočiu jo petį.

— Geriau išgerkim.
— O kodėl ne? Dabar jau po visam ir man tik nu- 

sispiauti. Ar tu, dėde, esi kada mylėjęs? Taip sau ką nors, 
kai buvai jaunas, sakysime?

— A, Dievas senelis žino. .. Aš sakydavau, kad su merga, 
kaip su perlavište — nežinai, kada suklegės. Nepataikysi 
griebti ir iškirs akį. Taip ir neapsisvėriau, ar čia ženytis ar ne.

— Kalbi išmintingai. Bet aš šiandien mielai prasmeg
čiau. Ei, kad taip turėčiau šautuvėlį! Ne, ne, aš nepakęsiu 
to šlykštaus melo.

Jo dantys grikšėjo ir jis purtėsi kaip vandeniu perlietas.

PASTABA: Šioje vietoje Ugi šiol ėjęs M. Vaitkaus 
„Žvirblis Linksmaplautis“ toliau nebetęsiamas, nes jis nu
matomas išleisti atskira knygute. Redakcija

3



KULTŪRINIS GYVENIMAS
■o  - - - - " '   - . 1 — 1 o

Lietuvių scenos burtininkas
HENRIKO KAČINSKO 25 M. VEIKLOS SUKAKTUVIŲ PROGA

H. KAČINSKAS KAIP ŽMOGUSYra žmonių kurie aplink aave 
skleidžia kažin kokią šiltą, jaukią 
nuotaiką. Jokie skersvėjai, rodos, ne
gali tos šilimos išpūkštyti Iš jų 
dvasios. Laimėje ar nelaimėje jų 
giedrus nusiteikimas užkrečiamai 
veikia artimuosius. O ypač jei toks 
žmogus turi talento, tai jo spindulia
vimas iš kasdienio santykiavimo ribų 
išsiplečia į visą visuomenę ir tautą.

Tokių žmonių rūšiai, be abejo, 
priklauso aktorius Henrikas Kačin
skas, kuris šiemet švenčia savo sce
nos darbo 25 metų sukaktuves.

Dėl savo nuopelnų lietuvių teatrui 
tas mūsų scenos veteranas yra nusi
pelnęs atskiros monografijos, kur bū
tų nušviesta jo 25 metų veikla ir as
menybė. Gaila, tremties sąlygose to
kio leidinio negalime išleisti; bet aš 
nė kiek neabejoju, kad, atėjus geres
niems laikams, jubiliato nueitas ke
lias bus kaip reikiant užfiksuotas at
skiroje knygoje. Rašant spaudoje, 
noromis nenoromis tenka pasitenkin
ti palaidomis pastabomis.

H. KAČINSKAS AKTORIUS
Kaip aktorius, H. Kačinskas turi 

nepaprastų gabumų įsikūnijimo galią. 
Per savo karjerą jis yra sukūręs de
šimtimis lietuvių ir svetimos drama
turgijos personažų. Pradedant „Dai
liojo Frako“ komišku didvyriu ir bai
giant Ibseno „Noros“ didvyrio Keime
rio tragizmu, Kačinskas pereina per 
tragiškų ir komiškų, didesnių ir ma
žesnių personažų skalę su tokiu lais
vumu ir tokia mus įtikinančia galia, 
kad žiūrovas scenoje nebemato Ka
činsko, o persikelia į pasaulį tų did
vyrių, kuriuos norėjo atvaizduoti au
torius. Žiūrovas juokiasi, verkia ir 
kenčia kartu su juo. H. Kačinskas 
yra didelis scenos burtininkos.

Jei. žiūrovas, sėdėdamas salėje, 
vaidybinės įtampos metu atsimena 
Kačinską, tai jam dingteli į galvą 
tokia mintis: „jis gabus, vaidinti jam 
nieko nereiškia“. Kad jis gabus — 
tiesa, bet kad jam vaidinti „nieko 
nereiškia“ — klaida. Tai, ką žiūro
vas mato scenoje, yra Kačinsko ilgų, 
rūpestingų ir kruopščių studijų vai
sius. Jis ne tik gabus, Dievo apdo
vanotas aktorius, bet ir darbštus są
žiningas bei pareigingas savo profe
sijos atstovas. Talentas, kaipo toks, 
dar ne viskas; talentas tik tada su
švinta savo gilybe ir tūkstančiais 
įvairiaspalvių niuansų, kai pastoviai 
ir atkakliai kultivuojamas darbo. Ne
pakanka turėti talentą, bet dar reikia 
jį išugdyti. Gal ne taip retai talentai 
•gimsta, bet daug rečiau jie pražysta.

Tą mintį, atrodo, jubiliatas bus 
gerai supratęs pačioje savo karjeros 
pradžioje. Todėl ir jo rimtas techni
nis pasiruošimas aktoriaus profesijai 
atitinka jo plačias teoretines teatro 
studijas bei apsiskaitymą. Būtų sun
ku pasakyti, kas daugiau lėmė H. Ka
činsko iškilimą: gabumai ar darbas. 
Greičiausiai vienas ir kitas.

Reikia ir tai pastebėti, kad H. Ka
činskas yra grynas mūsų, lietuvių, 
teatrinės kultūros produktas. Jis ne
studijavo jokioje užsienio mokykloje 
ir, kiek žinau, net nebuvo išvykęs J 
užsienį nepriklausomybės laikais. Ir 
vis dėlto bei kuris pasaulio teatras 
laikytų sau garbe turėti tokį aktorių, 
kaip jubiliatas. Tai rodo, kad ir gry
noje lietuviškoje dirvoje jau galėjo 
bręsti pajėgūs menininkai, jei tik jie 
atkakliai ėjo savo užsibrėžtu keliu. 
Tai ypač malonu konstatuoti, minint 
H. Kačinsko 25 metų darbo sukaktu
ves, nes, kalbėdami apie jubiliatą, 
mes negalime neprisiminti ir mūsų 
laisvos tėvynės bendros teatro rai
dos, su kuria glaudžiai siejosi H. Ka
činsko veikla.

H. Kačinskas yra suaugęs su sce
na visais savo nervais. Žiūrovas sa
ko: „jis gerai vaidina“. Bet jam vai
dyba turi daug gilesnės prasmės kaip 
žiūrovui. Vaidyba jam yra atnašavi
mas, atsimainymas, persikūnijimas, 
jei taip būtų galima pasakyti. Ir 
man rodos, kad scena jam yra tikra
sis gyvenimas, o tai, ką mes vadina
me tikrove, jam tėra tik fikcija. 
Kiekviename vaidmenyje Kačinskas 
kitoks. Jis niekados nevaidina sa
vęs. Tame sugebėjime atsimainyti, 
at-J sakyti nuo savo asmenybės Ir įsi
imti literatūros personažų asmeny
bes, gyventi jų jausmais, aistromis Ir 
mintimis, paliekant kažin kur užku
lisyje save, yra kažin kas nesupran
tama Ir stebinančia. Yra aktorių, ku
rie „ima“ vaidmenį techniškai. Ak

torius savo technika gali užmaskuoti 
melą, bet jo nepanaikins. Jautresnis 
žiūrovas tatai labai gerai jaučia. Sce
ninė tiesa visais savi atspalviais su
švinta tik tada, kai pats aktorius at

Jubiliątas akt. HENRIKAS KAČINSKAS

simaino iš vidaus, kai jis visą savo 
sielą atiduoda vaidmeniui. Toks yra 
H. Kačinskas ir jam nėra didelių Ir 
mažų vaidmenų. Jo interpretacijoje 
kiekvienas vaidmuo pasidaro didelis.

Dėl Dr. J. Šaulio bibliotekos
Šių metų balandžio 2 d. „Dirvoje“ 

Nr. 13 išspausdintas dėmesio vertas 
didžiai gerbiamo Dr. J. Saulio straips
nelis, įvardintas „Nesusipratimui Iš
aiškinti pareiškimas“. Tame pareiš
kime autorius rašo:

Man atsiuntė šiomis dienomis 
iškarpą iš vieno, teisybė, nepava
dinto Amerikos Lietuvių laikraš
čio; ji skamba šitaip:

„NORI DOVANOTI SAVO 
KNYGYNĄ AMERIKOS UNIVER
SITETUI“.

„Lietuvos atstovas Šveicarijoje 
Dr. J. Šaulys turi labai didelį ir 
vertingą knygyną, kurį nori pado
vanoti kuriam nors žymiam Ame
rikos universitetui, pirmoj eilėj 
Yale universitetui. Knygyne yra 
labai daug medžiagos apie lietu
vius, Lietuvos istoriją, kultūrą ir 
pan.

„Dr. J. Šaulys mano kad tokį 
brangų ir retų knygų knygyną 
Šveicarijoj laikyti yra nesaugu, nes 
ir Šveicarija gali užpulti bolševikai 
ir knygyną sunaikinti, kaip jie pa
darė su Lietuvos knygynais. Todėl 
saugiausia vieta knygynui būtų 
Amerikoje“.

Tai yra nesusipratimas. Teisy-. 
bė, turiu, palyginti, didoką Lietu
viškų dalykų knygyną ir kitų da
lykų rinkinį. Į visą tai esu įdėjęs 
daug meilės ir sudėjęs visas savo 
gyvenimo santaupas. Tokių dalykų 
lengvai neišsižadama. Gi mano pa
dėtyje dovanoti tą savo turtą be 
nieku nieko ir norėdams negalė
čiau.

Teisybė taip pat, kad aš jau nuo 
kurio laiko, nepriklausomai nuo 
politinių konjunktūrų, rimtai esu

Asmeniniuose santykiuose jubilia
tas visada kuklus, santūrus ir tak
tingas. Aktorių kolektyvui sunku iš
siversti be savitarpio nesusipratimų, 

šiokių tokių intrygėlių Ir „nervinių 
demonstracijų". Man teko ilgesnį lai
ką dirbti Vilniaus Teatre su H. Ka
činsku, bet neatsimenu, kad jo var
das būtų buvęs kada įveltas į užku-

A. MERKELIS
susirūpinęs savo rinkinių apsauga, 
kad jie po mano mirties (kiekvie
nam reikia skirtis su šiuo pasau
liu!) neišsibarstytų ir liktų išsau
goti lietuvių tautai. Mano idėja 
buvo ir yra, kad geriausias tam 
būdas būtų pavesti rinkinius di
džiausios mūsų išeivijos centro — 
Amerikos Lietuvių visuomenės glo
bai.

Kaip visa tai įvykinti, aš esu pa
sirengęs surašyti projektą, dėl ku
rio prašysiu pasisakyti Amerikos 
Lietuvių visuomenės atstovus.

Jei pasirodytų kad Amerikos 
Lietuvių visuomenei mano projekg 
tas (ar pati jo idėja) būtų iš viso 
nepriimtinas ar jis jos nedomintų, 
tuomet tik liktų kreiptis į kurią 
nors Amerikos mokslo įstaigą ir 
tartis su ja, kaip tie rinkiniai ga
lėtų tarnauti mokslo reikalams.

Šiuos kelis žodžius radau rei
kalinga pranešti skaitančiąja! vi
suomenei, idant aukščiau cituota 
man nežimo laikraščio iškarpa ne
suklaidintų visuomenės apie ti
kruosius mano sumanymus.

Lugano, 1948 m. kovo 23.
Dr. J. Šaulys

Perskaičius šį pareiškimą, pir
miausia kyla klausimas, kaip galima 
drįsti be savininko žinios skelbti jo 
turto dovanojimą. Juk tai savotiška 
provokacija. Tačiau šiuo kart mes 
tai provokacijai galime būti atlai
desni: ji išprovokavo didžiai gerbia
mą Dr. J. Šaulį pasisakyti dėl savo 
labai vertingos bibliotekos ir kitų 
rinkinių.

Dr. J. Šaulio biblioteka ir kitų jo 
rinkinių likimas negali nedominti

Hsinlų Intrygėlių sūkurėlius. Jis ka
žin kaip visada stovėdavo aukščiau 
visų intrygų, ir jo autoritetas akto
riuose visada būdavo svarus. Nepa
sakyčiau, kad jis būtų laikęsis Teatro 
vidaus gyvenimo paraštėje, jis ne
vengdavo draugystės, niekas jam ne
galėjo primesti šaltumo, išdidumo ar 
nebičiuliškumo, o vis dėlto jis kažin 
kaip sugebėdavo pasilikti ant pavir
šiaus visada kunkuliuojančio Teatro 
vidaus gyvenimo katilo, kuris toli 
gražu ne visada garuoja kvepiančių 
žolelių smilkalais. Jis greičiau bū
davo taikintojas ir ramintojas, o ne 
kurstytojas ir padegėjas. Gal būt, 
tas jo charakterio nuosaikumas ir 
taktas, nekalbant jau apie visų pri
pažįstamą ir neginčijamą jo, kaipo 
aktoriaus, autoritetą, versdavo kole
gas jį gerbti ir skaitytis su jo nuo
mone. Jį mėgo, mylėjo ir gerbė vi
sas Teatro kolektyvas, kaip jį mėgo, 
gerbė ir mylėjo žiūrovas, kaip ir 
šiandien jį tebemėgsta, tebegerbia ir 
tebemyli lietuvių visuomenė ir drau
gai.

Koks H. Kačinskas buvo Lietu
voje, toks jis pasiliko ir tremtyje. 
Prieš rašydamas šį straipsnį, aplan
kiau jį Augsburge. Gyvena Hoch- 
feldo stovykloje, keturių kvadratinių 
metrų kambarėlyje. Įėjus, nėra kur 
apsisukti. Stalas, kėdė ir lova — visi 
baldai. Ir tai dar jubiliatas džiau
giasi, kad gyvenąs vienas. Ant stalo 
anglų kalbos vadovėlis — studijuo
jąs anglų kalbą. Tas pats šiltai besi
šypsąs veidas, tie patys bičiuliški žo
džiai, kaip ir Vilniaus Teatro užkuli
siuose. Planai? Galvojama Augsbur
go Teatro repertuarą atj atminti lie
tuviškais veikalais, kalbamasi apie 
„Vilkolakio“ atkūrimą tremtyje, o 
pats svarbiausias planas — grįžti į 
tėvynę...

KELETAS DATŲ
Gimė Viduklėje, Raseinių apskr., 

1903 m. sausio 23 d. Ketino tapti 
mokytoju ir kurį laiką buvo mokytoju 
pradžios mokykloje. Vaidino mėgėjų 
spektakliuose. Žinoma, tai dar nieko 
nepasako, nes kas iš mūsų jaunystėje 
nedalyvavo mėgėjų vaidinimuose? 
šiuo atveju gal tik tas skirtumas, kad 
H. Kačinskui mėgėjų scena galėjo 
padėti surasti savo pašaukimą, galėjo 
stumtelėti jauną mokytoją palikti 
provinciją ir ieškoti mokslo bei sce
nos meno platesnių akiračių tuometi
niame mūsų kultūros centre, laikino
joje sostinėje Kaune.

Pirmas jo mokytojas buvo A. Sut
kus. 1921 m. Kačinskas įstojo į jo 
vadovaujamą Tautos Teatro studiją, 
kartu dirbdamas populiariame tada 
„Vilkolakio“ satyros teatre. Pirmą

visų laisvajame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių, o ypač kultūrininkų: Di
džiai gerbiamam Dr. J. šauliui visa 
lietuvių tauta amžiais bus dėkinga, 
kad jis visą savo gyvenimą rinko ir 
išsaugojo tokį brangų jos kultūros 
turtą, kad jis savo santaupas dėjo 
ne į materialines gerybes, ne į pato
gumus teikiantį turtą, bet į kultūri
nes verybes. Iš užsienyje ilgesnį lai
ką gyvenusių mūsų veikėjų jis bene 
vienintelis tai yra padaręs.

