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Užkietėjęs abuojumas 
ar 

pikta valia
Kas apdairesnių mūsiškių ar objek

tyvių svetimųjų stebėjo mūsų trem
ties gyvenimą, tas tikrai negali never
tinti mūsų kultūrinio ir visuomeni
nio veiklumo. Kieno gi darbas visi tie 
ansambliai, chorai, gausios knygos, 
parodose meniniai paveikslai, rimtus 
ir išsamius straipsnius pateiktą lai
kraščiai ir p.? Ar visa tai atsiranda 
taip jau savaime? Didžiąja dalimi 
viso to nuopelnai tenka tiems nerim- 
stt'ičios dvasios asmenims, kurie, at
sigabentų pavyzdžių neturėdami, dar 
daugiau — net minimaliausių darbui 
sąlygų negaudami, vis dėto negalėjo 
kaip dauguma tūnoti siaurame savo 
asmens kevale, o ėmėsi bendruome
nės labui konkretaus darbo.

Būdami objektyvūs, meskime tačiau 
žvilgsni ir į antrąją medalio pu»ę, bū
tent: kaip šiųjų pasišventiną vertina 
eilinis stovyklos gyventojas. Čia len- 
gvių lengviausiai pastebėsime dve
jopą reakciją. Absoliutinė tremtinių 
dauguma su nenuslepiamu dėkingu
mu stebi pirmųjų atšiekimus, džiau
giasi jų laimėjimais ir linki nenulei
sti rankų ir ateityje — kovoti dėl 
bendrųjų reikalų. Tačiau ši visuo
menės dalis dažniausia yra tiek pa
syvi, jog reikalingas didelis impulsas 
jos pasyvumui išjudinti. Tatai suvok
dami ir neretai jos pasyvų pasitikėji
mą išnaudodami piktam, į vienos ar 
kitos srities administravimą įsibrauna 
savanaudžiai ir ima, suprasdami ar 
nesuprasdami, ką jie daro, tačiau vi
sais būdais nuodyti tą atmosferą, ku
rioje pirmiesiems prisieina dirbti už
miršus savo laisvalaikį, o neretai ir 
e veika tą. Sakoma, gyvenimas susidaro 
iš smulkmenų. Taip, bet dėl tų smulk
menų, nuolatos kartojamų, kai kur 
susidėsto tokia padėtis, kuri gali ne 
vienam pakirsti paskutinius idealiz
mo likučius. Tokiu atveju visu nuo
gumu iškyla klausimas: o kas gi bus 
toliau?

Ieškant gilesnių šio nenormalumo 
šaknų, negalima užmiršti, kad socia
liniu atžvilgiu sunkiausiai sugyvena
mas yra toks žmogus, kuriame kaip 
sakoma, „bernas sugadintas, tačiau 
kunigas nepadarytas“. Normaliose 
Sąlygose tatai mažiau pastebima, nes 
pats gyvenimas tokiam nurodo savo 
vietą ir, atsiprašant už atsitiktinai 
parinktus pavyzdžius, sakysim, toks 
Bubliu lentpiuvės raštininkas ar Ku
lių policininkas amžių nugyvena, 
neįspraudęs savo trigrašio ten', apie 

> ką jis neturi supratimo. Tremtyje toks 
tipelis, kad ir išvažiavęs toliau iš savo 
parapijos, bet savo išprusimu toli 
gražu neviršijęs ano savo pirmatako, 
nevengdamas įžūliai ir agresyviai pa
kalbėti, lenda visur, dedasi visa, ži
nančiu, išmanančiu ir štai per ne
laimę išrenkamas vienos ar kitos sto
vyklinės srities aįministruotl. Na, ir 
prasideda administravimas, tikriau 
sakant, sąskaitų su tariamais „po
nais“ suvedinėjimas. Tokiu atveju, 
kaip taisyklė, beveik visuomet pasku- 
tinėn vieton nustuiuuum tremties 
kultūrininkai bei visuomeniminkai, 
kurių darbo vaisiais tiesiogiai ar ne
tiesiogiai naudojasi kaip tik tas pats 
Bublių raštininkas ar Kulių polici
ninkas ir visi kiti.

Iliustracijai paimkime keletą kon
krečių pavyzdžių. — Jeigu tu esi ak
torius, tai turi mūsų jau minėtą per- 
dėtinį linksminti vis naujais spektak
liais ir tai tik dovanai. Net nemėgink 
iš jo pareikalauti nė cigaretės nekai- 
nojančio bilieto, jeigu nenori būti 
apšauktas spekuliantu, nors tuo teno
rėtume! susigrąžinti bent dalį pasta
tymui panaudotų kaštų, jau nekal
bant apie tavo paties įdėtą triūsą. — 
Arba stovyklos kampuke prisispau
dusi veikia knygų leidykla, kurios lei
diniais pagrįstai didžiuojasi visa 
tremtinių bendruomenė. Toliau sto
vintieji visi vienu balsu pripažįsta: 
jos darbas—tai svarus kultūrinis įna
šas. Kulių policininkas ar Bublių raš
tininkas galvoja daug realiau. Jiems 
knyga turi būti, bet ją telšleidžia 
leidėjas ant kelmo sėdėdamas: Mat,

Senatorius C. Wayland Brooks iš 
Illinois pasakė: „Herojiškas lietuvių 
tautos nepriklausomybės 30-čio de
klaracijos pasirašymo minėjimas yra 
kietas kertinis akmuo nenuilstamo
je kovoje dėl nepriklausomybės. 
Amerikos gyventojų širdys, .visada 
atsimenančios savo pačių nepriklau
somybės palaimą, laimėtą mūsų tė
vų, šiandien plaka geriesiems Lietu
vos gyventojams, ir aš su viltimi 
jungiuosi prie kitų, kad gali būti 
netoli toji diena, kada Lietuva vėl 
galės stovėti tarp kitų laisvų šiame 
pasaulyje tautų kaip laisva ir su- 
verenė valstybė“.

Sen. Owen Brewster iš Maine

jiems teverta knyga tik tiek, kad gali 
ją siuntinėti užjūrio' tautiečiams ir 
prisispyrę kaulyti, kad šie atsiųstų 
siuntinukų, būtinai siuntinukų „varg
stančiam tremtiniui“. Ir tokius grau
denimus siuntinėja Amerikon visiems, 
kurių tik adresus vienu ar kitu būdu 
nučiumpa. Veltui būtų iš stovyklos 
kampo metamos leidyklos savininko 
įtikinėjimas, kad jis dirba platesniam 
būriui tautiečių, negu jų telpa vienoje 
stovykloje, — Kulių policininkas ar 
Bublių raštininkas, ranka numojęs, 
išstenės, kad tai privatus reikalas. — 
Toliau, jeigu tu esi laikraštininkas —

Šventoji žemė pasruvo krauju
Priešistorinė valstybė atsikuria

Pasinaudodami NYTH bendradar
bio Mary Burnet patelkta medžiaga 
apie šventąją žemę, supažindinsime 
su Palestinos istorine raida.

Abraomas, prieš 4000 metų palikęs 
Chaldėjos žemę, nedidelį semitų kla
joklių būreli atvedė i Kano žemę, 
žydų valstybę, kuri dabar vadinama 
Palestina. Nežiūrint imperialistinių 
kultūrų grėsmės (jie buvo tris kar
tus grasomi badu ir sąmišiais), jie 
čia išliko iki romėnų, kada šie iš
grobė šventąjį Jeruzalės miestą ir iki 
pamatų išdegino jų šventyklas, kaip 
tai pasakyta evangelijoj, jog „nepa
liks akmens ant i akmens“.

Per 70 metų po Kristaus gimimo 
žydų tauta išsisklaidė po visą pasau
lį, kur jie vienur buvo toleruojami, 
kitur persekiojami, tačiau niekur ne
turėjo žemės, kurią būtų galėję pa
vadinti savo tėvyne. Ortodoksai žydai 
vis laukė ateisiant mesiją, kuris nu
sives juos i jiems pažadėtąją žemę, 
į Jeruzalę — į žydų tėvynę.

Pirmasis „mesijas“ atsirado tik 
1666 metais. Jis skatino Europos žy
dus tikėti, jog jis grąžins juos į Pa
lestiną. Tačiau jo sąjūdis nesudarė 
politinės formos ir todėl jo pastangos 
buvo bevaisės.

Tik po poros šimtų metų buvo iš
šauktas sionistinis sąjūdis vieno 
Austrijos žume! .to Theodor Herzl, 
kuris ir nemari į-t jis esąs žydas 
Jis priėjo išv;’. žydų proble
mos nebus galina išspręsti asimilia
cija Europoje, todėl savo gyvenimą 
pašventė sionizmui. 1896 m. jis pa
rašė pirmą brošiūrą „Žydų Valsty
bė“. Jo pastangomis buvo sušauktas 
pirmas pasaulinis žydų kongresas 
Bazely, kuris sudarė pagrindą da
bartinei pasaulinei sionistų organi
zacijai.

Įkūrus sionistų organizaciją, Pa
lestiną valdė Turkijos imperija. Pa
sitarimai su Sultonu dėl žydų valsty
bės įkūrimo buvo nesėkmingi. Bet 
pirmasis pasaulinis karas atnešė žy
dams naujų vilčių, nes pasirodė taip 
vadinama Balfour deklaracija, kurią 
paskelbė 1917 m. lapkričio 2 d. britų 
užsienių reikalų ministerija ir kurią 
aprobavo svarbiausi D. Britanijos 
sąjungininkai. Šia deklaracija ir
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buvo sudarytos sąlygos žydų tautinei 
valstybei įkurti. 1922 m. rugsėjo 16 d, 
Tautų Sąjunga įpareigojo D. Britani

ją įgyvendinti deklaracijos principus, 
pagal kuriuos žydų interesai Pales
tinoje turi būti atstovaujami žydų

agentūros, kurią sudaro Pasaulinė 
Sionistų organizacija. Po 1929 metų 
t agentūrą, buvo {traukta nesionlstų
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nariai ir todėl ji galėjo kalbėti jau 
viso pasaulio žydų vardą Palestinoj* 
gyvenantieji žydai sudarė tautinę ta
rybą (vaad Leumi).

Nei žydų agentūra nei tautinė ta
ryba neturėjo nei įstatyminės nei 
vykdomosios galios, todėl jie ribojosi 
ekonominiais ir kultūriniais klausi
mais. Jau 1939 m. buvo padaryta žymi 
ekonominė pažanga, ypač žemės ūky
je. Kraštas, kuris Biblijoje buvo va
dinamas „pieno ir medaus“ kraštu, 
virto kovų lauku ir dykuma.

Žydai įrodė, kad modemiškai ūki
ninkaujant galima tą gyvenimą vėl 
sugrąžinti. Ekonominiam gerbūviui 
pakelti daug prisidėjo žydai turtuo- 

i liai. Pirmiausia minėtini Rotšildai, 
’ kurie finansavo žemės ūkio koloni- 
‘ jas Palestinoje. Tačiau 1939 m., kada 
britai gegužės mėn. paskelbė baltąją 
knygą, kurioje buvo nurodyta žydų 
emigracijos ir žemės Įsigijimo žydams 
teisių suvJržymas, viltys sumažėjo. 
Po trijų mėnesių Tautų Sąjungos 
mandatų komisija paskelbė, kad 
naujoji britų politika yra priešinga 

į:, nurodytam mandate.
Prasidėjo antras pasaulinis karas, 

’’ ir Tautų Sąjungos nurodymai nebuvo 
britų priimti dėmesin. Baltojoj knygoj 
paskelbtos taisyklės galiojo iki 194T 
metų, kada britų vyriausybė paskel
bė, kad šią problemą perduos J. Tau
toms. — ■ -

Dabartinius įvykius visi dar atsi
mename. Palestiną norėjo padalyti 
tarp arabų ir žydų, bet tas J. Tau
toms nepasisekė. Ginklų paliaubų 
nesudarė, o britai, pasibaigus jiems 
Suteikto mandato galiojimui, nuo 
1948 m. gegužės 14 d. nusiėmė savo 
vėliavą, kuri kabojo ties Palestina 
36 metus.

Žydai paskelbė savo išsvajotą val
stybę, o arabai pradėjo karą. Kovos 
vyksta aršios, arabų ir žydų kraujas 
liejas, kaip anksčiau kariavo imperi
jos. Galutinio Palestinos klausimo iš- ’ 
sprendimą taip ir nesimato, kol ne- 
pertirungs dabar susikibusios kari
nės pajėgos. J. A.

taip išreiškė savo linkėjimus: „Visai 
natūralu, kad amerikiečiai simpati
zuoja ir drąsina visas tautas, kurios 
reiškia savo aspiracijas ir kovoja dėl 
laisvės ir nepriklausomybės.

Lietuva, kuri prieš 120 meti; ti
kėjosi ir kovojo dėl nepriklausomy
bės, turi pilna teisę dabar žvelgti 
pirmyn, kad eventualiai vėl atgautų 
savo nepriklausomybę. Nepriklauso
mybės paskelbimo 30-čio minėjimo 
dieną aš trokštu pasiųsti Lietuvos 
gyventojams savo geriausius linkė
jimus ir padrąsinimą jų viltyje ir 
kovoje dėl šviesios tautinės ateities“.

Sen. Herbert R. O’Conor iš Ma- 

gerai, dirbk, teeinie laikraštis: malonu 
jį pasklaidyti, adresų paieškoti, pas
kutinių naujienų pasižiūrėti, politi
nius komentarus paskaityti, bet tave 
užskaityti dirbančiuoju — ne, nieka
dos! Juk tai ne kiemo šlavimas, ne 
malkų skaldymas... O jeigu už lai
kraštį bus pareikalauta keletos gra
šių — tai skandalas Tu iš „vargstan
čių tautiečių“ turtus krauniesi ir p. — 
Pavydu degdamas, o neretai ir liguis
tos pagiežos suimtas, Kulių policinin
kas ar Bublių raštininkas ne tik žo
džiu užgaulios tave, kultūrininke, bet

(Nukelta į 6 pusi.) 

rylando, geriausio lietuvių bičiulio, 
pareiškimas: „Per 8 metus mano bu
vimo Annapoly viena maloniausių 
progų buvo paskelbimas Vasario 
16-sios Lietuvių Diena ir įtikinimas 
Marylando visuotinio susirinkimo 
dėl rezoliucijos.

Didelio krašto žmonių šimtmeti
nės kovos ir ■žygiai pasireiškė 1918 
m. vasario 16-ją Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimu. Tuo būdu Lie
tuva laimėjo visur laisvųjų žmonių 
respektą ir pagarbą. Mūsų pačių 
lietuvių kilmės piliečiai gali teisėtai 
didžiuotis nenutrūkstamomis pa
stangomis, kad Lietuva būtų išlai
kyta kaip laisva ir nepriklausoma 
tauta. Jie gali žvelgti į ateitį su 
pasitikėjimu. Aš esu įsitikinęs, kad 
tie žmonės, kurie yra remiami savo 
patriotinių pastangų prigimtimi dėl 
laisvės, niekad nebus patenkinti, kol 
jų gimtoji žemė bus kartą išvaduota 
nuo prispaudėjų.

Aš jungiuosi su kiekvienu šio 
didelio krašto gerbėju, linkėdamas 
didžiausios sėkmės, kad ne per to
limoje ateityje Lietuvos pastangos 
pasireikštų jos pačios apsispren
dimu“.

Sen. Raymond E. Baldwin iš 
Connecticut telegrama iš Washing- 
tono sveikino: „Lietuvos laisvės 
30-čio deklaracijos proga siunčiu 

Connecticut’e esantiems lietuviams 
amerikiečiams savo sveikinimus. 
Gerieji Lietuvos gyventojai savo 
pastangomis ir tikėjimu per daugeli 
kartų atgavo žmoniškąją laisvę. Te
gu greitai ateina toji diena, kad jų 
tėvynė vėl bus laisva ir nepriklau
soma tauta.“

Sen. Henry Cabot Lodge, Jr, iš 
Massachusetts palinkėjo: „Lietuvos 
nepriklausomybės 30-čio paskelbi
mo vasario 16-tąja proga, aš prisi
dedu prie savo Ii •ivių draugų, 
reikšdamas karštą viltį, kad nebe
toli toji diena, kada mes matysime, 
jog kraštas vėl bus apdovanotas vi
somis individualinėmis laisvėmis, 
kuriomis mes naudojamės šiame 
krašte. Tie, kurie iš jūsų esate su
siję su šeimomis, draugyste ir tra
dicijomis, yra giliau susieti su Lie
tuvos nepriklausomybės dienos mi
nėjimu, aš gi turiu pirmumą siųsti 
savo sveikinimus ir viltį dėl laimin
gesnių užjūry dienų“. (LAIC).

Šiuo straipsniu užbaigiame ciklą 
gražių ir daug žadančių linkėjimų 
ir sviekinimų, kuriuos per Lietuvos 
nepriklausomybės 30-čio deklaraci
jos minėjimą JAValstybėse pareiškė 
15 JAV senatorių.

Tenka pasidžiaugti, kad Lietuva 
ir lietuvių tauta turi užjūryje, lais
vės šalyje, garbingų valstybės vyrų, 
kurie nesibijo pasakyti tiesos ir 
užuojautos žodžius.

Šie senatorių ir kongresinlnkų 
pareiškimai bus istorikų įtraukti | 
Lietuvos kovos dėl laisvės istorijos 
lapus. (J. A.)
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Kg reiškia doleris? /
Iš tolo apie Ameriką kalba, jeigu 

jau ne kaip apie aukso, tai bent kaip 
apie dolerių šalį. Ir iš tikrųjų — 
doleriai čia skaičiuojami kartais net 
šimtais milijardų...

Bet ką reiškia doleris paprastam, 
eiliniam Amerikos gyventojui, to
kiam, kokių yra daugizu kaip šimtas 
milijonų?

Jam doleri# yra galimybė gana 
kukliai pragyventi šiame dolerių 
krašte ap>... 4 valandas. Žinoma, 
tą galimybę pragyventi iš dolerio iš 
didelės bėdos galima pratempti ir iki 
8 ar net 12 valandų, bet tai jau būtų 
visiškai skurdus gyvenimas. Taigi 
vienas asmuo, norėdamas maždaug 
prisilyginti vidutiniškam vietinio gy
venimo standartui, turi pajėgti iš
leisti per mėnesį apie 180 dolerių. 
Šeimai iš 4 asmenų, jei vaikai lei
džiami mokytis, reikia turėti bent 
apie 400 dolerių per mėnesį.

Visus tuos dolerius reikia uždirbti. 
Yra galimybių uždirbti het ir vienam 
asmeniui per mėnesį 400 dolerių ir 
daugiau, bet jų labai nedaug. Kas 
uždirba per savaitę (40 darbo valan
dų) 50 dolerių, tai jau skaitosi neblo
gai uždirbąs. Vidutiniškas nekvalifi
kuoto, bei jau „įsidirbusio“ darbinin
ko uždarbis sukasi apie 40 dolerių 
per savaitę. Taigi doleris yra vidu
tiniškas, maždaug normalus vienos 
darbo valandos atlyginimas. Bet la
bai daug darbininkų dirba' už ma
žesnį atlyginimą. O vadinamasis 
„inteligentinis“ darbas atlyginamas 
dažniau mažiau kaip 40 dolerių per 
savaitę, nei daugiau.

Pradedantiems, nekvalifikuotiems 
darbininkams dažniau tenka pasiten
kinti apie 60 centų už valandą, 0 tai 
sudaro tik apie 25 dolerius per sa
vaitę. Jeigu gaunamas akordinis dar
bas, tai pradžioje ne visada ir tiek 
išeina, nors laikui bėgant* yra vilties 
įprasti ir daugiau padaryti, jei pa
vyks ilgesnį laiką dirbti tą patį dar
bą. Yra akordinių darbininkų, ne
labai sunkiai „padarančių“ kone iki 
100 dolerių per savaitę, išskyrus įgu
dimą, neturinčių jokių kitų kvalifi
kacijų. Bet jų nuošimtis labai ma- 
"as ir jų įgudimas įgytas per... 20—

1 metų darbo.
š to galima spręsti, kokios gali- 

aiyoės sutinka čia daugumą naujai 
atvykusių, nekalbant, žinoma, apie 
tuos retus laiminguosius, kuriems 
pavyksta laimingai pritaikyti savo 
specialybę, jeigu ją turi.

Jeigu kas neseniai atvykęs jau 
laimi galimybę uždirbti apie 40 do
lerių per savaitę ar kiek daugiau, tą 
galima laikyti gana laimingai įsitai
siusiu. Išvertus tas sumas į Europos 
valiutas pagal, ten faktiškai galio
jantį dolerio kursą, susidaro gana 
gražios sumos. Bet praktiškai kad 
ir 200 dolerių mėnesinių pajamų lei
džia čia verstis ne ką geriau, kaip 
Lietuvoje buvo galima verstis su... 
200 litų. Visi žinome, kad tai buvo 
labai kuklu.

Šio pasakojimo tikslas nėra at
šaldyti svajones patekti į Ameriką. 
Kiekvienų atveju nei vienas Ameri
koje gyvenąs, senas ar naujas gy
ventojas, nemainytų čionykščio gy
venimo J DP stovyklų gyvenimą ne 
tik moraliniais, bet ir materialiniais 
sumetimais. Šis dolerio reikšmės pa-

vaizdavimas yra daugiau skiriamas 
parodyti, kaip reikia įvertinti tą 
Amerikos lietuvių paramą, kuri taip 
gausingai teikiama tremtiniams.