Jei ir normaliais laikais, mūsų 
tautai gyvenant nepriklausomą gy
venimą, Dr. J. Šaulio biblioteka ir 
kiti rinkiniai jau buvo didžios vertės 
kultūros lobis, tai šiandien jis šimte
riopai didesnis ir jis tampa mums 
tiesiog materialinėmis vertybėmis 
neįkainuojamu turtu. Iš pareiškimo 
matome, jo likimu yra susirūpinęs ir 
pats savininkas. Jo likimu ne ma
žiau turi susirūpinti ir visa laisva
jame pasaulyje gyvenanti lietuvių 
bendruomenė.

Mes nekantriai laukiame pareiš
kime pažadėto didžiai gerbiamo Dr. 
J. šaulio projekto apie savo bibliote
kos tolimesnį likimą, dėl kurio jis 
prašysiąs pasisakyti Amerikos lietu
vių visuomenės atstovus. Aš manau, 
kad dėl to projekto turėtų taip pat 
pasisakyti ir mūsų kultūrininkai ir 
mūsų vadovaują veiksniai. Ir pasisa
kyti ta prasme, kad mūsų didžiai ger
biamo Dr. J. Šaulio pateiktasis pro
jektas kuo greičiausiai būtų įgyven
dintas.

Parodykime, kad branginame sa
vo kultūrinius lobius ir kad mokame 
įvertinti tuos, kurie juos kuria ir 
krauna.

Marija Simą

Nežinomu keliu
Lietuvos tremtiniams

Nežinomu keliu ir ne savoj tėvynėj, 
Žingsniuoji kartų savo vargo metą... 
Kur tie žiedai, kuriuos glėbiu 

suskynei?
Kur toj žvaigždė, kurią keleivis 

mato?..«
Tu kelyje sutikęs naują žmogų, 
Pagarbinai jį Viešpaties malda... 
Tavęs suprast dar niekas neišmoko.. 
Naujo žmogaus širdis naivi, šalta...
Nežinomu keliu į ateitį miglotą, 
Palenkęs galvą skubini, eini: 
Per kalną, kentėjimų Golgotą, 
Tu savo naštą verkdamas neši...
Nežinomu keliu sugrįši j tėvynę, 
Parneši glėbį išvargtų dienų.
Paliaus engėjas tavo žemę mynęs, 
Tat, šiuo keliu tu skubini, eini...

kartą rampos šviesą H. Kačinskas iš
vydo 1923 m. lapkričio 9 d. Tautos 
Teatro pastatytame V. Bičiūno vei
kale „Gedimino Sapnas“. Nuo tos da
tos šiemet ir sukanka 25 metai.

Į Kauno Valstybinį Teatrą H. Ka
činskas įstojo 1926 m. 1936 m. per
sikėlė į Klaipėdos Teatrą. 1938 m. 
vėl grižo į Kauną. 1940 m. persikėlė 
į naujai įsisteigusį Vilniaus Dramos 
Teatrą. Čia jį užklupo antroji bolše
vikų okupacija. Šiandien jubiliatas 
vadovauja Augsburgo Lietuvių Trem
tinių Teatrui.

Dirbdamas Kaimo Valstybiniame 
Teatre, H. Kačinskas daugiausia vai
dino charakteringas roles. Pirmas 
tame Teatre jo pasirodymas buvo P. 
Vaičiūno veikalo „Patriotai“ Leber- 
zono vaidmenyje.

Platesnės visuomenės dėmesį pir
mą kartą Kačinskas atkreipė „Dailio
jo Frako“ spektaklyje. Jei uždangai 
pakilus, Kačinskas buvo mažai kam 
težinomas aktorius, tai po paskutinio 
to spektaklio veiksmo jis jau turėjo 
gabaus, daug žadančio ir, pasakysiu, 
pamėgto artisto vardą. Ir man pa
čiam teko dalyvauti tame pirmame 
jubiliato triumfe. Plojimams nebuvo 
galo. Jis iš karto užkariavo tiek tea
tro mėgėjų, tiek platesnės publikoe 
simpatijas. Anuometinio teatro ruti
noje Kačinskas švystelėjo savo be
pradedančiu atsiskleisti talentu, jau
nyste ir entuziazmu.

Bet kiek jis per tą spektaklį lai
mėjo salėje, tiek „pralaimėjo“ užku
lisyje. Kas nors šiek tiek pažįsta užku
lisius, tas gerai žino, kaip sunku pra
simušti jaunoms atžaloms pro išsi
šakojusių stuobrių paunksmę. Kiek
viename teatre ir visais laikais, ma
nau, jauną gabų aktorių ištinka toks 
pats likimas. Pajutęs konkurenciją, 
senimas ima naudoti jaunos karjeros 
stabdžius. Taip atsitiko ir su Ka
činsku. Po „Dailiojo Frako“ spek
taklio jis staiga nebegavo darbo. Tas 
primestinio nedarbo laikotarpis tęsė
si iki 1929 m., kada į Lietuvą atva
žiavo iš Rusijos Andrius Oleka-Zi- 
linskas.

TOLESNI VAIDMENYS
Žilinskas vėl „davė eigą“ Kačin

sko talentui. Tame laikotarpyje jis 
vaidino svarbius vaidmenis: Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus „Šarūne“ Rai
nio vaidmenį, Zulavskio „Sabatai Ce- 
vi“ — Sultono ir Dikenso „Varpuose“ 
— nereikšmingą epizodinę rolę. Ka
činsko vardas vėl buvo imtas plačiau 
linksniuoti spaudoje ir jo populiaru
mas visuomenėje įgavo naują im
pulsą.

Atsiradus Kauno Teatre Čecho
vui, H. Kačinskas vėl gavo progos 
plačiau, pasireikšti, vaidindamas pir
maeiles ir antraeiles roles. Tuo metu 
jis vaidino Šekspyro „Hamlete“ Ak
toriaus vaidmenį, to paties autoriaus 
„12 Naktyje“ — Malvolio ir Gogolio 
„Revizore“ — Chlestakovą.

R. Juknevičiaus pastatymuose Ka
činskas interpretavo Kobijaus vaid
menį Hermanso „Viltyje“, Topazą — 
Pagnolio „Topaze“ ir Keimerio — 
Ibseno „Noroje“.

A. Jakševičiaus pastatytuose 
„Marko Milijonuose" jubiliatas vai
dino Chaną Kublajų.

Iš lietuviškų veikalų mes dau- 
giasia atsimename Inčlūros „Vincą 
Kudirką“ — Kačinskas tame vei
kale vaidino Vincą Kudirką — ir Pe
trulio „Prieš Srovę", kuriame jis in
terpretavo Strazdelį.

Be abejo, aš čia paminėjau toli 
gražu ne visus H. Kačinsko inter*

4



' 1948. V. 13. Mūsų Keliai B psl. Nr. 20 (132)

pretuotus personažus. Bet ir iš pa
minėtųjų mes galime susidaryti apy
tikri Jo sceninės karjeros kelią. Kiek 
tas kelias ilgas, tiek įvairus savo am
plitude. H. Kačinsko lūpomis kalbėjo 
Krėvė, Šekspyras, Ibsenas, Gogolis .. 
Ir kas matė jubiliatą scenoje, tas nė 
kiek neabejoja, kad tų dramaturgijos 
šulų žodis Kačinsko vaidyboje pra
skambėjo taip, kaip kad jie norėjo, 
kad jis praskambėtų...

SAKYTINIO ŽODŽIO MEISTERIS
H. Kačinskas yra sakytinio žodžio 

meisteris. Mes dažnai girdime jį de
klamuojant. Jo lūpose poeto mintis, 
jausmas ir vaizdas švystelėja netikė
tais atspalviais. 1947 m. Tremtinių 
Rašytojų suvažiavimo proga Augs
burge buvo surengtas literatūros va
karas, per kurį H. Kačinskas, tarp 
kita ko, padeklamavo ištrauką iš 
Duoneleičio „Metų“. Ir staiga tas 
Tolminkiemio klebonas, būrų rašyto
jas, grubus natūralistas, tirštų spalvų 
mėgėjas, Kačinsko Interpretacijoje 
sublizgėjo tokiomis netikėtomis ly
riškomis spalvomis, tokiu už širdies 
stveriančiu jasmingumu bei vaizdo 
reljefingumu, kad daugeliui klausy
tojų ištryško ašaros nuo estetinės 
emocijos.

H. Kačinskas augo kartu su mūsų 
Teatru. Jo istorija iš dalies yra ir 
mūsų Teatro istorija. Jis yra įspū
dingiausias mūsų Teatro kultūros 
žiedas, pražydęs laisvoje Lietuvoje. 
Jo scenos laimėjimai yra mūsų Tea
tro meno laimėjimai, kuriais mes ga
lime džiaugtis ir didžiuotis patys ir 
kitų akyse. H. Kačinskas, augdamas 
pats, gyvu pavyzdžiu ir teoretiniu ži
nojimu auklėjo mūsų Teatro atžaly
ną, būdamas lektoriumi įvairiose 
dramos teatro studijose.

Šiandien Henrikas Kačinskas yra 
pasiekęs savo aktorinio subrendimo 
viršūnę. Reikia apgailestauti, kad 
tremties sąlygose mūsų scenos vete
ranas negali lietuvių Teatrui duoti 
viso to, ką jis galėtų duoti. Bet jis 
dar nėra pasakęs savo paskutinio žo
džio. Mes tvirtai tikime, kad mūsų 
brangus jubiliatas savo sugebėjimais 
bei ilgamečiu patyrimu dar lemiamai 
prisidės prie laisvos Lietuvos dramos 
meno atkūrimo bei jo suklestėjimo. 
Mes nuoširdžiai jam to linkime.

Vyt. Alantas

Iš. 1943-1944 m. atsiminimų: (6)

Kai vokiečiai buvo uždarę 
Vilniaus Universitetą

Rašo prof. M. Biržiška
šią lietuvių tautos dvasią. Rinktinei 
ėmus Vilniaus kraštą vaduoti nuo 
visokio plauko banditizmo, primesti 
Rinktinės daliniams vokiečių ryšių 
karininkai atliko provokacinį darbą, 
ne tik klaidindami šiuos dalinius me
lagingomis informacijomis, nesvei
kais nurodymais ir patarimais, bet ir 
įspėdami priešingą pusę apie rengia
mus ar vykdomus lietuvių žygius 
taip, jog didesnės lietuvių pajėgos 
neberasdavo suskubusio pasprukti 
priešo, o mažesnieji lietuvių būriai 
patekdavo į parengtus jiems spąstus 
ir nukentėdavo.

Nepavykus lietuvių nei dezorga
nizuoti nei demobilizuoti, SS vadas 
Lietuvoje gen. Hinz griebėsi klastos 
ir prievartos. Žinodamas iš ryšių ka
rininkų Rinktinės dalinių dislokaciją 
ir sutraukęs kur reikiant SS dalinius, 
staiga puolęs suėmė gen. Plechavičių 
ir jo štabą, nuginklavo lietuvių dali
nius ir, nebodamas vokiečių pažado 
formuojant Rinktinę, jog ji tesikau- 
sianti Lietuvos fronte ir niekur ne
būsianti kitur perkeliama, išvežė ka
reivius į Vokietiją, iš kur juos iš
skirstė į Norvegiją, Belgiją, Prancū
ziją ir kitur.*) Keliolika kareivių be 
jokios kaltės sušaudyta. Savo niek
šingam ir atmonijimo vertam darbui 
statydamas tašką ant I, gen. Hinz po 
kiek laiko paskelbė lietuvių ir kito
kioje spaudoje biaurius prasimany
mus apie Rinktinę ir melagingus jos 
kaltinimus, tarp kitko pramanydamas 
ją skriaudus kitataučius, tad staty- 
damasis neprašytų lietuvių „skriau
džiamųjų“ lenkų gynėju ir tuo išsl- 
duodamas dėl siūlų, kurie šiuo metu 
rišo Lietuvos okupantus su Vilniuje 
veikiančiais lenkų politikais. „Gina
mieji“ lenkai čia pat iškirto savo gy-

Užtat laisvai, maloniai, nedidelia
me draugų būryje paminėta visų ger
biamo žymiaus filosofo prof. Vladi
miro Sezemano suėję 60 metų. Šiaip 
betgi universitetiniai dalykai vis py
nėsi su bendrais tautos reikalais, vie
ni nuo kitų vos beatskiriami. Bene 
gegužės mėn. rektoriaus bute pasi
rodė koks vokiečių karininkas reika
laudamas,' kad šis spaudoje ragintų 
lietuviškąjį jaunimą stoti į Luftwaf
fe. Paklausęs, dėl ko gi jis, būtent, 
turįs tai rašyti, rektorius išgirdo 
komplimentą apie savo vardo svorį 
lietuvių visuomenėje ir jaunimui, 
apie rektoriaus pareigą remti kovą 
su bolševizmu ir kita, tik tuo nesu
griaudintas nepasiėmė nieko tuo rei
kalu berašyti.

Universitetas lengviau atsikvėpė, 
kai apie Velykas vilniečiai sulaukė, 
pagaliau, seniai lauktų „poviliukų“. 
Kad ir menkai apginkluota, ne kiek 
begavusi iš vokiečių šovinių, kaip rei
kiant dar neišmokslinta. Rinktinė vis 
dėlto buvo lietuviška kariuomenė, 
kurios pats pasirodymas Vilniaus 
gatvėse sumaišė bepolitikuojančių su 
vokiečiais ir belipančių lietuviams 
ant sprando politikuojančių lenkų 
kortas ir privertė ne tik lenkų, bet 
ir rusų „partizaninius“ dalinius to
liau pasitraukti nuo miesto, į kurio 
priemiesčius jie jau buvo besiveržią. 
Ne tik besiuostantieji su lenkų va
dais už lietuvių nugaros Vilniaus 
krašto vokiečių administracijos pa
reigūnai (komisarai Hingst, abudu 
Wulfu 'ir kiti), geštapininkai ir net 
karininkai, kuriems lenkai dūmė akis 
žadama pagalba prieš bolševikinius 
partizanus, tik kad nuo Vilniaus 
krašto administravimo lietuviai būtų 
pašalinti ir šis būtų pavestas len
kams, nekaip dabar pasijuto, bet ir 
Kaimo, Rygos, net Berlyno didžioji 
vokiečių valdžia ėmė aiškiai sker- 
•auti į nepriklausomą nuo vokie
čių jai skiriamos krypties ir už
davinių lietuvišką Rinktinės patrio
tizmą, stačiai gen. Plechavičiaus, jo 
štabo ir jo karių laikyseną ir pakilu-

•) Vilniaus rektoriui, profesoriams 
studentams ir kitiems lietuviams pa
vyko ne vieną „poviliuką“ paslėpti 
ir civiliai perrėdžius išgelbėti iš vo
kiečių rankų.

Jurgis Baltrušaitis.
1873 IV. 20-1944 I. 3

(Pabaiga iš praėjusio Nr.)

J. Baltrušaičio gyvenimas atrodo 
pilnas kantraus darbo vaisių, pažy
mėtų bekopiant į minties ir jausmo 
aukštumas. Tiek maži, tiek dideli to 
gyvenimo momentai jam yra lygiai 
reikšmingi, todėl jam ir būtų sunku 
kalbėti apie kokius žymius įvykius. 
Jam visa būtis yra tas nepaprastas 
įvykis: „Griežtai sakant, savo gyve
nime aš težinau vieną vienintelį ne
paprastą įvykį: tą mano žmogiškąjį 
gyvenimą nuo lopšio ligi karsto, šitą 
paslaptingą minčių ir aistrų, žinoji
mo, tikėjimo ir vilties audinį, kur 
buvo, yra ir bus perdaug skausmo, 
kur buvo, yra ir bus perdaug džiaug
smų ...“

Šitokį gyvenimą ir šitokį pasaulį 
savo eilėse mums dainuoja poetas. 
Yra tai tylaus susimąstymo, nuoša
lumo ir didžiųjų būties slėpinių lyri
ka. Ją skaitydami, jaučiame tartum 
askezę, rūstų ir blaivų savęs atsiža
dėjimą, daug tylaus liūdesio ir tą 
nuolatinį kopimą vis į prasmingesnes 
sritis. Gražiai šiuo atžvilgiu sako 
rusų rašytojas V. Ivanovas apie J. 
Baltrušaičio lyriką: „Atsisakymas 
nuo savęs — didžiausias tos poezijos 
patosas, ir vis dėlto ji visa — vienas 
ilgas asmenybės monologas, skiria
mas Dievui, kuris jai atsiveria pa
saulio pasireiškime“.

Savo nuošalume apmąstydamas 
šios būties paskirtį, Jurgis Baltru
šaitis yra amžinybės klausimų, mir
ties ir visų reiškinių paslapties aiš
kintojas. Susikaupęs, rūstus jis stovi 
prieš gyvenimo ir mirties sfinksą, 
spėdamas jo mįslę. Paprastieji že
mės balsai nuo jo tartum būtų nu
tolę. Jo metafiziniam pasaulyje nėra 
moters, nėra kūdikių juoko, nėra 
kasdieninių aistrų šauksmo. Jo kny
gų lapai tai maldaknygė, ir jo eilės 
labai dažnai pavadintos giesmėmis. 
Kaip minėtas rusų rašytojas pažymi, 
jo lyrika visus būties įspūdžius pa
verčia viena darnia psalme, ir joje 
nėra „nuobodžių žemės dainų“. Ta 
savo psalme poetas pereina turtingą

išvidinį payrimą nuo paprasto „sto
vėjimo pasauly be klausimų ir atsa
kymų“, nuo vienatvės ir nuošalumo 
ligi laisvo sutikimo pripažinti auk
štesnę valią, ligi gyvenimo tragedi
jos pajautimo ir Dievo regėjimo. Šia 
prasme V. Ivanovas sako: „Prieš mus 
prisipažinimai vieno iš tų mistikų, 
kuriems Dievo jutimas — kažkas be
tarpiškai duota, ir Dievybė, tam ti
kra prasme, aiškesnė ir apčiuopia- 
mesnė negu pasaulis“.

Jo akiračiai mums išsyk rodosi 
be įprastų medžių ir kalvų, be įpra
stų balsų ir veidų. Vietomis pasijun
tame, lyg būtume patekę į abstraktų 
pasaulį, kur poetą retai sudomina 
konkretūs ir pavieniai reiškiniai. „Vi
sa, kame tik sustoja žvilgsnis to 
šventkeleivio, einančio su lazda, kuri 
pražysta drąsiot rankoj, yra apibren- 
dinama, darosi tipiška: rytas ir va
karas, kelias ir tušti miškai ar kal
nynai, lauko varpa ir pievos žiedas, 
viso pasaulio „virpėjimai", žybtelė
jęs išdidžiame žmogaus veržimosi su
žydėjime, ir patvarus triūsas darbi
ninko, keliančio nenuilstamą kūjį“ 
(V. Ivanovas).

Su šituo antgamtiniu ir žemišku 
paslapčių suvokimu Jurgio Baltru
šaičio dvasios kelias pebuvo baigtas. 
Nuo tokio aistringo metafizinių ir 
abstrakčių tiesų ieškojimo, nuo ko
pimo prie dievybės laiptų, kada jo 
dainos yra „nuo Dievo — j Dievą", 
■jisai žengia dar vieną žingsnį: jis pa
žiūri į gimtąją žemę, kurioje pakelių 
liūdnus kryžius stebėjo ir pasakų 
klausėsi savo vaikystės tolimomis 
dienomis. Ir štai šitie lietuviškieji jo 
eilėraščiai jau turi daug tų konkre
tumo bruožų, tų mums pažįstamų 
vietų, vaizdų ir balsų. Poetas pasi
lieka kaip buvęs su sayo giliu susi
mąstymu, pasilieka nuošalus ir rū
stus, bet pro šitą rūstų Išminčiaus 
žvilgsnį ftaiga išvystam kažką savą, 
artimą, mielą, ne kartą regėtą. Tarp 
tų amžinųjų tiesų svarstymo įsipina 
mūsų krašto peizažas, tie pasvirę

A
nėjams staigmeną, Valkininkų vals
čiuje puldami ir gerokai apdaužyda
mi vokiečių dalinį. Tatai atsitiko 
prie pat lietuviško Pirčiupiu kaimo, 
tame pat gegužės mėn., kai buvo nu
ginkluota Rinktinė. Tačiau ne lenkai 
dėl to, tik vėl lietuviai nukentėjo, 
nes gen. Hinzo įsakymu visi Pirčiu
piu lietuviai, nuo 90 metų ligi 1 va
landos amžiaus, vyrai ir moterys, SS 
dalinio buvo uždaryti gryčiose ir su
deginti (ne tik gryčios, bet ir žmo
nės). Žuvo tuomet apie 200 lietuvių; 
tikriau 197, nes pasitaikiusiam čia 
lietuviui pareigūnui pavyko kelis 
žmones išgelbėti nuo mirties.

Tik jau artėjo vokiečių okupacijai 
galas. Frontas braškėjo ir lūžo. Pra
sidėjo netvarkinga Vilniaus, o pas
kiau ir Kauno vokiečių evakuacija. 
Tūkstančiai lietuvių atsidūrė trem
tyje. Jų tarpe šimtai Ir tūkstančiai 
profesorių ir studentų.

Liepos 1 d. iš Žemaičių krašto 
tegrįžęs į Vilnių rektorius jau liepos 
3 d. gavo atsidurti Kaune, o liepos 
13 d. ir Eitkūnuose, vokiečių veža
mas drauge su savo šeima, prof. V. 
Krėvė-Mickevičium su šeima, prof. 
Skardžium Ir daugeliu kitų lietuvių. 
Prieš išvykdamas Iš Vilniaus, rekto
rius tesuskubo pavesti Universiteto 
administracijai perduoti Universiteto 
(Bibliotekos) raktus buvusiam bolše
vikmečio prorektoriui doc. Bieliukui. 
Kaune dar gavęs kelioms dienoms 
sustoti, rektorius kalbino kitą buvu
sįjį prorektorių, bolševikmėčiu su
gebėjusį Išlyginti Universiteto san
tykius su Partija, adjunktą Bulovą 
vykti J Vilnių ir prižiūrėti Universi
tetą, kad šis nenukentėtų, miestui 
pereinant iš rankų į rankas, bet šis 
nesutiko ir vietoje savęs pasiūlė tą 
patį prorektorių Bielluką. Ir tikrai, 
Vilniaus Universitete prorektorius 
Bieliukas pasitiko miestą užėmusią 
Raudonąją Armiją.

Vilniaus Universitetas liko išgel
bėtas. (Pabaiga)

mūsų kryžiai, kukli mūsų laukų ra
munėlė. Štai mūsų tėviškės berže
lis boluoja, štai vėl malūnai ir svir
tys arba staklėse per dieną audžianti 
mūsų motušė. Jurgis Baltrušaitis nu
sileidžia iš savo metafizinių aukštu
mų net ir visai prie konkrečių mūsų 
žemės vietų ar istorinių atminimų: 
jis dainuoja apie Nemuną ir apie se
novės vaidilų apeigas, visa tai gebė
damas supinti su didžiosiomis būties 
problemomis. Jame tėvynės nelai
mės atsiliepia skaudžiai, ir po pir
mos okupacijos jis parašė vieną gra
žiausių savo lyrikos ir mūsų litera
tūros perlų, kur aprauda sunkią gim
tosios žemės dalią. Tai „Elegija“, 
graudi ir beviltiška, nes poetas per 
gerai pažinojo komunistų režimą ir 
jų metodus, ir pasibaigianti minori
niu: „Motinos šileli, tu nebežaliuosi“.

Kitas poetas, šiandien taip pat toli 
nuo tėvynės, perskaitęs šiuos žodžius, 
pasakė: „Taip, aš rašysiu. Gražiai? 
Negaliu pasakyti, bet esu tikras, kad 
giedriau net už Baltrušaitį: aš saky
sit „žaliuosi“. Žaliuosi, kaip niekada 
nežaliaviai! Ji nemirė, ji miega“. 
Taip apie savo tėvynės ateitį byloja 
J. K. Aleksandravičius.

Kaip darniai Jurgis Baltrušaitis 
moka tą lietuviškąją tikrovę susieti 
su visuotiniais horizontais, pamaty
sim, gerai įsiskaitę kurį nors eilė
raštį iš „Ašarų vainiko“. Štai jis ra
šo apie audėją. Vaizdas lietuviškas, 
visų mūsų matytas, kada ar sesuo, 
ar motutė staklėse nuo ryto ligi va
karo su šaudykle rankoj audė. Savo 
kietais žodžiais davęs tos audėjos pa
veikslą, poetas tuoj peršoka prie gi- |

Naujos knygos ir leidiniai
Jonas Aistis, PILNATIS. Parink

tos eilės. Redagavo ir žodį parašė 
Bern. Brazdžionis. Išleido Liudas 
Vismantas Schweinfurte 1948 m. Ti
ražas 2.200 egz., 160 psl., kaina 8,- 
RM.

Klemensas Jūra, TREMTINIO 
AŠARA. Lyrika. Iliustracijos Vy
tauto Gavėno. Išleido LITHUANIA 
Vokietijoje rankraščio teisėmis, 1948 
m. Atspausta gerame popieriuje 300 
egz., 70 psl.

J. švaistas, RAŠAU SAU. Trem
ties užrašai. Išleido „Mintis“ 1947 
m. Viršelio aplankas dail. P. Au- 
giaus. 80 psl., kaina nepažymėta.

Vyt. Peldavičius, MAŽAS GYVE
NAMAS NAMAS. Kaimo mažaže
mių ir miestelių namų eskizai su pa
aiškinimais. Rankraščio teisėmis 
išleido knygų leidykla „Atžalynas“ 

Normalios knygos formato1948 m.
26 psl.

John Steinbeck, NUŽUDYMAS. 
Išleido „Gabija“. Tai 16- 

<os psl. brošiūrėlė, kurios kaina ne
pažymėta. Kaip skaitytojai iš skel- 
pimų bus pastebėję, knygų leidykla 
.Gabija“ yra užplanavusi tokių kny
gelių išleisti visą seriją.

Dr. Vincas Pietaris, ALGIMAN- 
PAS. Istorinė apysaka. Pirma da
is. Ketvirtas leidimas. Išleido „Su- 
iuvos“ knygų leidykla 1948 m. Vir
šelis ir iliustracijos dail. V. Vaitie- 
cūno. 244 psl., kaina nepažymėta.

DAILI SAULUTE. Tai 18 lapų 
vairių spalvotų piešinėlių pavyzdžių 
piešimui. Šios piešinių knygos gale 
dėtas Z. Kolbos keturių puslapių 
paaiškinimas. Leidinys sukrautas 
.Spaudos Skyriuje“ Detmolde, Witt- 
estr. 14. Pardavinėjama po 20,- RM.

ALDAI. Mėnesinis Kultūros Zur- 
lalas. Balandžio mėnuo 1948 m., 13 
ir. Jame apsčiai dailiosios literatū-

Mažo formato meniniai perliukai
Jau anksčiau mūsų buvo paste- 

lėta, kad pagal prof. V. K. Jonyno 
irojektą pagaminti vokiečių pašto 
enklai labai vertinami filatelistų 
luoksniuose. Apie juos savo pask. 
lalandžio Nr. rašo Mūncheno savai- 
raštis „Echo der Woche“ (tiražas 
0.000 egz.):

„Daugeliui kolekcionierių tur būt 
domu, kas piešė naujųjų prancūzų 
;onos pašto ženklų projektus. Tai 
irofesorius V. K. Jonynas, gimęs 
907. ». 16. Ūdrijoje (Lietuvoje), 1937 
n. pasaulinėje parodoje Paryžiuje 
ipdovanotas aukso medaliu ir paskir
as prancūzų garbės legiono riteriu- 
ni, 1940 m. už grafikos iliustracijas 
Įžymėtas Lietuvos valstybine pre- 

lesnės prasmės, toje audėjoje ir tame 
audekle įžvelgdamas viso gyvenimo 
audeklą, besirutuoliuojantį nuo am
žių ligi amžių:

Bet pajusk, kad staklės audžia 
Amžių metmenis, ne tavo...
Tu per vargą sužinosi, 
Kas Audėjas, kas šaudyklė.

Poetas nuo namų darbo, nuo šio
kiadienės apyvokos, kur randam mi- _ 
nint stakles, juostas, skietą, muštu
vus, šaudyklę, mus perveda’ prie vi
sos būties audeklo, kurio dalelė yra 
žmogus, ir visos būties Audėjo.

Taip skaitant, kiekvienas Jurgio 
Baltrušaičio eilėraštis darosi artimas, 
paprastas, drauge gilus ir atsklei- ~~ 
džiąs milžiniškas minties ir viso gy
venimo perspektyvas ligi pačių toll- 
miausiųjų pradų. Versdami jo lapus, 
regim ilgo amžiaus, didžių patyrimų 
kelią nuo vienišų svarstymų ir 
aistraus mušimosi prie tiesos šaltinių 
ligi nulinkimo prieš gyvą Dievą ir 
ligi sugrįžimo prie motinos šilelio, 
tėviškės kieme girgždančios svirties, 
mėlynų Nemuno Vilnių liūliavimo ir 
mažose dienose iš elgetų girdėtų pa
sakų.

„Žiurkės įkurtuvėse“ jis iš ti
krųjų nuaudė vieną tokių pasakų, 
bet tokią gyvą, tokią linksmą, taip 
juoku ir humoru skambančią, kad 
tai bus viena smagiausiųjų lietuviš
kų knygų. Čia visa, kas lengva, pa
prasta, žaisminga, dideliu pastabumu 
atžyhiėta ir į meistrišką formą 
įsprausta, nors sykiu netrūksta tuosa 
lapuose ir aktualijos.

Šia knyga Jurgis Baltrušaitis pa
rodė, kad jo dvasia daug įvairesnė, 
negu kas manytų: ji apima gyvenimo 
rimtį ir šaunų juoką, nuo rūsčių vir
šūnių nusileidžianti ligi laukų žoly
tės, kurmio ir bitės, iš anapus žvaigž
džių pasiekianti Lietuvos takelius ir 
gebanti siausti džiugiam pasakų žalt 
sme. A. Vaičiulaitis 

ros ir rimtų straipsnių. Sis numeris 
pasižymi temų gausumu ir įvairumu. 
Kaina 6,- RM.