Kiekvienas 22 svarų siuntinys 
siuntėjui su persiuntimu kaštuoja 
apie 8 dolerius. Tai yra jau gana 
gerai uždirbančio visos dienos už
darbis. Daugelis siuntėjų per dieną 
tiek neuždirba. Prie to reiškia pri
dėti kelios valandos siuntinio turi
niui supirkti ir užtaisyti bei pasiųsti. 
Todėl daugelis užsako siuntinius per 
tam tikras įstaigas, mokėdami apie 
10 dolerių už siuntinį, t. y., negaiš
dami laiko sudarymui ir išsiuntimui, 
bet mokėdami daugiau kaip dienos 
(o kai kuriems tai sudaro visų dviejų 
dienų) Uždarbį.

Yra nemaža tokių, kurie siunčia 
po siuntinį kas mėnuo, kas dvi sa
vaitės ir net kas savaitė. Kiekvie
nas, kas gauna siuntinį, be abejo, 
labai džiaugiasi ir dėkoja, bet ar vi
sada teisingai įsivaizduoja, kokia iš 
tikrųjų tai yra auka? Ar lengva bū
tų buvę senais gerais laikais kas mė
nuo bent poros dienų uždarbį ati
duoti nežinomiems, nepažįstamiems 
žmonėms, vien todėl, kad jie yra 
varge atsidūrę lietuviai? O kur dar 
visokį kiti reikalai, kuriems reikia 
aukoti ir aukojama kiekviena proga, 
ar tai būtų susirinkimas, ar pasi-. 
linksminimas ... Kitą kartą, kai skai
tome spaudoje sąrašus aukotojų, au
kojusių daugiausia po dolerį, gal pa
galvojame, kad tie aukotojai ne labai 
dosnūs ... Bet reikia Stminti, kad 
kiekvienas doleris paprastai iškrenta 
kas mėnuo po keletą... Ką jau be
kalbėti apie tuos, kurie ne po vieną 
dolerį aukoja ir dažnai aukoja!

Ar reikia stebėtis, kad ne visi 
Amerikos lietuviai taip jautriai at
siliepia į pagalbos prašymus? Visuo
se kraštuose, visose tautose ir visose 
bendruomenėse šitoks pasiaukojimas 
niekad nesti visuotinis. Visada juo 
pasižymi tik dalis ir, paprastai, ne
didelė dalis. O kad iš Amerikos lie
tuvių tarpo tokių pasiaukojusių vis 
dėlto yra, palyginti, daug, kad tas jų 
pasiaukojimas toks patvarus, tai tuo 
tenka tik gėrėtis ir didžiuotis.

Tie patys dosnieji pasišventėliai, 
arčiau juos pažinus, kartais mums 
pasirodo gana savotiški. Žinoma, it 
mes jiems atrodome savotiški, ne jų 
skonio žmo""s. Mūsų pažiūros i da
lykus kaztais gerokai skiriasi ir mums 
dažnai susidaro pavojaus nusivilti 
vieniems kitais... Bet jų daugumo, 
kartais tiesiog instinktyvus, patrio
tizmas gali sumušti visus „rekordus“ 
ir prieš tuos žmones pagaliau tenka 
su pagarba lenkti galvas, paliekant 
šaly visus jų samprotavimus bei pa
sielgimus, kurie mums kartais gali 
atrodyti ir ne visai suprantami ir net 
ne visai suderinami su tokiu patrio
tišku jų pasireiškimu.

Gal dar bus progos papasakoti ir 
apie tai, kas mus, „europiškai tebė
gai vejančius“ kartais lyg ir „pritren
kia“, bet kalbant apie tai visada rei- 
fiia atminti, kad vis dėlto tie žmonės, 
net ir tada, kai jie pasireiškia mums 
nelauktai ir kartais gal net nema
loniai nustebinančiai, — net ir tada 
jie tebėra gilūs, pasišventę patriotai. 
Tai kas, kad daugeliu atvejų tas pa
triotizmas išreiškiamas doleriu? Rei-

Rašo V. Rastenis
kia neužmiršti, kad dolerio išsižadė
jimas yra Išsižadėjimas dažniausia 
nė pertekliaus, o nemažos dalies savo 
ašmenių būtinų reikalų, kuriems pa
tenkinti teisė jų yra gana sunkiai 
uždirbta.

Aš. pažįstu vieną asmenį, kuris 
nuolatos šelpia 19 tremtinių! Žmo
gus jau pagyvenęs, apie 20 metų dir
bęs anglių kasyklose ir tuo sunkiu 
darbu susidėjęs sau šiokį tokį turte
lį, kuris leistų jam jau ir pailsėti. 
Bet jis dirba ir dabar. Dirba 40 va

landų per savaitę fabrike, kartais 
net viršvalandžius — kam? Tam 
kad galėtų padėti keliolikai nematy
tų, nepažįstamų, gal tik iš spaudos 
girdėtų ar šiaip jam pagalbos vertais 
atrodančių tautiečių. Tam jis skiria 
visą savo uždarbį, pats gyvendamas 
iš turimų santaupų! Kas gi drįstų 
nehusilenkti prieš tokį patriotizmą, 
nors jis „tik doleriais išreikštas“? 
Rodos, kad šitoks patriotizmo pasi
reiškimas šimteriopai realesnis už 
gražiausiais žodžiais reiškiamą pa
triotizmą. Taigi, doleris dažnai reiš
kia ne vien tik pliką materialinę 
vertybę...

Kanados lietuvaite N. Kisielius
Ši lietuvaitė, anksčiau gyvenusi 

Montreal mieste, kaip solistė daini
ninkė, savo maloniu balsu ir lietu
viškomis dainomis džiugindavo 
montrealiečius. Dabar ji paliko 
miestą ir apsigyveno savo ūkyje, 
provincijoje.

Palyginti, per trumpą laiką ji yra 
jau keletą siuntinių su maisto pro
duktais pasiuntusi Europoje esan
tiems tremtiniams ir sudariusi trims 
asmenims affidevitus. Pastaruoju 
metu ji daro žygius parūpinti affi
devitus dar vienai šeimai, kurios ji 
net nepažįsta.

Iškilus kalboms apie tremtinius 
ji tarp kita ko pareiškia: „Tiek ma
no, tiek ir kiekvieno kito čia gyve
nančio lietuvio šventa pareiga yra 
padėti vargstantiems broliams trem
tiniams. Tuo pačiu tikslu aš per
sikėliau į ūkį ir savo ūkin par- 
sikviesiu tiek tremtinių, kiek galėsiu, 
o vietos yra — išsiteksime.“

P. Kisielienė su savo vyru valdo 
didelį ūkį, kuriame auginamas ta

bakas, be to, yra didelis vaismedžių 
sodas. A. Klevelis.

Nenuilstanti tremtiniu globėja 
P. N. KISIELIENE

Latviu menininkai 
aplankė lietuvius

— Balandžio 28 d. Seligenstadt’o 
liet, stovyklą aplankė Wiirzburgo 
Latvių Opera su Rossini komiška 
opera „Sevilijos kirpėjas“. Be ‘gar
saus latvių boso J. Niedros (Basilio 
rolėj) ir malonaus soprano Alise 
Kocha-Zubite (Rozinos rolėj), šis 
spektaklis neturėtų didelio pasiseki
mo, nes kiti dainininkai buvo dau
giausia mėgėjai. Vietoj susirgusio 
latvių solisto Figaro rolę dainavo 
Wiirzburgo teatro solistas vokietis. 
Nepratęs prie svetimos jam latvių 
kalbos, turėjo dainuoti vokiškai iš 
raštelio, o tai blankino įspūdį. Or
kestrui, pasamdytam iš Wurzburgo 
Kulturverbando įeatrę, dirigavo jo 
dirigentas Otto Hohn.

Po spektaklio prie kuklaus pobū
vio stalo išpuoštoje LT Ansamblio 
darbo studijoje buvo pasikeista drau
giškumo pareiškimais. Latvių ir lie- 

, tuvių menini kai draugiškai pralei
do keletą valandų.

A. Rudys

VIENAM DP ĮKURDINIMO KON
FERENCIJA BUVO TIKRAI 

NAUDINGA
Kaip informuoja PCIRO, gegužės 

1 d. Gwatt (Šveicarijoje), penkias 
dienas užtrukusi, intelektualų DP 
įkurdinimo konferencija baigėsi 
praktiniu laimėjimu, būtent: jau
niausio (23 m. amžiaus) konferenci
jos dalyvio Ernest Farago, rumunų 
smuikininko virtuozo, įkurdinimu.

Farago, į šią konferenciją atvy
kęs iš Castelgandolfo DP stovyklos 
(Italijoje), sudarė sutartį su vieno 
įžymaus simfonino orkestro dirigen
tu, kuris jam pasiūlė antrojo kon
certmeisterio vietą.

Gyvybiniais priaugančios kartos
klausimais

Freiburgo
— Balandžio 23 d. Waldsee salėje 

įvyko solistės Ant. Dambrauskaitės 
koncertas. Solistė giliu įsijautimu 
atliko visą eilę liet, ir svetimų kū
rinių. Koncertas praėjo dideliu pasi
sekimu ir solistei buvo įteikta gėlių. 
Apgailėtina, kad dėl patalpų stokos 
mieste koncertas įvyko nuošalesnėje 
vietoje ir jo negalėjo išgirsti gau
sesnė publika, nors ir šiaip Waldsee 
salė buvo pilna.

— Žinomasis pamokslininkas kun. 
Bružikas sutiko visą savaitę (iki š. 
m. gegužės 2 d.) laikyti misijas vie
tos lietuvių kolonijai. Jo vedamos 
misijos turi gerą pasisekimą, nes mi- 
sijonierius jas veda populiarijoje, vi
siems suprantamoje formoje. Pažy
mėtina, kad kun. Bružikas čia yra 
sulaukęs 25 metų savo kunigystės ir 
didelio skaičiaus atliktų misijų jubi
liejaus. Linkėtina gerb. Jubilijatui ir l 
toliau nenuilstamai dirbti mūsų tau
tiečių labui tremty ir laimingai grįžti 
laisvon Tėvynėn.

— Balandžio 28 d. Waldsee salėje 
įvyko liet, kolonijos narių visuoti
nasis susirinkimas, prof. Dr. Pr. V. 
Raulinaičiui ir prof. Dr. D. Krivickui 
pamainomis pirmininjaukant. Dieno
tvarkėje buvo daug aktualių klausi
mų. Tautinis reprezentantas prie DP

akiualijos
Administracinio centro adv. Myk. 
Varanius padarė platų pranešimą 
apie nuveiktus darbus. Iš jo susi
darė įspūdis, kad kolonijos vado
vaujantieji organai su Varaniumi 
priešaky daug nuveikė, sutvarkė liet, 
kapus, pastatė kapinėse kryžių, varo 
platų kultūros darbą per liaudies 
universitetą, įvykdė kuro aprūpini
mo akciją etc. Būta ir nemalonių 
momentų, kad atitinkamoms įstai
goms reikalaujant iškelti tam tikrą 
DP kielei iš miesto teko rūpintis, kad 
ko mažiausiai nukentėtų, bet tikima
si, kad prancūzų viet. valdžios palan
kumo dėka tai pavyks. Taipgi pa
aiškėjo, jtad j Prancūziją galės būti 
priimta iki 88.800 asmenų į žemės 
ūkio darbus. Tam tikslui nuo gegu
žės 1 d. Sigmaringene (prancūzų zo
noj, Wtirttemberge) rengiama abiejų 

i lyčių asmenims specialūs žemės ūkio 
kursai. Po gyvų diskusijų ir revizi
jos komisijos pranešimo buvo renka
mas naujas reprezentantas, kuriuo 
paliko p. Varanius. Likusieji valdy
bos nariai: kun. F. Gureckas, dr. 
Ant. Skėrys, pulk. Gausas ir stud. 
Tiškevičius. Be to, buvo išrinktas 
LTB garbės teismas, kurį sudaro: 
prof. D. Krivickas, Prof. Stančius ir 
stud. Bistrickas, Buvęs

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pa
stangų dėka, Airijos, Turkijos, Kana
dos, Jamaicos ir eilė Pietų Amerikos 
valstybių vaikų gelbėjimo tarpt, or
ganizacijos šiomis dienomis susilauks 
išsamų memorandumą, vaizduojantį 
mūsų priaugančiosios kartos tragiš
ką būklę tremtyje. Griežtu, bet kar
tu ir atviru žodžiu atkreipiant tų 
organizacijų dėmesį į bado ir ligų 
persekiojamą mūsų jaunąją kartą, 
LR. Kryžiaus vadovybė parodo vi
soje nuogybėje kelią, kuriuo pražū- 
tin gali nueiti tūkstančiai nekaltų 
gyvybių. Užsitęsianti tremtis rodo, 
kad savo tautiečių pastangomis tiek 
čia, tiek užjūryje sukurtų šalpos or
ganizacijų, tiek ikišiolinė tarptauti
nių organizacijų parama buvo per 
menka, kad sulaikytų beviltiškumo 
procesą. L. R. Kryžiaus vadovybėje 
jau ne šiandien buvo aišku, kad rei
kiamą paramą organizuojant, bendru 
tremtinių titulu naudojantis su
siduriama su kliūtimis, nepareinan
čiomis nuo grynai karitatyvinių iš
skaičiavimų. Tą mes kelerių metų 
tremties buityje jau esame pakanka
mai patyrę. Mintis atkreipti turtin
gų tarptautinių šalpos organizacijų 
dėmesį į nekaltų vaikų tragišką liki
mą nėra nauja, todėl šis L. R. Kr. žy
gis, kad ir kiek vėlyvas, vertas atžy
mėti ir taip pat surinkta medžiaga 
verta ir mūsų bendruomenės dėme
sio. Ta proga reiktų tik pridurti, jog 
nepakenktų to memorandumo pa
siuntimas ir atitinkamoms Skandi
navų kraštų šalpos organizacijoms 
(ypatingai Švedijos ir Danijos), ku
rios tuoj po karo parodė daug šir
dies ir iniciatyvos Sov. Sąjungas įta
koje atsidūrusių ir karo nualintų 
kraštų vaikų gelbėjimo srityje. Ypa
tingai Lenkija iš tų kraštų yra susi
laukusi labai realios ir gausios pa
ramos.

Anglų ir prancūzų kalbomis pa
ruoštasis memorandumas vaizdžiai 
nupiešia priežastis, kodėl lietuvių 
tautos didelė dalis turėjo apleisti 
savo kraštą ir kodėl buvo pasirink
tas tremties kelias. Trumpai, bet įti
kinančiai atvaizduota susidariusios 
naujos kategorijos žmonių — DP ti
tulu — dabartinės būklės vystymosi 
kelias.

Sunku tesuvokti, sakoma tame 
memorandume, „kurios jėgos šioj 
būklėj dar išlaiko žmonių pusiaus
vyrą. Pasitikėjimas teise, žmonišku
mu sugriautas. Tur būt. tik viltis, 
ištikimiausias žmogaus palydovas, 
kad vis dėlto kada nors ateis laukia
moji diena, dar varčia sukaupti pas-

kutinės jėgas kovai dėl miražinio ry
tojaus, užmirštant beviltišką šią die
ną, tur būt, ijįiln-’škas instinktas 
išlaikyti savo gyvybę neaiškiai atei
čiai ir dar žiauresniam likimui — 
verčia nepasiduoti visiškos apatijos 
ir rezignacijos srovei.

Tačiau ir tokioj būklėj išsilaikyti 
yra reikalinga būtiniausia sąlyga — 
sveikatos išlaikymas. Sveikatos iš
laikymas nors tos tremtinių dalies, 
kurie yra ne tik nekaltos žiaurių po
litinių įvykių aukos, bet kurie Dievo 
ir prigimties įstatymais įpareigojami 
globoti — vaikai ir priauganti jau- 
nuomonė. Jie net ne savo sprendi

mais yra tapę tremtiniais, jiems 
skurdas ir vargas gali turėti nebe
pataisomų pasėkų ateity.

Nepakankamai maitinti, suvargę 
ir pasikeitus sąlygoms dažnai gali 
likti žmonėmis be ateities, be svei
katos liūdni humaniškųjų tradicijų 
bankroto liudininkai. Štai keletas 
pavyzdžių jų buities charakteristikai.

Lietuvių tremtinių vaikų skaičius, 
skaitant nuo 0—18 metų, sudaro apie 
15.000 asmenų. Iš jų 10.533 asmenys 
mokosi įvairiose labai sunkiai pačių 
tremtinių sukurtose mokyklose. Pri
dedamoji lentelė vaizduoja apie jų 
pasiskirstymą mokyklomis ir okupa
cinėmis zonomis.

Amerik. z.
Vaikų darželiai

Vaikų darželių 38
Auklėtojų 60
Vaikų 1131

Pradžios mokyklos
Mokyklų 32
Mokytojų 170
Mokinių 1973

Vidurinės mokyklos
Mokyklų 20
Mokytojų 402
Mokinių 1839

Amatų mokyklos ‘
Mokyklų 3

, Mokytojų 57,
Mokinių 94

Apie 4.000 vaikų yra prieš mo
kyklinio amžiaus arba dalis dėl ku
rių nors priežasčių mokyklų nelanko. 
Iš surinktų per įvairias stovyklas ži
nių aiškėja, kad apie 30 "/o viso vaikų 
skaičiaus yra sergą įvairiomis ligo

Anglų z. Prane, z. Viso

39 7 76
68 20 148

1272 110 2513

44 12 88
143 51 364

1913 265 4151

15 5 40
228 83 713

1199 224 3262

6 2 II
192- 40 289
425 88 607

mis, iki 7—8% tbc, kiti anemija, 
asthenia, rachltu. Svorio trūkumas 
yra daugiau kaip pas 50%. Iliustra
cijai pridedama didesniųjų stovyklų 
žinios apie vaikų sveikatingumą.

Serga Tbc, Svorio
Eil. Stovyklos Okupae. Vaikų anemija, Pastabos
Nr. pavad. zona skč. astheniae

sk. Į a/, ■ sk. | %

1 Hanau Amcrik. 857 383 42 —• — Svorio
2 Scheinfeld » t 353 97 27 — — trūkumo
3 Wurzburg 384 77 25 — — žinių
4 Schweinfurt 339 43 18 V — nėra
5 Augsburg aa * 438 78 17 220 50
6 Eichstatt 289 143 49,8 143 49,8
7 Ingolstadt >» 180 27 18 64 32
8 Kempten »» 252 88 34,1 155 61,6
9 Miinchen »» —— 93 — — 72

10 Schw. Ground Anglų 432 145 32 216 50
11 Rendsburg 44 M 2L9 27 61,4
12 Wattenstedt aa 148 13 8,8 58 39
13 Wolterdingen »» —— — 48 . - 69 ,
14 Gottingen N — — 00 — 80
15 Itzehoe 50 28 46 21 42 (Pabaiga
16 Lūbeck M — — 25 — 70 kitame Nr.)
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Jungi. Amerikos Valstybių Prezidentas
Demokraikiiuose kraštuose vals

tybės galva paprastai yra preziden
tas. ’ Vienur jis yra tik formalinė 
galva, be jekių ypatingų teisių, ki
tur jis yra galingesnis tautos repre
zentantas, o dar kitur jis savo ran
kose turi visą vykdomąją valstybės- 
galią. Jei pirmasis prezidento insti
tucijos tipas charakteringas Europos 
žemynui, tai pastarasis — J.AVals- 
tybėms. Ir tikrai, J.AValstybių pre
zidentas yra galingas savo poste. 
Todėl ir to krašto valdymas vadina
mas prezidentiniu režimu, kai Euro
pos valdžios visur daugiau priklauso 
nuo parlamento. J.A.Valstybėse pre
zidentas išrenkamas ketveriems me
tams ir to periodo metu jis valdo ir 
tik jis neša atsakomybę už admlni- 
■tracijos aparato veiklą bei įstatymų 
vykdymą,

J.A.Valstybių 1787 m. konstituci
ja teveikia be žymesnių pakeitimų 
iki pat šiol. Kai Anglijos karalius 
Jurgis III atrodė tų laiku tirenaa, 13 
kolonijų sūdant »ąjwgą Ir prisiekė 
)•!•«* pagaliau konstitucija
garantavo visiems piliečiams laisvę, 
laisvę ir į valdymąsi. Abraham Lin
coln, tas didysis visų laikų demo- 
Lratas, pasakė:

t „Vyriausybė tautos, tautai ir tau
tos dėka.“

Aukščiausia tautos valia reiškiasi 
laisvais balsavimais, išrenkant par
lamentą, vad. Kongresu, ir Senatą. 
Kongresas susideda 
renkamų tiesioginiai 
tyblų tautos. House 
tives atstovu tegali 
25 m. amžiaus ir ne mažiau kaip 
7 m. buvęs vienos valstybės piliečiu. 
Senatas turi 96 narius, ne jaunesnius 
kaip 30 m. amžiaus ir buvusius bent 
9 m. valstybės piliečiu. Senato nariai 
renkami netiesioginiu būdu: kiek
viena 48 valstybių turi savo kon
gresą ir senatą, ir jų kongresai ren
ka 2 atstovus | Senatą. Kas 2 m. 
trečdalis visų Senato narių perren
kama. Kongresas Ir Senatas yra 
aukščiausi įstatymu leidimo organai, 
abu lygiai turi priimti kiekvieną 
(statymą. Prezidentas neturi įstaty
mų Iniciatyvos, bet visus savo pro
jektus jis gali Išdėstyti abiejų rūmų 
posėdyje ir siūlyti įstatymų projek
tus rūmų komisijose. Bet kas svar
biausia, J.A.Valstybių prezidentas 
yra nepriklausomas administracijos 
arityje. Ketveris metus jis valdo, ir 
niekas negali jo atleisti, reikšti jam 
nepasitikėjimą ar statyti jam kurių 
nors reikalavimų. Jis skiria 10 minl- 
•terių, vad. sekretoriais, kurie-valdo 
atskiras administracijose šakas: už
sienio reikalus, iždą, kariuomenę, 
teisės, auklėjimą, paštą, laivyną, vi
daus reikalus, žemės ūkį, prekybą ir 
darbą. Kiekvienu metu Jis gali se
kretorių atleisti ir naują paskirti be 
Jokių atsiklausimų ir tik savo nuo
žiūra. Jo kabinėtas nereikalingas 
pasitikėjimo, niekas negali jokiu at
veju jo nuversti.