JAUNASIS SOCIALDEMOKRA
TAS. Leidžia lietuvių socialdemo
kratinis jaunimas. Nr. 2 (5), 1948 m. 
Turinyje: 1) 1848 metų revoliucija, 
2) Mūsų praeitis, 3) Socialistinis 
pragmatizmas, 4) Kaip 1933 m. Ame
rika nugalėjo bedarbę, 5) Lietuviškų 
politinių partijų programiniai prin
cipai, 6) Šveicarijos jaunųjų socia
listų suvažiavimas, 7) Žinios iš Pa
baltijo ir iš užsienio. Spausdintas 
rotatoriumi, 25 psl.

AUKA. Sielovados Žurnalas. 
Kirchheim-Teck, 1948 m. 3 nr. Šio 
žurnalo 134 psl. apimties turinyje 
telpa: 1) Popiežiaus Pijaus XII de
vintosioms pontifikavimo sukaktims, 
2) Nepriklausomybės sukaktis, pasto
racinis laiškas, 3) Kunigas ir tauįa 
(keturios temos), 4) Religinis ugdy
mas (keturi atskirų autorių straips
niai), 5) Katalikybė pasaulyje: Fak
tai ir idėjos (katalikiškojo pasaulio 
įvairenybės), 6) Kronika, užimanti 
per 30 psl., ir 7) Bibliografija: Lie
tuvių religinė knyga tremtyje. — Sv. 
Sosto Delegatūros lietuviams leidinys 
Nr. 12. Kaina tik 5,- RM.

Prof. Kazys Pakštas, LITHUANIA 
WORLD WAR II — LIETUVA IR 
ANTRASIS PASAULINIS KARAS. 
Išleido Lietuvių Kultūros Institutas 
Amerikoje, Chicago, 
su dviem Lietuvos 
PS1., anglų kalboje.

Bale Voreraitė, 
GAILE. 3-jų dalių 
Iliustravo J. Tričys.
vių Skautų Sąjungos Brolijos Vadija 
Detmolde, 1948 m. 38 psl., kaina 
6,-RM. Gaunama LSB Tiekimo Sky
riuje, (21a) Augustdorf bei Detmold, 
DP Camp. Stpl.

1947 m. Knyga 
žemėlapiais, 80

ZIRGONE IR 
scenos paaska. 
Išleido Lietu-

mija. Nuo 1946 m. jis gyvena Frei- 
burge 1. Br., kur turi įsteigęs meno 
ir dailės amatų institutą, apimantį 
šias specialybes: keramiką, medžio 
drožinėjimą, piešimą, plastiką, pri
taikomąją grafiką ir audimo meną. 
Jo naujieji pašto ženklų projektai 
Rheinland-Pfalz, Baden ir Wūrt- • 
temberg, o taip pat Saaro sričiai yra 
mažo formato meniniai perliukai 
(kleine Meisterwerke), kurie jau tūk
stančiams filatelistų suteikė didelio 
džiaugsmo.“

Straipsnelis pailiustruotas trimis 
prof. V. K. Jonyno pašto ženklų vaiz
dais: Rheinland-Pfalz 84 pf., Baden 
60 pf. ir Wiirttemberg 75 pf. (z)
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Slapioji tarnyba buvusio karo melu
KIEK PADĖJO VAK. SĄJUNGININKAMS KARĄ LAIMĖTI ERICKSON I§ ŠVEDIJOS, BENDRAUDAMAS 

SU NACIAIS IR IŠAIŠKINDAMAS VOKIETIJOS NAFTOS ŠALTINIUS?

Mr. Eric Erickson gimė New Yor
ke ir studijavo Amerikos universitete 
ekonominius mokslus. Vos sukakęs 
dvidešimt metų, jis įsitraukė į darbą 
naftos bendrovėse. Taip daugelį me
tų jis praleido dirbdamas Standard- 
011 bendrovėje Artimuosiuose Rytuo
se, vėliau — Texas-Naftos bendro
vėje, persikėlęs Europon. Naftos pre
kybos reikalai, kaip žinoma, yra vie
nas labiausiai jaudinančių dalykų, 
bet Mr. Erickson buvo tikras ameri
kiečio prekybininko tipas, kūnu ir 
siela suaugęs su nuotykinga atmosfe
ra, kurią galėjo rasti kaip tik ves
damas naftos prekybos reikalus: 
šiandien Teherane, rytoj Londone, 
poryt Šanghajuje. Pagaliau Erickson 
apsigyveno Švedijoje — iš tenai ka- 
dais buvo kilus jo šeima. Čia pra
džioje tęsė Texas-Naftos bendrovės 
tarnybą, bet paskiau, įsigijęs Švedi
jos pilietybę, įsisteigė nuosavą ben
drovę, besivertusią amerikinės naf
tos importu-eksportu.

Karui prasidėjus, jis aiškiai su
prato, kad susiartindamas su naciais 
jis galėtų padaryti stambų biznį. Vo
kietija tada buvo priversta ekspor
tuoti naftą, nes jai žūt-būt reikėjo 
svetimos valiutos, o tuo metu dar 
niekas negalvojo, kad vakariečių 
aviacija galėtų kiek labiau grėsti vo
kiečių skystojo kuro pramonei. 
Erickson kaip tik tuo metu susitiko 
su vokiečių pirkliais ir įstojo į vo
kiečių prekybos rūmus Stockholme.
Tuo savo žygiu jis, be abejo, prarado 
nemaža savo ankstyvesnių draugų, 
bet jų vietoje apsčiai įsigijo naujų 
nacių eilėse. Jis labai dažnai susi
tikdavo su Švedijos karaliaus anū
ku, princu Karoliu Bernadotte, kuris 
buvo pažįstamas kaip nacių bendri
ninkas. Dėl tokios labai artimos 
draugystės su naciais Sąjungininkai 
vienu metu paskelbė, kad jis įtrau
kiamas į juodąjį prekybininkų sąra
šą, motyvuojant tuo, kad Erickson 
reguliarai skrisdavo i Vokietiją ir su
sitikdavo su aukštais vokiečių parei
gūnais, net geštapininkais.

Reicho naftos reikaluose lemiantis 
žodis priklausė Himmleriui. Todėl 
Erickson pasistengė Švedijoje susi
pažinti su jo patikėtiniu Finke, kuris 
patvarkė taip, kad jau 1941 m. pava
sarį Erickson galėjo pirmą kartą 
skristi Berlynan. Beje, prieš pat iš
skridimą įvyko ne labai malonus 
nuotykis: jau ruošėsi lėktuvas pa
kilti iš Stockholmo aerodromo, kai 
Erickson, įtartas špionažu, buvo šve
dų policijos smulkiausiai iškrėstas ir 
patikrintas. Nieko tačiau -nesuradus, 
policija turėjo pasitraukti. Berlyne 
gi buvo prieita vieningos nuomonės, 
kad šiuo atveju Švedija pasielgusi 
visiškai pagal V. Sąjungininkų nu
rodymus.

Jis apžiūrėjo daugelį naftos valy
klų ir kalbėjosi su jų direktoriais. 
Šios kelionės buvo labai sėkmingos, 
nes vos spėjo Erickson grįžti Švedi- 
jon, tuoj Vokietija pradėjo siuntinėti 
jam vokiškąją naftą. Bet čia iškilo 
jo šeimoje nesantaika. Mat, jo žmo
na, lojali švedė, nė kiek neslėpė savo

Premijos už tremtyje sukurtus dailės kūrinius
Lietuvių Tremtinių Bendruomenė 

ir tremties laikraščiai, tarpininkau
jant Lietuvių Dailės Institutui, yra 
nutarę premijuoti geriausius Lietu
vių Dailininkų tremtyje sukurtus 
kūrinius, kurie yra paruošti išsiun
timui į Amerikoje organizuojamą 
parodą. Numatyta skirti šioš premi
jos:

Už tapybos darbus (kompoziciją, 
portretą, peisažą) — šešios premijos 
po 1.500 RM (keturios L.T. Bendruo
menės ir dvi „Mūsų Kelio“).

Už grafikos darbus (kompoziciją, 
knygos iliustraciją) — keturios po 
1.500 RM (dvi L.T. Bendr. ir dvi 
„Minties“).

Už skulptūros darbus — dvi pre
mijos po 1.500 RM (L.T. Bendruome
nės) ir taikomosios dailės kūrinius 
(audinius, keramiką ir kit.) — dvi 
premijos po 1.500 RM (L.T. Bendruo
menės).

Jury komisija: dailininkai A. Va- 
leška, V. K. Jonynas, A. Marčiulio
nis, A. Tamošaitis, L.T. Bendruome
nės ir skyrusių premijas laikraščių 
atstovai.

Premijos bus skiriamos parodos 
metu, kuri numatoma surengti Ha- 
naue arba Frankfurte amerikiečių 
valdžios ir spaudos atstovams.

Lietuvių Dailės Institutas

DAR VIENAS ATSILIEPIMAS 
APIE CIURLIONIŠKIUS

Prieš porą savaičių lankėsi „Čiur
lionio“ ansamblis Augsburge ir Dil- 
lingene, kur davė po vieną viešą kon
certą. Pažymėtina, kad augsburgiškį 
koncertą pastebėjo ir šiaip tremti

antinacinio nusistatymo ir atsisakė 
naujuosius, nacinius savo vyro drau
gus priiminėti kaip svečius.

Vis dažniau ir dažniau ėmė Erick
son skraidyti Vokietijon, vis geriau 
susipažindamas su naftos pramonės 
įrengimais ir Himmlerio žmonėmis. 
Visur jis būdavo kviečiamas svečiuo
tis, atvykdamas ponioms atgabenda
vo sviesto, odinių paltų ir kitų do
vanų iš Švedijos. Naftos prekyba, 
tiesą sakant, nebėjo taip sklandžiai 
kaip pirma, nes Sąjungininkų avia
cija vis daugiau ir daugiau bombo
mis apmėtydavo vokiečių naftos va
lyklas ir, kaip taisyklė, visuomet la
bai taikliai. Sudaužytosios vokiečių 
pramonės įmonės būdavo kuo stro
piausiai ir uoliausiai atstatomos, bet 
čia vėl pasirodydavo vakariečių bom
bonešiai ir bombos pabirdavo kaip 
tik tuo metu, kai atstatytoji įmonė 
būdavo vėl pradėjusi veikti.

1944 metų rudenį, kai vokiečių 
naftos reikalai buvo dar daugiau pa
sunkėję, Erickson turėjo pasimatymą 
su Himmleriu, kuriam šis pateikė 
grandiozinį planą. Tas planas patvir
tino jau ankstyvesnę nuomonę apie 
Erickson genialumą. Jisai siūlė įreng
ti Švedijoje milžinišką, 12—15 mili

• JAV pradėjo gaminti naujo tipo 
kulkosvydžius lėktuvams, kurie per 
vieną minutę Iššauna 1000 kulkų. 
6 savaičių būvyje 80 % vyriausybės 
įmonių pajėgumo pradės jų masinę 
gamybą. (UP).
• Naujosios Zelandijos mokslinin
kas Dr. G. H. Cunningham atvyko l 
Angliją, kur jis dalyvaus biologiniam 
karui vesti bandymuose. Tie ban
dymai būsią atliekami slaptai. (AP)
• UP iš Berlyno praneša, kad pusę 
mylios požeminio geležinkelio Berly
ne sustojo veikęs, nes rusai konfis
kavę vokiečių konstrukcijos įrengi
mus. Šie įrengimai priklausą 17 vo
kiečių firmų. Jie įvertinami 8.500.000 
RM. Britų ir amerikiečių zonose taip 
pat esą užšaldyta įrengimų ir, kol 
nesugrąžins rusai jų iš savo zonos, 
tol vakarų sąjungininkai laikys šiuos 
įrengimus užšaldę savo zonose. 
(NYHT)
• Sekmadienį buvo susirinkę 3 mi
nisterial pirmininkai ir 2 užsienių 
reikalų ministerial aptarti artimesnio 
Skandinavijos kraštų bendradarbia
vimo. Spėjama, bus aptarta ir kari
niai reikalai.
• JAV vienoje minioje, kur daug 
studentų sveikino trečios partijos 
kandidatą į prezidentus Henry Wal
lace, vienas sudainavo: „Aš^ nenoriu 
jo, jūs galite turėti jį, jis maų yra 
per raudonas". (AP) 

niuose retai ką gera tematydamas 
„Schwabische Landeszeitung“. Lai
kraštis rašo: „Minėdamas Lietuvos 
nepriklausomybės 30-čio sukaktuves, 
Ludwigsbau teatro salėje su daina, 
šokiais ir instrumentalinės muzikos 
gabaliukais viešėjo „Čiurlionio“ an
samblis. A. Mikulskio vedamas an
samblis parodė labai gerus chorus ir 
nuotaikingus šokius. Tautiniai lie
tuvių muzikos instrumentai skambėjo 
tikrai originaliai. Gražiai įvertinant 
visumą, tesijaučia taip pat įverti
nami ir paskiri solistai. Pasisekimas 
buvo labai didelis.“ (z) 

VOKIEČIŲ SPAUDOS PARODA 
MŪNCHENE

S. m. gegužės 5 d. Mūnchene, spec, 
parodų patalpose prie Theresienhdhe 
(pasiekiama tramvajumi Nr. 19 nuo 
pagrindinės gelžkelių stoties) ati
daryta vokiečių spaudos paroda. Ji 
užtruks iki birželio 15 d. Savo ek
sponatų gausumu ir skyrių įvairumu 
paroda sutraukia kasdien gausius 
žiūrovų būrius. Per vieną tik Šešti
nių dieną atsilankė 15.000 žiūrovų. 
Išstatytieji eksponatai pavaizduoja 
ne tik šiandieninę spaudą Vokieti
joje, bet duoda pilnoką vokiečių 
spaudos vaizdą nuo pat Gutenbergo 
laikų. Joje čia pat, žiūrovų akivaiz
doje, suredaguojamas, paruošiamas 
spausdinti ir pagaliau atspausdina
mas naujasis Mūnchene leidžiamas 
laikraštis „Die Tageszeitung“, kuris 
išeis kasdien per visą šios parodos 
metą. Progai pasitaikius vertėtų ir 
tremtiniams susipažinti su šia reta 
ir įdomia, kad ir mums svetima pa
roda. (z)

jonų RM vertės sintetinės naftos va
lyklą, atliekant tai iš da’ics vokie
čių, iš dalies švedų kapitalu. Tuo 
būdu būtų galima svarbius vokiečių 
žaliavų šaltinius perkelti į neutralų 
užsienį, kur nebesiektų vakariečių 
lėktuvų bombos, o jeigu karas pasi
baigtų kitaip, negu vokiečių pergale, 
užsienyje būtų galima turėti vokiečių 
kapitalo.

Vokiečių įstaigos šiuo planu nepa
prastai susidomėjo, ypatingai Himm- 
leris. Erickson Berlyne, kur jam bu
vo pavestas kunigaikštiškas butas, 
savo žinioje turėjo autovežimį, ku
riuo galėjo naudotis kiekvienu metu, 
ar tai susisiekdamas su kuria įstaiga, 
ar tai vykdamas į bet kurią vokiečių 
naftos valyklą. Mat, Himmleris jam 
buvo išdavęs dokumentą, kuriuo 
Erickson-galėjo lankytis bet kurioje 
vokiečių naftos pramonės įmonėje. 
Taip tarp Kolno ir Pragos nebeliko 
nė vienos tos rūšies įmonės, kurioje 
jis nebūtų lankęsis ar su kuria jis 
nebūtų susipažinęs. Su šiais patyri
mais jis grįžo vėl Švcdi'on, kad ga
lėtų paskubinti didžiojo plano įgy
vendinimą.