J.A.Valstybių prezidentas: veda

Rašo Dr. S, Tomas

iš 345 atstovų, 
visos J.A.Vals- 
of Reprezenia- 
būtt renkamas

užsienio politiką, rūpinasi įstatymų 
vykdymu, skiria aukštuosius parei
gūnus (kuriems reikalingas Senato 
patvirtinimas), atstovauja, valstybę, 
daro sutartis (Senatas turi priežiūros 
teisę slaptų sutarčių sudarymui kon
troliuoti), yra vyriausias visų kari
nių pajėgų vadas, turi malonės teisę, 
prieš nieką neatsakingas (nusikalti
mo atveju Kongresas gali ji skųsti 
Senatui, prieš kur| jis privalo teisin
tis, gali jo būti ir nubaustas). Net 
jo alga Konstitucijos garantuota ir 
jokiu atveju negali būti sumažinta.

J.A.Valstybių prezidentas negali: 
paleisti Kongresą, įstatymo projektus 
siūlyti (bet gali raginti jį), nepa
skelbti (statymo^ kurt pakartotinai 
dviem trečdaliais priėmė Kongresas 
ir patvirtino Senatas. Jis gali vetuoti 
priimtą įstatymą ir ji grąžinti dar 
kartą persvarstyti. Jis gali kvalifi
kuota dauguma priimto {statymo ne
pasirašyti, bet toks įstatymas per 10

dienų ir be jo parašo Įsiteisėja, jei 
Kongresas posėdžiauja, tačiau neįsi
teisi, jei Kongresas nebeposėdžlauja.

J.AValstybių prezidentas Išren
kamas lapkričio mėnesio pirmą pir
madieni specialaus organe jam iš
rinkti, o savo pareigas perima se
kančių metų, kovo 4 d. Konstitucijos 
įsigaliojimo dieną. Tą dieną nauja
sis prezidentas Washington mieste, 
Kapitelyje, Vyriausio Teismo Pirmi
ninko prisaikdinamas. Organas, ku
ris renka prezidentą, sudaromas pa
našiu būdu, kaip ir Kongresas su 
Senatu drauge, jų ir skaičius toks 
pat. Prezidento rinkėjai renkami 
partijų ir todėl iš anksto įpareigo
jami balsuoti už partijos pastatytą 
kandidatą. Paaiškėjus rinkėjų sudė
čiai jau yra aišku, kas bus išrinktas 
prezidentu, nes kandidatai dar gerai 
iš anksto partijų tautiniuose kongre
suose nustatomi ir visiems žinomi. 
Patys rinkimai tėra formalūs. Po

rinkimų Senato Pirmininkas tik 
konstatuoja, kas daugiausia gavo 
balsų. Jei nė vienas negauna abso
liutinės daugumos, tai Kongresas 
prezidentu išrenka vieną iš trijų 
kandidatų, gavusių daugiausia, balsų. 
Prezidentui padeda Viceprezidentas, 
renkamas tokiu pat būdu, kaip ir 
prezidentas. Jei jis nesurenka abso
liutinės dagumos balsų, tai Senatas 
j| renka iš dviejų kandidatų, gavu
sių daugiausia balsų.

Susipažinę su J.A.Valstybių pre
zidento institucija aplamai, pamė
ginkime konkrečiai paanalizuoti da
bartinę padėti, nes dabar kaip tik 
eina pasiruošimai naujam preziden
tui rinkti, kuris sekančiais metais 
kovo 4 d. perims pareigas. Jau da
bar paskirose valstybėse daromi par
tijų susirinkimai, kuriuose renkami 
ar paskiriami atstovai j Partijų Kon
gresus. Tokie kongresai numatyti 
sekančiomis datomis Philadelphia

KAZYS VERZIKAS Lietuviai ir bažnyčia 
Amerikoje

Chicago (Illinois). — Amerikos 
lietuvių santykiai su Romos katali
kų bažnyčia—klausimas ne tik įdo
mus, bet lietuvybės ir Lietuvos atei
ties reikalui yra labai svarbus. Si 
„tema“ sunki ir opi. Aš nesu nei 
kunigas nei pakankamai kompeten
tingas daryti kokias nors galutinias 
išvadas. Geriausiu atveju, galiu 
kalbėti tik apie įgytus {spūdžius. 
Pasikviečiau į talką kunigą Albiną 
Martišiūną, kuris Amerikon atvyko 
prieš dvejis metus. „Mūsų Kelio“ 
skaitytojams jis pažįstamas iš jo la- 
lai įdomių ir naudingų straipsnių 
kitomis temomis. Tai žmogus, kuris 
sugeba į reikalus pažvelgti giliai, 
nors ir paprasta forma. Jis man 
atsakė į keletą klausimų. Šiandieną 
pateikiu tik vieną atsakymą, o kitus 
išryškinsiu kitą kartą.

Aš kun.', Albiną Martišiūną pa
klausiau:

— Kas, Jūsų nuomone, yra gi
lesni katalikai: Amerikos lietuviai 
ar nepriklausomos Lietuvos lietu
viai?
'— Tai, žinoma, klausimas yra 

man per sunkus. Aš negalėčiau im
tis tokios didelės atsakomybės, — 
aiškina kun. Martlšlūnas. — Tuo 
reikalu reikėtų kreiptis kur nors 
„aukščiau“, 
tirti mano 
tai jie būtų 

Amerikos
atžvilgiu reikia padalinti { ateivius 
ir čia gimusius. Senieji ateiviai, čia 
įprastu terminu sakant, skirstosi į 
„bažnytinius“ ir „nebažnytinius“. 
Pirmieji yra labai ištikimi savo se
nolių tikybiniams papročiams. Gal 
jie tokiais Išsilaikė todėl, kad yra

Bet jeigu tu nori pa- 
dvejų metų (spūdžius, 
maždaug tokie.

lietuvius tikėjimo

glaudžiai susiję su parapijomis, ku
rios tvarkomos senų atęivių, purito
niškų tradicijų klebonų. Pramogos, 
spauda yra griežtoje parapijos varž
tų kontrolėje, tad ir išorinės aplin
kybės juos skiria nuo „nebažnyti
nių“ lietuvių. „Bažnytinių“ lietuvių 
tautiškumo ir religingumo egzami
nas buvo išlaikytas tada, kai jie ko
vojo už lietuviškas parapijas ir sa
vo aukomis pastatė bei dabar išlaiko 
tas gausias tautines įstaigas.

Antrųjų, „nebažnytinių“ lietuvių, 
galima būtų priskaityti ligi 40 ’/», ku
rie šiandieną turi populiarius var
dus: „sandarlečiai“, .jtaujieniečlal“ 
ir kt. Tam tikra dalis iš „nebažnyti
nių“ grupės yra sukomunistėję. Ke
letas procentų, vadinamų beparty- 
vių, laikosi tikėjimo atžvilgiu in
diferentiškai. Išskyrus komunistus, 
šiuo metu ir pastarieji lietuviai baž
nyčiai yra lojalūs: — nors bent kiek 
ir ignoruoja, bet tiesioginiai prieš 
ją nekovoja.

Amerikos lietuvių jaunimo reli
gingumas daugiausia pareina ne nuo 
tėvų, bet nuo to, kokią jie lanko 
mokyklą. Prisimenant, kad ir ne
bažnytiniai tėvai dažnai leidžia savo 
vaikus | katalikiškas mokyklas, tai 
katalikiškojo jaunimo procentas yra 
žymiai didesnis.

Kitas klausimas, ar Amerikos 
lietuvių tikėjimas yra gilus. Ka
dangi dauguma lietuvių visą savo 
laiką dirba fabrikuose pagal „boso“ 
komandą ir nuolat yra spaudžiami 
išpildyti nustatytą darbo normą, tai 
panašiai yra {pratę be gilaus galvo
jimo tvarkyti ir savo dvasini gyve
nimą. Kaip tėvai, taip ir jų vaikai 
žino, lyg nesugriaunamą pareigą

šventadieni išklausyti šv. Mišias. 
Ypač jaunimas tai atlieka kaip {sa
kymą, be jokios kritikos. Tačiau 
praktiško gyvenimo įvykiai, kurie 
nesiderina su Romos katalikų baž
nyčios mokslu (diversantų — iš
siskyrusių gausios vedybos, dorovi
nis pairimas), liudija, jog bažnyčia 
tol pakeliui, kol ji panašiems daly
kams nestato. kliūčių.

Taigi peršasi išvada, kad nepri
klausomoje Lietuvoje lėtesnio gy
venimo tempo dėliai, bent jaunuo
menėje, teoretinis katalikybės Įsisą
moninimas buvo gilesnis, gi Ameri
koje dėl aukštesnio pareigos jausmo 
išsivystymo yra uoliau atliekama 
bažnytinė praktika. —

Nuo savęs aš dar norėčiau pri
dėti prie kun. Martišiūno šio klau
simo apibūdinimo štai ką. Amerikos 
lietuvių tarpe labai nesunku gauti 
„bolševiko“ titulą. Jei tilt | bažny
čią nevaikštai ar per retai tevaik- 
štai, tai kas tu daugiau būsi — bol
ševikas. Nesunku susiprotėti, kad 
iš to gaunasi nesusipratimų bei klai
dų, kurios naudingos tikriesiems 
bolševikams — bimbininkams. Bet 
yra ir kita medalio pusė. Man nebe 
vieną kartą „aiškino“ vienas kitas 
bolševikuojantls lietuvis, kad, pa- 
vydžiul, „Naujienos“ (socialdemo
kratų organas) yra kunigų laikraš
tis, kad Grigaitis (tas garsus ir ži
nomas socialistų vadas) esąs tik dėl 
„stailos“ (atseit, dėl formos). Tai, 
mat, Amerikoje yra kitaip. Tik il
giau pagyvenus tegalima susigaudy
ti. Bet norintiems l čia atvykti ar 
kitur gyvenantiems lietuviams rei
kia tai žinoti.

mieste: Respublikonai birželio 21 <L, 
Demokratai liepos 12 d. Kiekviena 
partija čia pastatys galutiną 'kandi
datą | Prezidentus. Tiek pačių J.A 
Valstybių spaudos, tiek pasaulio dė
mesys kreipiamas į asmenį, kuris 
bus išrinktas prezidentu. Štai vyrų 
pavardės, visur minimos kandidatais 
J prezidentus.

Jau 16 metų kai demokratų pre
zidentas be pertraukos sėdi Baltuo
siuose Rūmuose. Roosevelto asme
nybė ir krizės bei karo įvykiai su
darė sąlygas, kad jis keturis kartus 
iš eilės buvo išrinktas prezidentu. 
Jo pasekėjas, Prezidentas Trumą- 
n a s, tapo prezidentu po Roosevelto 
mirties kadencijai pabaigti. Demo
kratų partija iki šiol prezidento kan
didatūros klausimu laikosi labai ra
miai, ir naujų pavardžių į preziden
tus kaip ir negirdėti. Atrodo, rim-, 
čiausias kandidatas ir yra dabartinis 
prezidentas Trumanas. Bet jis turėjo 
drąsos pasiūlyti pietų valstybių ne
grams suteikti lygias teises su bal
taisiais. Kadangi tokia lygybė bal
tųjų tarpe sukėlė dideli nepasitenki
nimą, tai tose valstybėse jaučiamas 
nemažas pasipriešinimas Trumano 
kandidatūrai, nors čia Iki šiol buvo 
demokratų persvara.

Be pavojų iš dešinės, demokratų 
partija dar grasinama ir Iš kairės. 
Žinomasis buvęs prekybos sekreto
rius Wallacę bando kurti trečiąją 
partiją ir pats kandidatuoti l prezi
dentus. Nors jis dažnai laikomas 
komunistu ar jų agentu ir smerkia
mas profesinių sąjungų, bet rinki
muose jis gali rasti žmonių masėse 
nemažą pritarimą. Svarbiausia tai, 
kad trečiosios partijos balsai būtų 
surenkami demokratų partijos są
skaita. Todėl demokratai stovi da
bar prieš dilemą: kuris kandidatas 
galėtų gauti daugiausia balsų, tel
kiančių vilties nuvesti savo kandi
datą į prezidentus? Trumanas ar 
kas kitas? Minimas dar Eisenhove- 
ris, kaip galįs laimėti rinkimus, ta
čiau jis pats nereiškia ypatingo noro 
statyti save kandidatu.

Respublikonai mini daug kandi
datų. Kas iš jų gali būti pa- , 
rinktas galutiniu kandidatu, da
bar dar sunku spręsti. Labiau
sia stengiasi prezidentu tapti — 
Harold Edward Stassen, 41 m. 
amžiaus vyras, teisininkas, du kartu 
buvęs Minnesota valstybės guberna
torium, iš šio posto išėjęs į karo lai
vyno karius. Karui pasibaigus, jis 
pakeitė kario uniformą ir buvo J.A 
Valstybių pasiųstas su. delegacija t 
San Franclslto. Jis yra keliavęs apie 
250.000 km kelio, kalbėjęs 42 "Valsty
bėse per pastaruosius šešis mėne
sius, pasakydamas kelis šimtus kal
bų. Jis buvo ir Sovietų Sąjungoje, 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su Stalinu. 
Visai neseniai įvykusiuose partijų 
atstovų į kongresą rinkimuose jis 
turėjo žymių pasisekimų: Wisconsin 
jis surinko 70 •/• balsų, Nebraska tik .

(Nuskelta į 6 pusi.)

Albinas Marius Katiliškis (5)

Sunkios pagirios
— Užteks, Daumantai. Aš jau bandysiu patsai susitvar

kyti. Ir ačiū tau už paaiškinimus. Ir už graudžias medita
cijas.

— Nagi?... O gal paimsi stiklelį? Tau bloga po vaka
rykščios. Atnešiu...

— Prasmek pragare..." Ir galėsi pasakyti jai, kad aš 
mokėsiu susidoroti su visais, kas norės pasijuokti.

Jis valėsi rūbus. Rankos drebėjo, o veidą išpylė dėmė-- 
mls, išduodančiomis didelį susijaudinimą, kurs reiškėsi at- 
liauria atkaklumo forma.

— Aš daug tikėjausi ir tempiau pajėgas svajonei įkū
nyti, kad man dabar ne tik skaudu, bet ir didelė gėda. Kaip 
alyvos dėmė mano širdyje. Ir jai pašalinti padarysiu kai ką. 
Prasmek su savo nusususiu vokietpalaikiu ir...

— Ką čia paistai? ...
— Sužinosi. O dabar lik sveikas.
Prie durų dar atsigręžė ir tarė:
— Man pasakojo vieną nuotyki iš Vilniaus, kurį dabar 

atsiminiau. Kaip viršila gr|žo iš fronto atostogų ir vakare 
tamsiomis gatvėmis skubėjo namo. Jis labai, sako, ilgėjosi 
žmonos. Žmoną netrukus rado ir šalia jos lovoje, velniai žino 
kokį leitenantą. Tasai viršila nieko nesakė, tik nusikabino 
savo automatą ir paleido vieną seriją Į gulinčius. Tuojau' 
sugrįžo jis atgal ir ^prisistatė viršininkams. „Ko sugrįžai?“ 
— klausė jo nustebę. Jis paminėjo, kas buvo nutikę jo na
muose. „Alles kt Ordnung“ — pasakė jam. Kokios, mat, isto
rijos vyksta mūsų laikais. Jos ir pasikartoja...

— Nesikarščiuok, jaunikaiti.
Karolis jau buvo lauke ir .dideliais žingsniais traukė 

namo.
Jis ėjo atstatęs krūtinę, pro sukastus dantis košdamas 

šalta ir. skaidrų priešpiečių vėją.. Ausyse spengė visokios

muzikos ir paklydusių vakardienos šūksnių nuotrupas vėjas 
bloškė stačiai | veidą.

Jis buvo (nirtęs ir daugiau negalėjo ištarti nė žodžio. Ir 
nebesiguodė ir nebeieškojo suraminimo, o dar didžiau kurstė 
kerštingas nuotartis. Jo nelaimė sekė įkandin, neatsilikdama 
nė žingsnio. Ir aplink buvo tuščia, negyva ir sumaitota — 
rudens laukai, žmonės, draugai. Gana, gana — jis vertė save 
skubėti — kai dingo gličiame purve tik per plauką neįtikė
tas sapnas. Jis pabūgo, kad jo sumanyme kas nors neaplenktų 
ir neatimtų vienintelės skaudžios išeities. Nieko kito jis ne
bematė ir nesuvokė kaip atsitolinti nuo ištikusios gėdos, nuo 
tų nešvarių, suteptų įvykių vietos. Jis buvo savotiškose lenk
tynėse ir jam pirmiau už Bilkę reikėjo atsidurti valsčiuje.

Tad negaišdamas persirengė ir vykdė savo planą. Val
gyti atsisakė, tik gėrė vandenį, vis negalėdamas užgesinti 
troškulio.

— Ar visi arkliai darbe? — pasiteiravo tėvo. — Noriu 
bėrąjį pasibalnoti.

— Ar joti ketini?
— Valsčium Turiu reikalų, — ir greitomis svarstė ar 

pasakyti. — Noriu išsiimti ištikimybės liudijimą.
— Tai pasiteirauk paskirstymo punkte, ar mūsų jautuką 

įregistravo? Kai nuvežėm, andai, raštininkas buvo girtas 
kaip debesys. Reikalaus dar antrą kartą. O kam to liudijimo 
prireikė?

— Gerai. Pasiteirausiu.
Ne, ne, statyti save tokiai pajuokai! Viešpatie apsaugok, 

kas dar gali (vykti. Čia ankšta, čia jau skraido kita dvasia. 
Tai vėl jo akyse plėstavo negyvos, praeitos nakties šmėklos, 
ir jis gniaužė nagus (ir juto kaip varva karštas kraujas nuo 
pirštų, iš krūtinės, sunkiasi iš kaktos ir aplieja rūku akis. 
Staigaus šėlimo priepuolius suprato arklys ir nešėsi smarkia 
riščia, taškydamas klanus ir slidinėdamas provėžose.

Jis gavo liudijimą. Ant jo pasirašė viršaitis neklusnia 
ranka ir primerkęs paraudusias, niekad neišpagiriojančias 
akis. Pro jį kasdien turėjo praeiti velniai žino kiek raštų, ir 
jam jau buvo atsibodę sukti galvą, kodėl ir kieno tas da
roma.

Anspauduotas popierius gulėjo kišenėje. Kai arkl( pa
suko atgal, vielose vilnijančiai zyzė vėsi oro srovė ir var
nos pasisupuodamos tūpė į ražienas.

Jis leido arkliui rinktis kelią ir spartą. Skubėti jau ne
bebuvo kur. Lengvai ir gaivinančiai veikė vėjo prisilietimas 
ant veido ir plaukuose. Pailsusi, žema lapkričio saulė atsi
švietė Žiemkenčių žalume, tai blizgėjo šviežiai suraikytose va
gose ir išryškino garų debesėlius ant traukiančių arklių nu
garų. Susikūprinę artojai slinko vaga, pašmigodami botagais 
ir sušukdami išretėjusių laukų platybėje. Kai kur ėdrinėja 
avių būreliai, smilko pakrūmėse piemenų padegti bulvifBfr- 
jai, o viršum gaudė kuliamosios mašinos dainuojanti* gaida. 
Jis prajojo beržynėli, kryžių ant smėlio kMbwrtlio, kaip 
ištiestom rankom negyvos maldos užmigdytą vienuoli. Ir 
daugeli išsimėčiusių viensėdijų, kurio** gyveno žmonės, visi 
pažjstami iš veidų ir metų.