Bet prie to nebebuvo prieita, nes. 
karas greitais žingsniais skubėjo į

Įvairios žinias
• Nuo 1946 m. liepos iki 1947 m. 
gruodžio mėn. Europa gavo 18.000.000 
tonų kviečių iš JAV, Kanados, Ar
gentinos ir Australijos, praneša JT 
mėnesinis statistikos biuletenis. D. 
Britanija gavo 8 mil. t, britų Ir pran
cūzų zonos Vokietijoje — 3 mil. t ir 
Italija 2,25 mil. tonų. (Reuter)
• Iš Airijos kasmet emigruoja apie
20.000 J Britaniją Ir apie 2.500 į JAV. 
Dabar Airijoje gyvena tik 3 mil. gy
ventojų, kai prieš 100 metų buvę per 
pusę daugiau. Airija susirūpinusi 
gyventojų mažėjimu. Ji .nebegali pa
kelti eksporto ir kartu gyvenimo 
standarto. (Reuter) «
• Kolumbija nutraukė diplomati
nius santykius su Sovietų Sąjunga. 
Tai trečioji Pietų Amerikoje Valsty
bė, kuri nutraukia dipl. santykius su 
Sovietais. (AP)
• Iš Bulgarijos lėktuvu pabėgo ka
rininkas į Turkiją ir pareiškė, jog 
daug karininkų bėgtų, nes rusai la
bai spaudžia. Toliau pasakė: „Mes 
manėme, jog vokiečiai viską H mūsų 
atėmė, bet dabar rusai grobia visą 
kraštą. Rusai nepasitikti Bulgarijos 
kariuomene ir todėl stovyklos ruo
šiama milicija.“ (UP)
• Keturių didžiųjų pasitarimai dėl 
Austrijos taikos sutarties sudarymo 
buvo JAV suspenduoti, nors dar pa
liktos atviros durys Sovietams. Tas 
iškylo tik po to, kai Jugoslavija, re
miama Sovietų, pareikalavo 800 kv. 
mil. teritorijos ir 148 mil. dolerių re
paracijų. Vakarų Sąjunginnlkai at
metė šį reikalavimą. (AP)
• Britų vyriausybės kalbėtojas pa
reiškė, kad ji yra suteikusi azyllo 
teisę rusų pulk. J. D. Tassojev, bu

Kaip atsiranda karo kurstytojai?
I šį klausimą atsakydamas, 

„Freedom and Union“ patelkia aštuo- 
nlų vaizdelių karikatūrą. Pirmuo
siuose keturiuose vaizdeliuose ant 
kelių atsiklaupęs, rankas ištiesęs Dė
dė Samas (JAV) maldauja mešką 
(Rusiją) kalbėtis apie atomo kontro
lę, Vokietijos taikos sutartį, Europos 
atstatymą ir pagaliau Balkanus. 
Meška išdidžiai nusisukusi — nė ne
galvoja klausytis. Kitos išeities ne
beturėdamas, Dėdė Samas nusigrįž
ta prasitaręs: „Jeigu taip, tai prie- 
siels man vienam pačiam tvarkyti.“ 
Tačiau tokie nekalti žodžiai ne tik 
jau pažadina išdidžlosios meškos dė
mesį, bet ir sujaudina ją tiesiog iki 
įsiutimo: Si prašvokštus: „Juk tai 
negirdėtas įžūlumas!“, — tvoja kumš
čiu per galvą ir suploja žvaigždėtą 
Dėdės Šamo cilinderį. Taigi taip 
„gaminami“ karo kurstytojai.

KARO BAIMĖ AMERIKOJE?
Neseniai JAV Jale Low School 

buvo diskutuojamas klausimas — 
„1948 metų taikos sąlygos". Žinomas 
geopolikas dr. F.S.C. Northrop pa
reiškė: „Karo pavojus gali ištikti ke
lių savaičių būvyje, nes rusai jaučia, 
jog mes Prezidento rinkimų metuose 
nenorėsime veikti. Jie tiki pasaulį 
pagrobti dar prieš lapkričio 1-mą 
di<3ją".i 

pjfoaigą. Bet Erickson, užuot pa
trauktas teisman, buvo pakviestas iš
kilmingų pietų į JAV pasiuntinybę 
Stockholme. Kas ten bes1skaitys, 
kiek tostų per tuos pietus buvo kelta 
jo garbei! Pasirodo, jis visą karo 
meto laiką tarnavo V. Sąjunginin
kams agentu, nors už savo darbą ir 
buvo atsisakęs imti bet kurį atlygi
nimą. Geriausias atlyginimas jam 
buvo kaip tik nuotykingas politinis 
vaidmuo. Įtraukimas į juodųjų pre
kybininkų sąrašą buvo atliktas irgi 
kaip tik jo paties pageidavimu. Pa
galiau princas Karolius Bernadotte, 
iš tikrųjų, tedirbo ir tik V. Sąjungi- 
•inkų naudai. O fantastinės trans

akcijos — iš Vokietijos į Švediją ga
benta nafta, pasirodo, jo buvo nulei
džiama vėl anglams bei amerikie
čiams, gi šie ją naudojo vėl prieš tą 
pačią Vokietiją.

Erickson darbo dėka, vakariečiai 
pilotai plauko tikslumu žinojo, kur 
ir kada jie galėjo pataikyti į Vokieti^ 
jos naftos šaltinius, kiek stipriai jie 
buvo apsaugoti ir kurių pajėgų rei
kėjo šiai apsaugai palaužti. Kad Vo
kietija, vesdama karą, paskutiniai
siais mėnesiais pasiliko be skystojo 
kuro, kurio ypačiai trūko jos aviaci
jai, — už tai Sąjungininkai dėkingi 
Eric Erickson, Stockholme.

Kaip girdėti, dabar jis jau vėl grį
žo prie savo senojo darbo — prie 
tarptautinės naftos prekybos nuoty
kių. (s)

vusiam Sovietų transporto Inspek
toriui Bremene. Pulk. Tassajev buvo 
dingęs balandžio 23 d., ir rusai ap
kaitino britų ir amerikiečių įstaigas 
jo pagrobimu. Jam buvo įsakyta su
grįžti į Rusiją, bet jis pasirinko lais
vę — Anglijos kraštą. (HTB)
• D. Britanijoje atpalaiduoja nor
mavimą drabužių ir batų, nes jų pa
gaminama vis daugiau ir daugiau. 
Tai pirmas laisvesnis drabužių ga
vimas.
• JAV gynybos ministerls James 
V. Forrestal nurodė Kongresui, kad 
JAV planuoja pasilaikyti 309 karo 
meto fabrikus ir kitą 100, nes ši „re
zervinė pramonė“ reikalinga kito ka
ro grėsmės atvėju. 309 fabrikam iš
laikyti reikėsią 5.700.000.000 dol. (AP)
• Australija savo 5 metų karo gy
nybos planui įvykdyti yra numačiusi 
išleisti 250 milijonų svarų. (AP)
• John F. Dulles, respublikonų par
tijos užsienių politikos patarėjas, rei
kalavo sukurti antikominterną J.A. 
Valstybėse, kad nugalėtų komunistų 
propagandą pasaulyje. Valstybės D- 
tas į jo pasiūlymą žiūrįs palankiai. 
(UP)
• Australija atsiuntė specialų kari
ninką į Britaniją, kur būtų rekrutuo
jama 300 architektų ir Inžinierių, 
reikalingų Australijos gynybai ir na
mų statybai. (AP)
• Iš Čekoslovakijos lėktuvu atskri
do į Vokietiją 5 antikomunistai. Vie
na panelė, skridusi lėktuvu, vienu 
revolveriu privertė lakūną, o kitu 
radijista, kad lėktuvas pakeistų 
kryptį pasuktu į Vokietiją. (DM)
• JAV 72 senatoriai pasisakė už 70 
oro ėsk. 5.000 lėktuvų padidinimą.

Kai kurie žmonės nori mums pa
sakyti atvirai, kad jei Italija tampa 
komunistinė, mes einame į karą, ra
šo NYHT.

Yr^a ir priešingų nuomonių, kurie 
sako, kad Rusija nenorėsianti ir ne
galėsianti atominio karo.

Dėl penkerių metų...
Tautinė britų senmergių sąjunga 

(National Spinsters Association), tu
rinti per 100.000 narių, paskelbė pra
dėsianti smurto ir teroro akciją prieš 
tuos parlamento atstovus bei valdžios 
pareigūnus, kurie priešinasi jų rei
kalavimui skirti pensijas visoms ne
tekėjusioms mergaitėms, sukaku
sioms 55 m. amžiaus. Parlamento 
nustatyta amžiaus riba yra 00 m. 
Britų parlamente 500 senmergių iš 
visų Anglijos kraštų surengė demon
straciją ir vos nepavartojo prievar
tos prieš socialinio draudimo mini
ster! James Griffiths, bet jis atsilai
kė, o demonstrantes šveicoriai išvai
kė. S-gos pirmininkė Miss F. White, 
kurią du policininkai už parankės iš
vedė iš parlamento rūmų, pareiškė, 
kad taip gražiuoju reikalas neužsi
baigs. Ypač jaunesniosios narės at- 
sidėjusios studijuojančios busimųjų 
operacijų taktiką. -E-

Pilkos kasdienos temomis (3)

Bėgimas nuo 
tiesos

Mūsų gyvenamasis laikotarpis yra 
būdingas bėgimu nuo tiesos. Visose 
pasaulio kertėse, kur tik yra koją 
įkėlusi civilizacija, vardan egocentri- 
nių ambicijų vykdomas beatodairiš
kas nesiskaitymas su tiesos prigim
timi. Tai, kas iki šiol buvo įprasta 
vadinti tauriu tiesos vardu, nū mėg
stama panaudoti saviems išskaičiavi
mams pajungtai propagandai, kurio
je dažniausiai pasigendama pagarbos 
teisybei. Dabartine propaganda te
norima masė palenkti savų užmačių 
tarnybai. Gi šio savanaudiškumo 
siekiant, melas apvelkamas patrauk
laus sukirpimo pažadais, kurių tę- 
sėjimas juo toliau, tuo daugiau už
mirštamas. Atlanto Charta bene pa
liks ryškiausiu mūsų meto propagan
dinių pažadų triuku, nekalbant apie 
nuolatinio intensyvumo tiesos žalo
jimo ir dėl perdėtai išbujojusio sa
vanaudiškumo nuo jos bėgimo pa
vyzdžius, kurių smulkesnis analiza
vimas pareikalautų ilgesnio laiko Ir 
užimtų daug vietos. Kas akyliau pa- 
sižvalgys savo aplinkoje ir bandys 
nuosekliau įsigilinti į tautų ir paski
rų žmonių santykiavimo principus, 
tam įsibėgėjimo nuo tiesos pavyz
džių neteks rankioti.

Nesiskaitymas su tiesos prigimti
mi drumsčia ir žaloja visą gyvenimą.
pradedant tautų, bendruomenių, net 
gi paskirų asmenų vieni kitų pakan
tumu. Ir tai yra dėl per didelio iš
pūstų ambicijų išbujojimo ir klus
naus tarnavimo savanaudiškiems iš
skaičiavimams. Dėl to, dangstantis 
tiesos vardu, tiesa žalojama (labai 
dažnai) siaurų užmačių tarnybai. 
Viso to pasėkos aiškios. Žmogus, vi
są laiką tematydamas ir patirdamas 
tiesos vardu pridengtus priešingus 
tikslus, nustoja daug kuo tikėti ar
ba pasiduoda nešamas srovės, kur 
asmeniškumui (plačiąja žodžio pras
me) skirta pirmoji vieta. Netikėji
mas ir bandymas savus įsitikinimus 
primesti, liaudies žodžiais tariant, jė
ga, yra dvi būdingos mūsojo gyveni
mo paraiškos. Vieni, matydami be
atodairišką tiesos žalojimą, pasitrau
kia į šalį ir pasyviai stebi iškreiptą 
gyvenimo paradą. Kiti metasi į ko
rektiškumo sąvokai svetimas varžy
bas prasimušti priekin, visai nesivar
žant su priemonių pasirinkimu. Tai 
dera tiek politinėms aukštumoms, 
bandančioms duoti sudrumstam pa
sauliui kryptį, tiek įvairaus dydžio 
ir gylio ideologiniams susigrupavi- 
mams.

Tiriančiu žvilgsniu pažvelgus są- 
vąjį buvimą svetimuose namuose, 
taip pat būtų galima apsčiai parinkti 
neigiamų pavyzdžių. Ir mūsų siau
ro ir nykaus gyvenimo grupiniuos* 
sektoriuose reiškus ir neatlaidus sa
vęs brukimas priekin, nesišykštint 
panaudoti nenaudotinas priemones. 
Dėl to labai dažnai daug kas už
mirštama ir daug kas perdedama. 
Tai yra realus mūsų buvimo spek
taklis, kuris senai kartojamas, bet 
„aktoriai“ savo vaidmenis taip pat 
atlieka, kaip prieš 30 metų, o tai jau 
yra nedovanotinas nusikaltimas.
Aukštame gyvenime kiekvienas nei
ginys aštresniu atgarsiu nuskamba, 
negu, sakysim, tautoje, skaitančioje
dešimtis milijonų. Tokioje aukštu
moje greičiau galima susipykti ir 
sunkiau vyks susilaikymas. Dėl to 
susimąstymas ir susilaikymas nuo 
visuotinio bėgimo nuo tiesos savame 
buvime būtinesnis ir reiklesnis, negu, 
gal būt, kur nors kitur.

Simas Miglinas

DP IDENTITY CARDS TIK STO
VYKLOSE GYVENANTIESIEMS

S&S iš Frankfurto praneša, kad 
pagal IRO aprūpinimo skyriaus šefo 
p. E. Grigg pareiškimą iš tų US zo
nos DP, kurie negyvena stovyklose, 
nereikalaujama naujų asmens liudi
jimų (Identity Cards), kuriuos tu
rėjo įsigyti stovyklų gyventojai.

Griggo pareiškimu, turi būti ir to
liau daromi mėnesiniai patikrinimai 
kad išskirtų tuos gyventojus, kurie 
neturi naujų asm. liudijimų ir kurie 
neturi teisės būti stovyklose aprū
pinami. —

Nenni soc. partijos vadovybė iš
leido atsišaukimą, kuriame pasisakė 
ir toliau bendradarblasiantl su ko
munistais. Esą, būtinai reikalinga 
išlaikyti „liaudies frontą“. -E-
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Austrijos reparacijos su
Kad ir kaip buvo verčiami pasi

sakyti, tačiau rusai vis išsisukdavo 
neatsakę, kas jų nuomone turėtų at
sitikti, jeigu Austrija staiga nebega
lėtų laiku mokėti jai uždėtų repara
cijų, rašo „Die Tat“. Todėl Vaka
ruose esą vyraujanti aiški baimė, 
kad Austrijos reparacijų mokėjimo 
užvilkinimas galėtų paskatinti Sovie
tus imtis priemonių, kaip savo laiku 
padarė prancūzai, užimdami Ruhro 
sritį. Tuo atveju Sovietai mielai no
rėtų savo teisėtų reikalavimų prie
dangoje pro užpakalines duris vėl 
grąžinti Austrijon savo kariuomenę 
ir visą kraštą paimti savo kontrolėm

ŠVEDAI STIPRINA SAVO 
GYNIMOSI PRIEMONES

Bazelio „National-Zeitung“ spec, 
korespondentas iš Stockholmo pra
neša, kad Švedijos karinio po
būdžio įstatymų projektai, kurie da
bar pateikiami parlamentui svars
tyti, numato visą eilę įsidėmėtinų 
priemonių krašto gynimo pasiruoši
mui didinti. Be kita ko, numatoma 
suorganizuoti rinktinę kariuomenę. 
Turįs būti 'patenkintas pareikalavi
mas lengvų, judrių dalinių ir opera
cinių vienetų, sustiprintos orinės pa
jėgos ir pasiruošta karo atveju įvyk
dyti greitą mobilizaciją. Lėktuvų- 
naikintojų daliniai numatoma padi
dinti keturiomis eskadrilėmis, jūrų 
laivynas - sustiprinti naujais povan
deniniais ir torpediniais laivais.