Jo žvilgsnis, pavargęs ir UMiwis, bėginėjo.gimtojo krašto . 
daiktais ir vietomis, stabtelė&rtnas ir tardamas atsisveikinimo 
žodžius. Jis tarė sudiev vWtam, ką tik galėjo užmatyti ir nu
vokti. Mėlynas, pria*«ri miškų ratas niūksojo į visas puses 
vienodai išsidriekę*, o jis štai rengėsi peržengti tą uždarą 
sieną. Alpus gzaudulys ištirpdė jo narsą .ir atmiešė karčia, 
mažyte ašara. Jis pagalvojo, kaip turėjo plakti neramiųjų 
avantiūristų širdys. Bet čia gi nebuvo nieko didvyriško ir 
ypatingo. O pakeisti tai, ne, ak, ne... Jis tegalėjo sušukti ir 
pamojuoti ranka.

Ištarti merginos vardą jis kratėsi, o tačiau jos vaizdas 
kaip sudaužyto veidrodžio šukėse, atsimušė aiškiai, naujai, 
įvairiuose pavidaluose ir šmėžavo priešais. Jis dargi bandė 
sutelkęs drąsą, pajuokti savo jausmus, dar vakar taip ugnin
gai žibėjusius ir susibėgančius į vieną tašką, kaip didelį lau
žą, sukurtą ant kalnų.

Ir gęso, gęso toji ugnis ir plėnis', ir tik skurdžius jos 11- 
kučius nešiojo vėjas. Ne. Gaišti nebėra ko. Rytoj pat ( 
apskritį, rytoj pat komendantūrom Jis nesiruošė niekur su 
graudžiais atsisveikinimais tardamas, kad yra pakankamai 
subrendęs ir savarankiškas. Tegul, sako, ir svarsto, kaip kam 
patogiau. Savo nutarime jis norėjo palikti tvirtas ir tai jį 
laikė tiesiai balne.
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.Poetq Baltrušaitį prisimenant
PASIKALBĖJIMAS SU PONIA BALTRUŠAITIENE

Paryžiuje, netoli Citė Universl- 
taire, vienoje ramiųjų gatvelių, Nr. 
S. Įeinu...

Tale laiptais lipantį, klek pasi
lenkusį nuo amžiaus Ir išeito gana 
ilgo ir gausaus Išgyvenimais gyveni
mo kelio, paženklintą genijaus ugni
mi ir atgaivintą nepaprastu kūry
bingumų galutinai grįžusį į savo tau
to* kūrėjų eiles, Jutau, rodos, ir ma
žiau Jurgį Baltrušaitį. -

Skambutis. Duryse maloniai be
sišypsąs ponios Baltrušaitienės vei
das. Koridorius, o jo gale vieninte
li* visame bute šildomas kambarys. 
Neperdidžlausias, jaukus. Visi bal
dai, visi daiktai, kilimai tie patys, 
kurie buvo Maskvoje, kurie buvo su 
Juo, jei ne didesnį, tai patį įdomiau
si Jo gyvenimo tarpą. Ant sienos 
fotografija jau karo metu sūnaus 
atsitiktinai padaryta Pirėnėjų kal
nuose, vienos ne tai romanų, ne 
tai maurų stiliaus bažnyčios papė
dėje. Nuostabiai aukšta kakta ir gi
lios, tarytum vaidiliškos akys. Su
puolimas ar sutapimas ... Atgimu
sios tautos vaidila, šventovės papė
dėje!

Ant senovinio, skoningo rašomo 
stalo, ties kuriuo ponia Baltrušaitie
nė praleidžia didesnę savo dienų 
dalį, ruošiamo spaudai leidinio la
pai, sudėti paskutinei korektūrai.

Prašau papasakot apie Baltrušaitį 
paskutiniaisiais metais Paryžiuje. 
Ponia Baltrušaitienė lyg galvoja, lyg 
dvejoja. Tyli. Žinia, nelengva. Tiek 
atsiminimų. Tiek išgyvenimų. Sau- 
*16 3 dieną suėjo treji metai nuo 
mirties. Bet Jo pastogėje, atrodo, 
kad tai vakar buvo. Čia Juo gyve
nama ir tik dėl Jo.:.

Pasirodo, šį butą p. Baltrušaičiai 
išsinuomojo metais anksčiau, nei tu
rėjo persikelti į Paryžių. Tai įvyko 
1939 metais, balandžio mėnesį. Iš 
viso mažas, o po Maskvos turėjo dar 
mažesnis atrodyti. Netrukus išvyko 
į pajūrį, kur išsinuomojo Blonville- 
•ur-mer vilą, pritaikytą nerūpestin
giems vasarotojams. Baldų tebuvo 
tik miegui ir valgiui. Darbui stalo 
nebuvo. Teko išsinuomoti mažą vir
tuvinį ir visai paprastą staliuką už 
20 frankų mėnesiui. Ant jo Baltru
šaitis surašė „Ašarų vainikus“ ir 
„Žiurkės įkurtuves“.

Rašydamas daug rūkė, daug ka
vos .gėrė. Vėliau, kai sunku buvo 
jos gauti, net ir drabužių į ją 
keisti nesigailėjęs. O kol buvo ga
lima gauti kavinėse, tai ten gerda- 

vęs. Kasdien žygiavo iš Blonville į 
Deanville po penkis km ten ir atgal 
kavos gertų. Eidamas retkarčiais su 
savim kalbėdavęs, • bet dažniausiai 
niūniuodavęs, parinkdamas savo ei
lėraščiams melodijas ir, anot ponios 
Baltr., kartais nuostabiai gražias, 
nors skambinti mokėjęs tik dviem 
pirštais. Kūrybinio įkarščio pagau
tas, nemėgo kad kas nors jį trukdytų 
pasivaikšiojimo metu. Vienas norė
jęs būti.

Karo metu daug sunkumų pa
kėlę. Tik gerų bičiulių dėka dažnai 
gaudavę siuntinių su mėsa. Siunti
mas trukdavo ilgai, mėsa ne visada 
šviežia ateidavo, bet kiekvienas si
untinys buvo didelė ir maloni šventė.

Paryžiaus požeminis traukinys Jį 
labai vargindavo, daugiau kaip vie
ną kelionę per dieną neturėjęs da

Prof. Jurgis Baltrušaitis
Paryžiuje gyvena ir mokslinį 

darbą dirba . mūsų žymiojo poeto 
Jurgio Baltrušaičio sūnus — prof, 
dr. Jurgis Baltrušaitis. Gimė žymu
sis meno istorikas 1903 m. Maskvoje. 
Aukštuosius meno istorijos ir ar
cheologijos mokslus baigė Paryžiaus

Universitete, Sorbonnoje, kur 1981 
metais apgynė disertaciją „Romani
nė skulptūra". Netrukus prof. J. 
Baltrušaitis buvo pakviestas į Kau
no Vytauto Didžiojo Universitetą 
skaityti meno istorijos paskaitų. Tuo 
pačiu metu prof. J. Baltrušaitis ne
nutraukia ryšių ir su Prancūzija, 
kur nuolat dalyvauja pasaulinio gar
so meno istorikų draugijose, ruošia 

ryti, bet kur tau: tai maisto medžio
jimas, tai pažįstami, tai noras jiems 
padėti... Taip besirūpinant kitais, 
sveikata dilo, širdis vis labiau rei
kalavo poilsio, kol pagaliau atsisakė 
tarnauti...

Jau treji metai, kai ponia Baltru
šaitienė gyvena viena. Tiesa, vienu 
aukštu žemiau gyvena sūnus, rim
tas, jau pagarsėjęs mokslininkas. 
Sūnaus šeima lengvina vienatvę, bet 
p. Baltrušaitienė gyvena ne vien tik 
atsiminimais. Dirba. Rūpinasi poe
to kūrybiniu palikimu, tvarko Jo as
mens archyvą. Daug labai įdomios 
medžiagos jame. O dienos tokios 
trumpos. Ir tas šeimininkavimas, tie 
kasdieniai smulkūs rūpesčiai irgi 
daug laiko atima. Ir nėra kas pa
dėtų jai bent archyvą tvarkyti, kas 
galėtų jai talkininkauti.

vieną po kito mokslinius darbus, yra 
kviečiamas skaityti epizodinius kur
sus iš meno istorijos Paryžiaus, Lon
dono, Yale ir New York universite
tuose. Kaip meno istorikas, prof. 
Jurgis Baltrušaitis yra priskiriamas 
prie žymiausių viduramžių meno 
istorijos specialistų ir plačiai žino
mas mokslininkų tarpe. Narys dau
gelio tarptautinio garso mokslininkų 
draugijų, kaip „Societė nationale des 
Antiqualres de France“; laureatas 
prancūzų akademijos „Academie dės 
Inscriptions et Belles — Lettres de 
France“ ir „Academie de* Beaus 
Arts“. Taip pat prof. J. Baltrušaitis 
yra vienas iš trijų, Prancūzijai at
stovaujančių, Katalonijos Studijų 
Instituto narys etc.

Štai svarbiausi prof. J. Baltru
šaičio veikalai: Etudes sur l’art me
dieval en Gėorgie et en Armėnie; 
La stylistique ornamentale dans la 
sculpture romante; Les chapiteaux de 
Sant Cugat del Valles; Art sumerin, 
art roman; Visuotinė meno istorija, 
2 tomai; Le problėme de l’ogive et 
l’Armenie Cosmographie chrėtllenne 
dans l’art du Moyen — Age; L’ėglise 
cloisonnee en Orient et en Occident. 
Netrukus pasirodys naujas prof. J. 
Baltrušaičio veikalas „Lietuvos liau
die* menas", kurį spausdina „Auf- 
bau“ leidykla Mūnchene. Veikalas 
pasirodys anglų kalba.

Be to, prof. J. Baltrušaitis meno 
istorijos klausimais yra paskelbęs ei

Apžiūriu mažą kambarį, kur poe
tas gyveno paskutines dienas. Gele
žinė lova, prie jos mažas stalelis, ne
didelis darbo stalas. Lentynos su 
knygomis, Jo kryžius, kurį taip mė-
go ir kuris visados keliaudavo kartu. 
Kataloguojami Jo palikti laiškai ir 
dokumentai. Tai vis relikvijos, no
risi paliesti ir nedrąsu.

Ant sienos iš spaudos žinoma Jo 
fotografija.

Salione kita fotografija, snieguo
lių bukietu apsupta. Ypatingai jis 
jas mėgo. Ant stalo ranka... bron
zinė ... nedidelė dvasios aristokrato 
ranka. O kaip ji primena Basana
vičiaus rankas ... Vėl knygos, tarp 
jų pirmasis Puškino veikalų leidi
nys, ant sienų keletas graviūrų. Tarp 
visų tų turtų Jo gyvenimo draugė, 
kurios svarbiausias tikslas — Bal
trušaičio dvasinio palikimo išaugoj i- 
mas.

Atsisveikinu. Vėl laiptai... gatve 
ir visai netoli Mont-Rouge kapinės, 
kur 31-ame skyriuje ilsisi amžinu 
miegu JIS J.D.N.

lę straipsnių Lietuviškoje Enciklo
pedijoje; Revue de l’Art ancien et 
moderne; Gazette des Beaux-Arts, 
Revue Archėologiųue, Revue d’Art 
et d’Esthėtiųue The Art Bulletin, etc.