AMERIKA TAPO GALINGA 
LIKIMO DĖKA

Zūricho laikraštis „Die Weltwo
che", kalbėdamas šia tema, rašo: 
„Kam kas priklauso, tam Dievas ati
duoda ir miegančiam. Šio priežodžio 
teisingumą ypačiai paremia Jungti
nių Valstybių iškilimo į pasaulinę 
galybę istorija. Iš tikrųjų amerikie
čiai iki šiolei savo užsienio politikoje 
iš viso stokojo tolimo ir ilgalaikio 
planavimo; jie kaip sykis veikdavo 
pagal susidėjusias aplinkybes, daž
nai impulsyviai, kartais net klaidin
gų nuomonių įtaigojami; jie pasiekė

tai, ko visai nenorėjo turėti, ir klai
dų bei improvizacijų pasėkoje yra 
atsistoję, tokiame galybės laipsnyje, 
kurį jie patys tik dabar pamatė ir 
kuris juos daugiau gąsdina, negu pa
tenkina.“ Jeigu taip iš tikrųjų yra, 
samprotauja „Weltwoche“, tai isto
rija teikia įsidėmėtiną pamoką, bū
tent: didysis tautos pašaukimas pa
reina anaiptol ne nuo jos užsienio 
politikos machiavelizmo, bet priešin
gai — nuo jos pačios vidaus gaiva
linės jėgos. Kur ši jėga susikaupia 
j žmogaus energijos židinį, ten gim
sta galia savaime, tenai nebereika
linga klastos šiai jėgai prisivilioti. 
Lygiai teisinga yra tai ir priešingu 
atveju.

BULGARIJA APSIGINKLAVUSI 
DAUGIAU NEGU JAI LEISTA
Sveicariškis „Die Tat“ informuoja 

iš Atėnų, kad per neseniai įvykusius 
pasitarimus tarp turkų užs. reik, mi- 
nisterio Sadak ir graikų užs. reik, 
ministerio Tsaldaris iškilęs klausi
mas, kad esą reikėtų patikrinti Bul
garijos karinio apsiginklavimo pajė
gumą. Gerai informuoti Graikijos 
sostinės sluoksniai nelaiko negalimu, 
kad Turkijos ir Graikijos vyriausy
bės atitinkamu metu apsispręs pada
ryti reikalingus bendrus protesto 
žingsnius, nes nebekyla abejonių, jog 
Bulgarija jau seniai yra susiorgani
zavusi sausumos, jūrų ir oro karines 
pajėgas, kurių kiekiai labai daug 
viršija jai taikos sutartimi pripažin
tus kontingentus. Pagal Paryžiaus 
taikos sutartį, Bulgarija turi teisę 
laikyti 55.000 vyrų kariuomenę. Ta
čiau tai esanti jau tapusi vieša pas
laptis, jog Bulgarijos kariuomenė 
šiandien turi iš viso mažiausia 
200.000 vyrų.

AMERIKIEČIŲ JURŲ LAIVYNO 
VIZITAS

Po antrašte „Norvegija ir Švedija 
ruošiasi pasipriešinti komunistų in
vazijai“, politinis „New York Herald 
Tribūne“ korespondentas komentuo
ja būsimo amerikiečių jūrų karo lai-

klaustukais
vyno vizito Bergene politinę reikšmę. 
Laikraštis rašo: „Oficialiai reikalas 
eina apie draugiškumo vizitą. Ta
čiau pažymėtina, jog jis įvyksta kaip 
tik tokiu metu, kada laukiama padi
dėjusio sovietų spaudimo į Norvegiją 
sudaryti karinį paktą." Komentare 
sakoma toliau: „Norvegijoje daroma 
prielaida, kad amerikiečių karo laivų 
vizitas sustiprins norvegų ryžtą prie
šintis. Nežiūrint to, jau dabar nebe
tenka abejoti, kad Norvegija atka
kliai pasipriešins sovietiniam bandy
mui, pagal kurį šiam kraštui būtų 
primesta tokia pat sutartis, kokią 
Suomija pasirašė praėjusį mėnesį.“

NAUJI KELIAI GĘN. DE GAUI.LE
Karl von Schumacher šveicariš- 

kiame laikraštyje „Weltwoche“ iš
kelia vidujinius ryšius, kurie iš de

Keletas darbiečiu atstovu nukrypo j kaire
GRIEŽTAS ATTLEE PAREIŠKIMAS

Trumpai buvo jau minėta, kad 
prieš pat rinkimus Italijoje 22 D.Bri- 
tanijos darbiečių partijos parlamento 
atstovai pasiuntė sveikinimą Italijos 
kairiojo sparno socialistų vadui Nen- 
ni, linkėdami sėkmės rinkimuose. 
(Socialistas Nenni buvo susiblokavęs 
su komunistais ir visas jų blokas 
šluos rinkimus pralaimėjo.) Dėl tokio 
darbiečių žygio D. Britanijos mlni- 
steris pirmininkas (darbietis) pareiš
kė, kad „jie žinoję, ką daro, jie no-

JAV GYNYBOS VADAI SIŪLO KARINĘ PAGALBĄ EUROPOS 
TAUTOMS

Iš Washingtono praneša, kad, 
anot UP, JAV tautinis gynybos de
partamentas sutikęs pasiūlyti kon
gresui, kad. jis priimtų tam tikros 
formos skollnlmo-nuomojimo (Lend- 
Lease) projektą kariniams reikalams 
Briuselio pakto tautoms ir taip pat 
Norvegijai ir Danijai.

Gaulle eina pas komunistus. Jis reiš
kia nuomonę, kad tarp vienų ir kitų 
egzistuojąs tam tikras saitas, kuris 
komunistų pralaimėjimo atveju ver
čia automatiškai su pralaimėjimu 
skaitytis ir gen. de Gaulle. Mes esą 
galime Prancūzijoje šiandien paste
bėti įdomų reiškinį: komunistų ne
sėkmė rinkimuose Italijoje neša nuo
stolius ir gen. de Gaulle Prancūzijoje. 
Logiška tokių dalykų Išdava esanti 
tai, kad Prancūzijos Schumano kabi
netas tiek sustiprinąs savo pozicijas, 
kiek jas prarandą jo priešininkai iš 
kairės ir dešinės. Atrodą, kad gen. de 
Gaulle, pastebi laikraštis, artimiau
siu metu nebegali tikėtis atitenkant 
valdžią į jo rankas. Todėl esą vi
siškai suprantama, kad jis ir ypačiai 
jo šalininkai vis daugiau ir daugiau 
skaitosi su galimybe susitaikinti su 
savo priešininkais iš dešinės, kad 
kartu su jais galėtų sudaryti stiprią 
antikomunistinę partiją.

A. Berštolis

rėję sabotuoti vyriausybės užsienių 
politiką... jie norėję matyti Italiją 
einančią Rumunijos ir Čekoslovaki
jos keliais“. Iš to p. "Attlee daro iš
vadą, kad šie atstovai yra daug arti
mesni komunizmui negu darbiečių 
partijai. „Mes esame išmetę iš par
tijos p. Platts-Mills ir mes aiškiai 
esame įspėję likusius. Jie turi pa
daryti savo sprendimą. Arba jie bus 
lojalūs partijai arba ne", pareiškė 
p. Attlee.

Tautinės gynybos pareigūnai pa
reiškę, kad kongresui aprobavus, 
tam tikros karinės medžiagos bū
siančios siunčiamos ir Europoje esan
čios atsargos, ypač Vokietijoje, taip 
pat bus panaudotos tam pačiam rei
kalui, Jų pakaksią aprūpinti keletai 
devizijų Europoje. Prancūzija gau
sianti daugiausia. (J.A.)

I Ruoškime jauninta tautai 
sveika ir pajėgu

Sportinis sąjūdis visame civilizuo
tame pasaulyje yra pripažintas vienu 
ryškiausių tautos vitalinių jėgų pasi
reiškimų. Yra aišku, kad sportu do
misi judriausias tautos elementas, 
kuris per sportą baigiamas pilnutinai 
auklėti. Tad ir pasaulinių varžybų 
laimėtojai yra ne tik savosios tautos 
garbė ir džiaugsmas, bet ir ryškus 
tautos geresnio rytojaus rodiklis. 
Kuo daugiau tauta turės patvaraus 
elemento, tuo ji bus tikresnė dėl ry
tojaus.

Lietuvių tautos laisvės kova ve
dama visais galimais būdais ir už tė
vynės ribų. Kovotojų eilėse stovi ir 
sportininkas, reprezentuodamas savo 
tautos patvariausiąjį elementą — 
jaunimą.

Būdami tremtyje, kur mūsų jau
nimą tyko įvairiausi moralinio ir fi
zinio iškrypimo pavojai, mes turime 
į jį atkreipti ypatingą dėmesį, nes 
kovojančiam kraštui, kurio geriau
sieji sūnūs lieja savo kraują, reikia 
kuo daugiausia jokių iškrypimų nėr 
sužaloto ir patvaraus jaunimo. Tad 
mums krenta didžiausia atsakomybė 
už savąjį jaunimą. ! J

Vyr. FASK-tas, stovėdamas kartu 
su kitomis lietuviškomis organizaci
jomis šių reikalų sargyboje, rūpinasi 
mūsų jaunuomenei suteikti sąlygas 
išeiti iš stovyklinės kasdienybės it 
rasti gaivinančio džiaugsmo žaidir 
muos. Šiuo tikslu skelbiama gegužės 
mėn. sporto savaitė. Šios savaitės 
tikslas yra visą mūsų jaunimą išvestį 
į aikštę, į saulę. Visi sporto klubai 
ir rateliai yra įpareigoti vykdyti kuo 
platesnio masto žaidynes, įtraukiant 
į jas kuo daugiau jaunimo. . ,

Vyr. FASK-tas kreipiasi į lietuvių 
bendruomenę, prašydamas paremti 
visus parengimus šios idėjos realiza
vimui. Tuo prisidėsime prie mūsų 
jaunimo auklėjimo ir jos išlaikymo 
sveikos bei nepalaužiamos dvasios. 
Tuo atliksime mums uždėtą pareigą 
ruošti jaunimą tautai sveiką ir pa
jėgų.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

Skelbimas Nr. 31
- 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.

5/9. Labrencienė A. iš Klaipėdos, 
Matulaitė Kazimiera iš Kulių, Minin
tis Pranas iš Žagarės, Mockevičienė 
Ona bei Mikalauskas Antanas iš Ru- 
dėnų.

580. Biažonylė Marija iš Kauno, 
Stravinskas Jonas iš K. Naumies
čio, Vikšraičiai: Marcelė, Danutė, 
Karysa, Justinas, Jonas bei Antanas 
nuo Šakių.

581. Sonkai: Jonas bei Vincas nuo 
Telšių, Povilaitienė - Dambrauskaitė

. Genė iš Ukmergės, Jasaitė Marija iš 
Kauno ir Andriukaitis Cesė (34) iš 
Tamošavos.

582. Ramonaičiai: Adolfas b. Juo
zas iš Raseinių, Strimedis Pranas iš 
Šiaulių, Straugulis Jonas nuo Klai
pėdos ir Agintienė Amelija su dukra 
Ona iš Bartninkų.

583. Sedaitis Ferdinandas su žmo
na Marta Šabiovskaitė, Rauktys Pe
tras su žmona Domicėle Grevaite iš 
Beinoriškių ir Miiinkevičiūtė Valerija 
(1920).

584. Kaminski Helena (1920) iš Vil
niaus, Josopeitis Jette (55) Mansuk- 
Blum Albertna (62) bei Nessler-BIum 
Halene (1930 — visos iš Vilkaviškio.

585. LGK prisiųsti adresai iš JAV: 
Kaziui Sinkevičiui, Vytautui Biliū
nui, Antanui Girniui ir laiškas (su 
dovana bei geromis žiniomis) broliui, 
gyvenančiam tremtyje, nuo jo sesers 
Mrs. B. Kudorauskienės iš 
Philadelphia.

Visų paieškojimų reikaluose pra
šoma laikytis tokios tvarkos:

1) pačiam ieškotojui įsirašyti LTB 
C/Kartotekon per vietos LTB komi
tetą, jeigu tai nėra atlikta per 1947 
metus;

2) nurodyti įtiek galint pilnesnes 
ieškomųjų asmėnų žinias (pavardė ir 
vardas, gimimo data ir vieta, pasku
tinis žinomas adresas ir kur, taip spė
jama, dabar ieškomasis gali būti ir 
tikslų savo adresą.

3) Visus' paieškojimus siųsti tiktai 
C/Kartotekai per artimiausius LTB 
padalinius, nes daromi lietuvių paieš
kojimai kitose institucijose (T.R.Kry- 
žluje, Vokiečių R Kryžiuose, IRO ir 
pan.), visvien jų yra persiunčiami 
C/Kartotekai, o tai sudaro nereika
lingą gaišatį.

4) Visas datas žymėti lietuviškai, 
pvz.: 1911. 10. 12 d., o savo adre
suose būtina žymėti pašto numerį ir 
pkupacinę zoną, pvz.: Jonas Petrė- 
has, Lith. DP Camp, Lambozstr. 84, 
(16) Hanau, US-Žone, Germany. 

Taupumo sumetimais ir LGK ir 
C/Kartoteka ieškotojams atsako tik 
tada, kai jų ieškomieji surandama. 
Neatsakymas j padarytą paieškojimą 
reiškia tai, kad ieškomasis dar nesu- 
rast&s

LTBC/Kartotekos Vedėjas.

wald; Bloch Miriam, 15 metų, iš Bu
chenwald; Brin Bertha, iš Vilkaviš
kio; Brovkienė Matilda, iš Virbalio; 
Brovka Jonas, iš Virbalio.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
68. Lazaunikienė Lucija, gim. 

1910. 1. 30. iš Šakių; Leachowski Wik- 
tor, iš Bielitz/Markt; Proscevičius 
Joana, gim. 1889. 9. 1. iš Bamberg; 
Pratkelis Mečislovas, iš Kauno; Rai- 
schutis Eva, gim. 1904. 5. 3. iš Klai
pėdos; Ramanauskas Jonas, gim. 1912, 
iš Flossenburg; Rechenberger Erna, 
39 metų; Rechenberger Lenchen, 20 
metų; Rechenberger Lydia, 25 metų; 
Reketis Vytautas, gim. 1930. 2. 1. iš 
Andemach; Roms Eva, gim. 1937. 3. 
30. iš Klaipėdos; Roms Hans, gim. 
1929. 7. 8. iš Klaipėdos; Schindel- 
meister Gustav, gim. 1890. 9. 20; 
Schlapabcrski Mordechai, 38 metų, iš 
Buchenwald; Schlekies Friedrich, 
gim. 1898. 2. 9. iš Neumark/Branden- 
burg; Stancevičius Pranas, 50 metų; 
Stancevičius Domicėlė, 40 metų; 
Stankevičienė-Dublckaitė Uršulė, gim. 
1913. 2. 2. iš-Pommern; Stankevičius 
Anna, iš Erfurt; Valytė Alina, 4 me
tų, iš Ansterberg; Valienė Janina, 25 
metų, iš Ansterberg.

69. Alkevičius Antanas, gim. 1914, 
iš Vilkaviškio; Arminas Edvardas, 
gim. 1925. 2. 25. iš Fassberg; Armonas 
Mary, 50 metų; Aukštakalnytė Anto- 
sė, 20 metų, iš Stralsund; Augustai- 
tietis Endrius, gim. 1895. 2. 14. iš Bad 
Bansin; Ausiejus Kipras, gim. 1909. 
2. 16. iš Kauno; Austin Helnrlchis, 
20 metų, iš Poggelon (?); Beresnewicz 
Stefania, gim. 1862. 3. 9. iš Kalniszki; 
Berne Judel, gim. 1919, iš Miinchen; 
Biellcki Benjamin, iš Vilniaus; Bie- 
llcki Beri, iš Kalvarijos/Marijampo- 
lės; Bielieki Zalmen, iš Kauno; Block 
Mere, gim. 1926, iš Buchenwald; 
Bloch Noaml, 22 metų, iš Buchen

pieno Ūkio darbuotojų
DĖMESIUI

Pienininkystės darbuotojų grupė, 
organizuodamasl emigracijai, nori 
sužinoti ir suregistruoti visus pieno 
ūkio srities darbuotojus.

Anglų, prancūzų ir amerikiečių 
zonose gyvenantieji šios srities dar
buotojai savo adresus prašomi pra
nešti: Grėbllūnui Vincui, Kemp- 
ten/Allg.. P. O. Box 229.

Pagal gautus adresus bus išsiųstos 
Jsiregistravimo anketos ir nurody
mai. Iniciatoriai

Padėka
LSS BroUjos Vadija ir LTB Au- 

gustdorfo Komitetas reiškia nuošir
džią padėką dalyvavusiems dr. Vy
dūno akademijos programoj operos 
solistams J. Augaitytei, VI. Baltru
šaičiui, režisieriui J. Gučiui, dali. 
Andriuliui, paskaitininkams Pr. 
Naujokaičiui, A. Krausui ir p. K. 
Puzinienei bei kitoms ponioms vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjusioms 
prie mūsų tautos Didžiojo Lietuvio 
pagerbimo. Rengėjai

BRITŲ BIBLIJOS DRAUGIJA 
ieško lleturių kalbos žinovus lietu
viškos Biblijos kalbos pataisymui 
(vertimui). Kreiptis: „Mlssionsbund 
Licht im Osten", Stuttgart- 
Miihlhausen, Aldingerstr. 131. Ten 
pat dar galima gauti veltui Biblijas 
senoviška lietuvių kalba.

PRANEŠIMAS VETERINARIJOS 
GYDYTOJAMS

S. m. birželio 5 d. 9 vai. Augs- 
burge-Hochfelde šaukiamas Lietuvių 
Tremtinių Veterinarijos Gydytojų 
Draugijos metinis suvažiavimas. Su
važiavimui pasibaigus, birželio 6—7 
dienomis organizuojama ekskursija 
į kalnus.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik U anksto apmo
kėti. Skelbimai Iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su teksiu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau lO'/t 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 VVechsel-Bank, Fil. Diilingen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

JU MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadien
Dillingen a. d. Donau, Kapusinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Panikas 
Redaktorius AL Laikūnas.

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

Editor and publisher: Domas PENIKA8. 
Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. M.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donma
Population to be served: 20.000.

Suvažiavimo reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu: Dr. Met. Ved. 
J. Gliaudelis, Augsburg - Hochfeld, 
Leyboldstr. 1.

PASTININKŲ BEI LIETUVIŲ 
PASTŲ VIRŠININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Aktualiems paštininkų profesl-' 

niams reikalams bei lietuvių paštų 
veiklai aptarti, Hanau Paštininkų 
Grupės Valdyba šaukia tremtyje gy
venančių paštininkų bei šiuo metu 
veikiančių stovyklose lietuvių paštų 
viršininkų SUVAŽIAVIMĄ, kuris 
įvyks Hanau Lietuvių stovykloje 
š. m. gegužės 29 d. Jo pradžia 9 vai. 
Atvykti reikia iš vakaro, gegužės 
28 d.

I suvažiavimą vyksta paštų virši
ninkai ir iš didesnių stovyklų bent 
po 1 atstovą. Dalyviai vykdami pa
siima reikiamą kiekį maisto, nes Ha
nau stovykloje su maistu šiuo metu 
itin sunku. Nakvynėmis bus pasi
rūpinta. Darbotvarkė bus paskelbta 
vietoje. Paštų viršininkai paruošia 
ir atsiveža apie savo pašto veiklą 
pranešimą raštu. Apie dalyvavimą 
suvažiavime prašome mums pranešti 
telegrama arba skubiu laišku iki ge
gužės 23 d.
(pas.) J. Bereiša (pas.) J. Janušaitis 
Hanau Paštininkų Grupės Valdyba

A. A.
Aleksui JASAIČIUI 

mirus, jo giminėms ir artimie
siems reiškiame gilią užuo
jautą.

8722 Darbo Kuopa

Dėmesio!
Kas gali sutelkti bet kokių žinių apie iš Žemaitijos (Telšių) kilusius: 

Antaną Davidauską arba jo šeimą, ir Rupeikio gimines. >
Žinias šiųsti šiuo adresu:

Mrs. Stella Rupeikls, 811 W 16 St, Linden, New Jersey, USA

Miss Vera ZHoba, 546 East 6th 
Street, So. Boston 21, Mass., USA, 
ieško Stasio Zarankos, gyvenusio Del
tuvos mst., Ukmergės apskr., ir Nat- 
ko (vardas nežinomas), sūn. Kazio, 
gyvenusio toje pat apylinkėje.

Ponas Idikai, rašyk šiuo adresu: 
E. Brilius, (21a) Rheda, Wiedenbriick- 
Allee-Str. 2. Turiu žinių apie Tam
stos sūnų Laimutį.

Tamošaitis Antanas, gim. 1914. IX. 
18, Index Card Nr. 791088, iki 194®. 
IV. 20. gyvenęs „Wildbad“ Rothen
burg o. T. lietuvių stovykloje, ieško
mas pasislėpęs nuo teismo. Jį sura
dus, suimti ir pristatyti į Rothen- 
burg’ą, Militšrgericht, Telef. 401.

Rothenburgo Stovyklos Policijos 
Viršininkas

Dipl. chem. Vytautą BRIZGI 
Ir

coli. Liudą VITKAUSKAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveiki
na ir linki laimės . X~

Karlsruhe’s T.H. Liet. Stud, 
Dr-jos Valdyba

Ingolsiadto Lietuviu Dra
mos Kolektyvo narei 

Vilhelminai JAGOLDAITEI 
netikėtai mirus, liūdinčiam tė
vui ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

BENDRADARBIAI
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MUSU KELIAS
LIETUVIU S A V A I T R A ST I S

w
Ministeris Zadeikis protestuoja

AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Sovietų Sąjungos generalinis kon
sulas 1948 m. kovo mėn. paskelbė 
pranešimą, kuriame sakoma, kad vi
si Klaipėdos krašto gyventojai, anks
čiau buvę Lietuvos piliečiai, bet iki 
1945 m. sausio 28,, d. (nuo tada so
vietai Klaipėdos kraštą įjungė į So
vietų Sąjungą — B. V.) gyvenę JAV, 
pagal Sovietų Sąjungos „malonę“ 
dabar gali priimti Sovietų Sąjungos 
pilietybę. Tuo tikslu visi turi regi
struotis Sovietų Sąjungos konsula
tuose.

-Mūsų valstybės įgaliotas ministe
ris P. Zadeikis, paskelbus tokį pra
nešimą, pareiškė griežtą protestą. 
Savo proteste ministeris sako, jog 
sovietai tai daro neteisėtai, kad tik 
aplinkiniais keliais gautų kokį Lie
tuvos aneksijos pripažinimą. Mini-
sterio protestas baigiamas taip: 
„Akivaizdoje suminėtų tarptautinių 
pasižadėjimų laužymo, aš, kaip tei
sėtas Nepriklausomos Lietuvos kon
stitucinės vyriausybės atstovas, šiuo 
griežtai protestuoju prieš Sovietų 
Sąjungos užsimojimą savintis Klai-

Mirė Prof. Jazeps Vitais
8. m. balandžio 24 d. Ltlbecke mi

rė vienas žymiausių latvių muzikos 
kūrėjų, buv. Latvijos Konservatori
jos rektorius, Tevzemės premijos 
laureatas, Prof. Jazeps VITOLS, gi
męs 1863 m. liepos 26 d. Jo palaikai 
palaidoti š. m. gegužės * d. Liiecke, 
Vorwerck kapinėse.

Prof. J. Vitolio netekimas yra di
delis smūgis visai latvių tautai, nes 
gausi jo ilgų darbo metų kūryba bu- 
vo tikrąja žodžio prasme — atnaša
vimas savai Tautai ir Tėvynei Lat
vijai.

AMERIKIEČIU ZONOS KLAIPĖ
DOS KRAŠTO GYVENTOJU ŽINIAI

Klaipėdos Krašto lietuvių tauty
bės gyventojai gali įsigyti DP statu
są. DP statusui įsigyti raikalingas 
tautybės pažymėjimas. Dėl tautybės 
pažymėjimo įsigyjimo kreiptis į Ma
žosios Lietuvos Tarybos paskirtą ko
misiją, kuriai tarpininkaujant, LTB 
vyr. komitetas išduos lietuvių tau
tybės pažymėjimą.

Prašymus adresuoti: Klaipėdos 
Krašto iLetuvių Komisija, (13a) 
Schweinfurt, DP Camp, Block 
X/4.

Mažosios Lietuvos Tarybos
Pirmininkas

R ~~~~~~~~~

r- Kremlius turi pakeisti savu laikymąsi
VAKARU UNIJA NENORI VESTI Į KARĄ(ė < ■ '

s Pareiškė D. Britanijos užsienių rel kalų ministerius p. Ernest Bevin
D. Britanijos užsienių reikalų mi

nisteris E. Bevinas, atidarydamas de
batus Žemuosiuose Rūmuose užsienių 
politikos klausimais, pasakė reikš
mingą kalbą, kurios kai kurias min
tis pakartojame.

1 Pagal Daily Mail reporterį, E. Be
vinas pasakė, kad esą maža vities 
ilgam susitarti su Sovietų Sąjunga, 
kol Kremlius nepakeis savo „ideo
loginio laikymosi“.

Visi susitarimų sunkumai kylą iš 
to fakto, kad Sovietai visus sprendi
mus daro taip, jog galėtų komunizmo 
reikalus stumti pirmyn. Bevinas pri
dūrė tikįs, kad diskusijos būsian-’ 
čios pradėtos dėl dabartinių provo
kacijų. Berlyne britai esą teisėtai ir 
jų nusistatymas esąs tenai pasilikti. 
Užsiminęs Vokietijos vienybę, jis pa
stebėjo, jog Britaniją laikysis Vokie
tijos jungimo idėjos, ekonomiškai ir 
politiškai sveikos jos atstatymo.

Apie penkių Europos kraštų są
jungą Bevinas pasakė, kad „pagaliau 
mee tikime, jog ir kiti kraštai prisi
jungs prie Vakarų unijos, bet kiek
vienas, kuris norės įsijungti į šią 
schemą, turės laikytis absoliutaus 
lygybės principo.“ Vakarų Unija ne- 
.Vesianti prie karo. 

pėdos kraštą ir protestuoju prieš 
Sovietų Generalinio Konsulato pas
kelbtą klaipėdiečių registraciją“.

ATSIUNČIA BALF ATSTOVĄ
Amerikos lietuvių laikraščiai pra

neša, kad balandžio 7 d. iš NewYorko 
j Europą išvyko Izabelė V. Rovaitė, 
atstovauti BALFą. Kaip mus infor
muoja privačiai, p. Rovaitė jau yra 
atvykusi į Šveicariją ir tikimasi, kad 
artimiausiu laiku atsiras Vokietijoje. 
Izabelė Rovaitė, kaip informuoja 
„Vienybė“, yra žinomų visuomeni
ninkų Laučkų giminaitė.

Mes, sulaukdami naujos viešnios 
iš JAV, nuoširdžiai norėtume, kad 
nebūtų pakartotos anksčiau tremti
nius lankiusių atstovų klaidos. Ti

Bukite kieti savo tiksluose
JAV SENATORIŲ PAREIŠKIMAI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEKLARACIJOS 

30-CIO MINĖJIMO PROGA

„Minint Lietuvos gyventojų ne
priklausomybės paskelbimo 30-tį, ku
ris buvo deklaruotas 1918 m. vasario 
16 d., aš jungtuose su savo draugais 
amerikiečiais bei mūsų piliečių drau
gais lietuviais šiame krašte trumpu 
padrąsinimo ir pasigerėjimo pareiš
kimu, liečiančiu patriotines Lietuvos 
gyventojų pastangas“ — pasakė sen. 
įves.

„Kelias j laisvę ir nepriklausomy
bę šimtmečiais buvo vingiuotas irtam 
tikru metu gąsdinantis. Tačiau mes 
visi galime rasti pasitenkinimą pa
žindami, kad per pastovumą ir apsi
sprendimą aukotis minėtieji tikslai 
pasaulyje beveik būna atsiekiami".

„šiuo metu pasaulis, atrodo, nėra 
laimingas, ir daugelio tautų laisvė 
bei nepriklausomybė kai kada gali 
atrodyti tolimos ir iliuzinės. Tačiau 
tol, kol mes nenutrauksime savo pa
stangų ir pasiliksime stiprūs savo 
įsitikinimuose, tie tikslai bus mato
mi ir gali būti atsiekti.“

„Todėl aš kviečiu J.A.Valstybėse 
esančius lietuvius padėti savo drau
gams ir bičiuliams Lietuvoje siekti 
laisvės ir nepriklausomybės, kviečiu 
būti stiprios širdies — kietais savo 
tiksluose, kantriais savo apsisprendi
muose, nenuolaidžiais savo pasiryži
muose. Šiuo keliu einant, galutinis 
tikslas, kiurio jie ir mes visi siekia
me, pagaliau bus atsiektas."

Sen. Robert F. W a g n e r iš Wa- 
shingtono telegrama sveikino: „Aš 
noriu prasidėti prie savo draugų lle- 
tuvių-amerikiečių minint Lietuvos 
laisvės proklamavimo 30-čio sukak
tuves. Šiandien daugiau negu tai 
anksčiau, kada pasaulio civilizacijos

Didelių pakeitimų per vieną minutę 
negalime padaryti, todėl britai nenorį 
šokti iš keptuvės į ugnį. Dabar kelias 
aiškus: į jungtinių karinių problemų 
patikrinimą. Tai irgi nevešią prie 
karo. Bet chaotinis Vakarinių pa
jėgų atskyrimas, jei tęstus ir toliau, 
būtų atviras grobis. Šios organizaci
jos tikslas ir esąs apsaugoti Vakarų 
Europos laisvę ir išlikimą, (m.). 

„MANĘS NEVARGINA RYTDIENOS 
AR PORYTDIENOS KARAS"

Kada visuomenėje, o ypač trem
tinių trape, prasidėjo nervinimasis 
dėl santykių įtempimo tarp didžiųjų 
Sąjungininkų, gen. Lucius D. Clay 
pareiškimas įnešė tam tikro atoslū
gio ir sušvelnino nervų įtempimą. 
Daily Mail įsidėjo tokį gen. Clay pa
reiškimą spaudos konferencijoje: 
„Manęs nevargina nei rytdienos nei 
porytdienos karas“. Prieš šį pareiš
kimą gen. Clay turėjo slaptą pasi
tarimą su U.S. Zonos Austrijoje vyr. 
komisaru gen. Įeit. Keyes. Apie ką 
abu generolai kalbėjo, liko paslaptis, 
tebuvo tik pastebėta, jog pasikalbė
jimas buvęs „išimtinai karinio po
būdžio". (DM/m)

kimės, kad atvykusi viešnia tuoj 
duos mūsų spaudai pranešimą apie 
savo misiją.
BALF SIUNTOS TREMTINIAMS

Kaip praneša BALF centras, ko
vo mėn iš JAV į Europą buvo iš
siųstos šios maisto ir drabužių siun
tos: Pirmoj siuntoj buvo 31 maišas 
vartotų drabužių, 8 dėžės įvairios 
avalynės, 3 dėžės mokykloms reik
menų, 2 dėžės įvairių daiktų, 1 dėžė 
knygų, 26 dėžės įvairių maisto pro
duktų. Antroj siuntoj buvo 18 sta
tinių sūdytų lašinių. Trečioj siuntoj 
buvo 145 dėžės įvairių konservuotų 
mėsos produktų. Visos trys siuntos 
įvertintos 6.086,95 dol.

B. Vargas

likimas yra sprendžiamas, mums rei- 
kblinga tokių organizacijų, kurių ti
kėjimas laisvės ir teisingumo prin
cipais įkvėpia ir padrąsina tuos, ku
rie vis dar kovoja dėl laisvės. Mel
skime Dievą, kad tas laikas būtų ne
toli, kada visur žmonės būtų laisvi 
ir gyventų taip, kaip jiems atrodytų 
geriau.“

Senatorius p. A. Taftas telegra
ma iš Mankato, Minn., šitaip pareiš
kė: „Man malonu šiąja proga prisi
jungti prie daugelio’ lietuvių ameri
kiečių minint Lietuvos nepriklauso
mybės 30-čio paskelbimo sukaktuves 
ir pastebint,'jog šie laikai Lietuvoje 
yra neasakomai sunkūs. Ir mes ame
rikiečiai negalime žiūrėti į dabartinį 
tautos likimą, nejausdami klek gė
dos. Nežiūrint į Atlanto Chartoje iš
reikštų idealų, mūsų atstovai Jaltoje 
ir Potsdame, tur būt, net nesugestio
navo, kad Lietuva ir jos Pabaltijo 
kaimynai būtų paminėti dėl savo su
verenių teisių atgavimo ir savo vy
riausybės atstatymo. Aš tikrai tikiu, 
kad laisvės ir teisingumo principai, 
kurie yra pagrindu tiek amerikiečių, 
tiek lietuvių gyvenimo būdo, trium
fuos ir kad būsimos lietuvių nepri
klausomybės dienos sudarys progą 
laimingesniems minėjimams.“

Sen. Styles Bridges iš Hamp

DP imigracijos įstatymo svarstymas
DĖMESYS PABALTIJO TAUTU ISVIETINTIEMS. — GUBERNATORIUS TARS PASKUTINĮ ŽODĮ. — 

ĮSTATYMAS SVARSTOMAS DAR ŠIĄ SAVAITĘ?
Tenka pasidžiaugti, kad amerikie

čių spauda vis dažniai! ir vis teisin
giau nušviečia tragišką būklę ir nu
rodo, jog DP priėmimo į JAV pasku- 
binimas yra naudingas abiems pu
sėms. Gegužės 7 d. New York He
rald Tribune įsidėjo platoką M. R. 
Wernerio straipsnį apie DP. De
dame čia to str. santrauką.

Kai kurie Europos DP pagaliau 
galės rasti progos prisidėti prie JAV 
gerovės, Ir sušvelnės tas nusivyli
mas, kuris juos taip kankina. Laik
raštis nurodo, kad juridinis Rūmų 
komitetas dėl 200.000 DP įsileidimo 
per 2 metus į JAV darbą baigęs. New 
York Times nurodo, jog Fellows 
įstatymo projektas pagal tenykščius 
stebėtojus būsiąs priimtas dar šią 
savaitę. O NYHT dar primena, kad 
tai dar nereiškia, jog DP turį pradė
ti krauti savo turto likučius. Kol 
projektas taps įstatymu, jį turi 
dar priimti Rūmai. Tikimasi, jog 
Rūmai tuojau pradės jį svarstyti. 
Lieka dar klausimas, ar Senatas, 
šiam projektui pritars ar, priešingai, 
— Rūmai pritars Senato projektui. 
Senato projekte, kaip žinoma, nu
matyta priimti tik 100.000 per 2 me
tus, įsileldžiant kasmet po 50.000 
DP, kurių pusę turėtų sudaryti že
mės lĮkio darbininkai iš Sovietų Są
jungos pavergtų Pabaltijo kraštų.

Straipsnio autorius nurodo, kad 
prieš DP įkurdinimą kuriame nors 
štate, teks gauti to štato gubernato
riaus pažymėjimą, nurodantį, jog 
tremt :ams toje srityje bus pakan
kamai ekonominių resursų. Visi tie

Priešas gali pasigrobti JAV bazes
SAKO JAV KARO MINISTERIS K. ROYALL

Neseniai JAV karo ministeris p. 
K. Royall padarė sensacingą pareiš
kimą. Pagal United Press praneši
mą, p. Royall pasakęs, jog viena
„priešo tauta“ esamomis sąlygomis 
galinti „pagrobti bazes Aliaskoje, 
Grenlandijoje ir Azorų salose“ ir tuo 
būdu užpulti JAV.

Kalbėdamas senato biudžeto ko
mitete, jis nurodė, kad JAV netu
rinčios būti pasyvios ir negalinčios 
leisti įvykti tokiai aneksijai Gren
landijos, Islandijos ir Azorų bazėms 
paimti laivynas nesąs reikalingas.

Toliau nurodė jis, kad JAV ne
galinčios remtis vien tik oro pajė
gomis „prieš staigų“ puolimą, bet 
reikia neduoti priešui tų bazių, iš ku
rių jis galėtų JAV pulti. Taigi, esą 
geriausia, kad JAV pasilaikytų New- 
foundlando, Aliaskos, Grenlandijos, 
Islandijos ir Azorų bazes ir kad šias 
bazes tegalima išlaikyti tik žemyno 
pajėgomis. (NYHT/m)

Sovietų dalinių maištas
AP iš Hamburgo praneša, kad prie 

Perleberg, 25 mylios nuo britų-sovie- 
tų demarkacinės linijos, kur maišta- 

shire pasakė: „Amerikiečiai didžiuo
jasi lietuvių drąsa ir jų didžiu tikė
jimu šiuo metu, kada jiems yra taip 
sunku. Aš tikiu, kad tikroji laisvė 
vėl nusileis ant Lietuvos, Ir jos, kaip 
tautos, egzistencija galės būti išpan
čiota.“

„Lietuvių tauta yra padariusi įžy
mų įnašą į Europos istoriją ir jie 
trokšta progos savo laimėjimams vėl 
tęsti. Kiekvienas žmogus pasaulyje 
turi domėtis, kad lietuvių tauta vėl 
atgautų laisvę ir kad ateities nepri
klausomybės minėjimas taptų 
džiaugsmu tiek dabarčiai, tiek praei
čiai."

Sen. Millard E. Tydings pa
reiškė: „Aš visada žvelgiau su giliu 
gailesčiu ir nuolatiniu pasipriešini
mu dėl Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
tautų sunaikinimo, kuris kilo iš an
trojo pasaulinio karo konflikto. Šių 
tautų tapatybės netekimas atsispindi 
viso pasaulio laisvėje ir teisingume.“

„Lietuvių tauta visada turės ma
no simpatijas ir paramą dėl jų krašto 
laisvės ir nepriklausomybės aspira
cijų.“ (LAIC/J.A.)

Numatoma, kad Argentinos pre
zidentas Peronas atvyksiąs į Ispaniją. 
Netrukus atvyksta Argentinos užsie
nių reikalų ministeris, kuris paruo- 
šiąs kelią prezidentui. (AP).

gubernatoriai, kurie nepanorėtų DP 
ar kurie manytų, jog jo gyventojai 
nenori tremtinių, galės neišduoti nu
rodytų pažymėjimų.

Be to, Rūmų projektas numato 
taip pat pirmumo teisę žemės ūkio 
darbininkams, gydytojams, danti
stams, medicinos seserims, namų 
ūkio asmenims, konstruktoriams, siu
vėjams su specialiu mokslu, techni
kiniu ir Švietimo pasiruošimu.

Jei Rūmų įstatymas bus priimtas, 
pusę priimtųjų DP guls ant regulia
rių emigracijos kvotų tiems kraštams. 
Pavyzdžiu laikraštis nurodo Latviją. 
Jei esą latvių DP būtų pagal Rūmų 
projektą įsileista 18.000, tai pagal 
Latvijos kvotą (236 asmens metams) 
iš Latvijos negalės įvažiuoti apie 
pusę šimtmečio nė vienas žmogus.

Strattono projektas esąs visai at
mestas.

DP klausimu tas pats laikraštis 
įsidėjo Ištrauką iš „Saturday Eve
ning Post" savaitraščio, kurio tira
žas esąs didžiausias Amerikoje, iš
skyrus „Life“. Straipsnis pavadintas 
„DP išmokėtų mums dividendą“ ir 
parašytas užsienių reikalams redak
toriaus M. Sommers. Jis įspėja tuos, 
kurie esą šykštūs ir pasivėlinę su šia 
desperatiška problema, kai kiti kraš
tai gauna DP grietinę. „Ir jei, sako 
toliau, mes skubiai neveiksime, tai 
mes gausime tai, kas liks.“ Jis nu
rodo, kad DP nėra tokie nepageidau
jami. P. Sommers aplankęs Valka 
stovyklą, netoli Nūmbergo ir buvo 
labai nustebintas charakteriu ir kva
lifikacijomis 3.200 pabaltiečių iš Lat

vo sovietų kareiviai, buvo nušauta* 
vienas sovietų karininkas, o trys ki
tų laipsnių kariškiai — sužeisti 
(DM)

ČEKOSLOVAKIJA TEMPIAMA 
ANT SOVIETINIO KURPALIO
Bratislavoje buv. Čekoslovakijos 

min. pirm, pavaduotojas ir slovakų 
demokratų partijos vadas Jan Unsi- 
ny už špionažą ir valstybės išdavimą 
buvo nubaustas 7 m. pagriežtinto 
sunk, darbų kalėjimo. Jo sekreto
rius, kuris teismo posėdžio metu kal
tino Ursiny ir pats prisipažino gautas 
iŠ Ursiny informacijas pardavęs ame
rikiečiams ir britams, buvo nubaustas 
30 metų kalėti. Kiti kaltinamieji nu
bausti nuo 4 mėnesių iki 18 m. kalė
jimo. Vienas išteisintas.

Čekoslovakijos seimas vienu balsu 
priėmė įstatymą, kuriuo suvalstybi
namos visos įmonės, turinčios dau
giau kaip 50 darbininkų. -E-

SOVIETŲ PAJĖGUMAS PER 
AUKŠTAI VERTINAMAS

Naujai paskirtas nepaprastu am
basadorium prie Europos ūkinės or
ganizacijos buv. prekybos min. A. 
Harrimanas (juo nuolat, būstinė bus 
Paryžius pareiškė spaudos atsto
vams, kad Sovietų S-gos pajėgumas 
yra per aukštai .vertinamas. Vak. 
Europa turinti 260.000.000 gerų dar
bininkų. Tai tokia galybė, kuriai 
joks sovietinis pavojus nebaisus. Ją 
tik reikia perorganizuoti. Toliau Har
rimanas pasisakė už gyvus prekybi
nius santykius tarp Vakarų ir Rytų 
Europos. Tie santykiai padėsią nu
stumti „geležinę uždangą“. -E-

Norvegija įsileis 
nepajėgias tremtinius

Kaip informuoja AP, gegužės 4 d. 
posėdyje Ženevoje PC IRO gen. se
kretorius William Tuck pareiškė, kad 
šiuo metu tremtinių problema dar 
nieku būdu nelaikytina išspręsta. 
Trūkstą laivų ir lėšų, bet svarbiau
sia — tautoms krikščioniškosios mei
lės. Dėl to paties ir nebuvę galima 
įvykdyti artimiausiam metui užpla
nuoto tremtinių ir pabėgėlių įkur
dinimo, gi jų skaičius Europoje pa
staruoju metu, priešingai, net padi
dėjęs. Užjūrio kraštai apsiriboję tik 
bešeimių asmenų priėmimu.

Tačiau tuo pačiu metu pasirodę ir 
džiugesnių reiškinių, o vienas jų — 
tai Norvegijos vyriausybės pažadas 
priimti tam tikrą skaičių senelesnio 
amžiaus ir nebepajėgių tremtinių. 
Pasidžiaugęs šiuo kilniu Norvegijos 
pavyzdžiu, Mr. Truck išreiškė viltį, 
kad gal ir kiti kraštai paseksią šiuo 
Norvegijos vyriausybės mostu, (z) 

vijos, Lietuvos ir Estijos. Šie DP 
neapkenčia komunizmo daug labiau 
negu vidutinis amerikietis, nes jie 
daugiau patyrimo turėjo. Jis taip pat 
nurodė, kad jie, priešingai kai kurių 
amerikiečiją laisvom pažiūrom, „nori 
parodyti pasauliui, kaip sunkiai jie 
gali dirbti, nes tai esąs vienintelis 
kelias, kuriuo eidami jie gali kur 
nors susikurti normalų gyvenimą“.

„Post“ redaktorius p. Sommers 
rašo, kad pabaltiečiai būsią naudingi 
ir neminimu atveju, nes jie moka 
rusų kalbą ir galėtų įasmeninti ru
sus, jei būtų numesti už Sovietų li
nijos (reikia suprasti, už geležinės 
uždangos, red.) Laikraštis priduria: 
„Sis rašėjas nemano, kad tai esanti 
didelė priežastis DP priimti į mūsų 
kraštą, bet tie, kurie rhano, jog ka
ras su Rusija greit ateisiąs, gali būti 
šio fakto paveikti“ . *

Daugelis aplinkybių,-kurios iškilo 
neseniai, pažadino amerikiečius pla
čiau ir daugiau veikti labui tų ne
laimingųjų draugų, kurie yra mo
derniškojo žmogaus neapykantos ir 
siaubo aukos.

Ta proga galima pasakyti, kad 
tiek Senato (100.000), tiek Rūmų 
(200.000) projektai pabaltiečius ir 
kartu lietuvius vienodai paliestų. 
Pagal Senato projektą pusę (50.000) 
tektų pabaltiečiams, o lietuviams — 
ne daugiau kaip 15.000. Ne daugiau, 
o gal ir mažiau tektų iš Rūmų pro
jekto, nes jis remsis esamu DP skai
čiumi. Taigi, mums irgi tektų */« (viso 
800.000:200.000), arba apie 15.000.

(J. A.)
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