Kaip žymus mokslininkas prof. J. 
Baltrušaitis turi daug pažinčių tarpe 
mokslo ir intelektualinio elito, kurį 
prof. J. Baltrušaitis supažindina su 
Lietuvos byla ir tuo sėkmingai dirba 
Lietuvos garsinimo ir Lietuvos by
los gynimo darbe. Jo nuopelnai yra 
tikrai žymūs ir reikšmingi. Jis vie
nas aktyviausių organizatorių ir 
bendradarbių beruošiant tarptautinės 
reikšmės parodas, kuriose Lietuva 
buvo gražiai atstovaujama, ir dabar 
prof. J. Baltrušaitis šalia mokslinio 
darbo, kartu su Ponia Baltrušaitiene 
daug ir nuoširdžiai dirba dėl Lietu
vos reikalų. • Z. U.

Per 2.200 vokiečv', studentų iš 
britų zonos gaus progos šią vasarą 
iki spalių mėn. po tris savaites už 
atlyginimą padirbėti Šveicarijos že
mės ūkyje, gi po ketvirtąją savaitę 
paviešėti Šveicarijoje. Pakvietimas 
gautas per Šveicarijos studentų są
jungą. Britų kontrolinė komisija šį 
projektą remia.

Pravartu būtų ir mūsų studen
tam* tokios atostogos, jei ne Švei
carijoje, tai bet kuriame kitame 
Vak. Europos krašte. Vilko kultūri
nei tarnybai tektų studentų padėka, 
jeigu jai pavyktų tai realizuoti, (mz)

Kultūros ir meno 
pasaulyje

— Kaip praneša danų laikraš
čiai, Danijos karalius Frederik ne
seniai dirigavo orkestrui pirmąjį 
kartą po savo įžengimo į karaliaus 
sostą. Tai buvo privatus simfoninio 
orkestro koncertas, transliuotas iš 
radiofono studijos. Karalius Frede
rik anksčiau, soste tebesėdint jo tė
vui, yra ne kartą panašius privačiu* 
koncertus dirigavęs radiofono kon
certų salėse. Kaip taisyklė, kiekvie
nas jo diriguotas koncertas būdavo 
užrašomas plokštelėse. Karalių* 
Frederik yra didelis muzikos gerbė
jas, kartu ir pats puikus pianistas.

— Garsusis italų dirigentas Tosca
nini vėl išvyko iš New Yorko į Mi
laną, kad galėtų tenai birželio 10 d. 
diriguoti Milano Scalos operos di
džiojo orkestro koncertą.

— Užsieniečiai studentai vėl ga
lės studijuoti Vokietijos universite
tuose. Žinoma, jie neturės jokių 
lengvatų. Jie turės bendrąja tvar- 
ja išsirūpinti leidimus studi
juoti ir universitetiniuose miestuo
se naujai apsigyventi. Jie taip pat 
negaus jokio kito papildomo mai
sto, išskyrus privačius siuntienius, 
jeigu kas jiems juos siųs normaliu 
paštu.

— Viename didžiausių New 
Yorko kino teatrų, kur buvo demon
struojama filmą „Geležinė uždanga“, 
įvyko smarkios peštynės tarp komu
nistuojančių žiūrovų ir katalikų 
buv. karo veteranų.

— Seniausi Biblijos rankraščiai, 
kai kurie net 2.000 metų amžiaus, 
buvo neseniai vieno beduino surasti 
vienoje oloje Judėjos dykumoje. Šie 
neprapasti rankraščiai, įvynioti į 
drobę ir aplieti vašku, buvo paslėp
ti moliniame puode. Jie surašyti 
hebrajų kalba. Prisiminus, kad ligi 
šiol turėti seniausi Biblijos ran
kraščiai tesiekė vos 9 amž. po Kr, 
šis naujasis radinys yra vienas svam
biausiųjų archeologinių radinių, ku
rie buvo surasti Šventojoje žemėje.

— Musės cėcės išnaikinmas yra 
pirmutinė sąlyga planingam Afriko* 
kolonizavimui, pareiškė ką tik Lon
donan sugrįžęs kolonizacijos reika
lų valstybės pasekretorius Ress Wil
liams. Tinkamiausios šiai kovai 
priemonės esančios vabzdžių kiau
šinėlius naikinančių miltelių išbar
stymas lėktuvais ir tūkstančių hek
tarų krūmais apaugusių plotų pa
vertimas dirbamąja žeme. Į .talką 
šiai milžiniškai akcijai Anglija kvie
čia ir visas kitas valstybes.

. Bražvilius

Emigracijos aukos
Feljetonas

Emigracija — opus klau*imas, gerbiamieji tautiečiai. Są
ryšy su ja net mūsų komitetas nuvirto. Priežastys dar ne 
visai aiškios. Vieni sako — dėl emigracijos nesklandumų, 
kiti šaukia — dėl pertemptos reprezentacijos. Nesupaisysl. 
Tik faktas lieka faktu, kad komitetas nuvirto. Nuvertė, be 
užuovėjų kalbant.

— Kaip sau norite, bet šito barakinio kirmijimo man jau 
gana! — apreiškė vieną dieną komiteto pirmininkas Kuliškis. 
— Važiuoju į Australiją!

Ne tik visuomenė, bet ir komitetas Išsižiojo. Ne todėl, 
žinoma, kad komiteto pirmininkas nuo kompaktinės emigra
cijos atsimetė. Ne. Juk komiteto pirmininkas, kaipo visuo
menės priešaky stovįs, turi pirmas ir išvažiuoti, aišku. Su 
tuo pamažu apsiprasta. Ir garvežys, pagaliau, pirmiau už 
vagonus į stotį įvažiuoja. Čia nieko nepaprasto. Išsižiojo to
dėl, kad išvažiavimai pas mus iš viso tada dar naujiena buvo. 
Taip sakant, komiteto pirmininkas atidarė emigraciją. Taigi 
visi išsižiojo, kaip sakyta. Tačiau komitetas ne tik Išsižiojo, 
bet ir susimąstė. Vicepirmininkas sušaukė nepaprastą ko
miteto posėdį.

— Ponai! — pradėjo jis. — Stovime prieš nepaprastą 
įvykį. Ponas Kulišius išvažiuoja į Australiją! Jo nuopelnai 
mums visiems žinomi. Tik lieka klausimas: ar mes jį pa
gerbsime ar ne? Tai yra, išleistuves suruošime ar nesuruo- 
šime?

Nubalsuota suruošti. Ir suruošta.
Buvo išgerta pasakyta kalbų ir vėl išgerta.
— Mes liūdime, kad mums taip gražiai ir tėviškai vado

vavęs p. Kulišius apleidžia mus, — graudenosi vicepirminin
ką*. — Drauge mes džiaugiamės, kad tokia vertinga asme
nybė bus padėta saugioje vietoje, kol tėvyne pašauks atsta
tymo darbui...

Baigdamas vicepirmininkas kvietė išgerti dar po vieną, 
kad jūra būtų pakankamai gili ir kad visų gerbiamam ir my
limam p. Kulišiui netektų atsisėsti ant seklumos.

Ponas Kulišius savo kalboje pažadėjo, kad, nežiūrint opo
zicijos darytų kiaulysčių, nuvykęs Australijon savo stovyklos 
nepamirš ir kiekvienam, nežiūrint lyties, religijos ir įsitiki
nimų, atsiųs po afidevitą.

— Tie suskiai, opozicija, gaus, žinoma, špygą, o ne afi
devitą! — paaiškino jis susirinkusiem* triukšmingai plojant.

Po to Jis visus kvietė užmiršti visa, kas mus skiria, ir 
laikyti* vienybės.

Jam pabaigus, buvo išgerta dar po vieną. Išleistuvės 
vadinasi, buvo gražios ir turiningos.

Rytojaus dieną, sumetęs sunkvežimin savo mantą, pasku
tinį kartą paspaudė rankas. Momentas graudus, tiesą sakant

Ant visų daiktų pasėdėtu cheminiu pieštuku buvo aiš
kiai ir matomai užrašyta:

Petras Kulišius, 
Komiteto Pirmininkas.

AUSTRALIJA

Įlipo, pamojavo ranka ir išvažiavo.
Nors jo intencijai nebuvo gailėta po vieną, bet vis dėlto, 

žinotumėt, atsisėdo ant seklumos. Ir ne kur nors Raudono
joje jūroje, bet komisijoje. Prieš mediciną suklupo. Rado, 
matote, kad vienas proto dantis gelsti ėmęs... Trumpai sa
kant, grįžo. Kukliai ir tyliai. Nesusipratimams su bagažu 
išvengti, užrašai su „AUSTRALIJA" buvo paversti į apa
čią...

Kadangi komitetas jau buvo spėjęs persiorganizuoti, teko 
pasitenkinti vicepirmininko vieta. Taip kurį laiką Kulišius 
dirbo sau toliau visuomeninį darbą, kol kažkoks kipšas pa- 
pynė registraciją Kanadon. Užsirašė, žinoma.

Vėl buvo sušauktas nepaprastas komiteto posėdis, ir vėl 
svarstytas išleistuvių klausimas.

*— Gal kas sakys, kad isleistuves padarėme? — aiškino 
savo pažiūrą sekretorius, kuris ruošėsi irgi netrukus išleistu
ves turėti. — Taip, padarėme. Bet Australijon! O dabar p. 
Kulišius važiuoja į Kanadą. Vadinasi, anos išleistuvės ne
galioja, ir reikia ruošti naujas...

Dėl šių ir kitų motyvų vienbalsiai nutarta išleistuves su
ruošti.

Vėl išgerta, vėl pasakyta kalbų. Ir vėl p. Kulišius su
metė daiktus į sunkvežimį. Tik su kitokiu užrašu. Si kartą:

Petras Kulišius, 
Komiteto Vicepirmininkas.

KANADA

Grįžo ir vėl, žinoma. Sveikata neatlaikė.

— Dėl dantų šį kartą buvo imtasi priemonių, bet apia 
akis nepagalvota, — spiaudėsi Kulišius.

— Tai ką? Nejaugi neprimatai? — stebėjosi iždininkas.
— Tai dabar — įsižeidė Kulišius. — Pats žinai, kad prie 

mėnulio šviesos pokeriuką pliekdavom, ir „neprimatai". De
šiniosios akies vokas visą emigraciją sumaitojo!... Mirksėti 
ėmė. Niekada nemirksėjo, o ten — kaip pasiutęs! Kad bent 
kokia moteriška komisijoje, sakyčiau, būtų sėdėjusi, tai dar 
suprantama. O dabar...

— „Ne, ponas!“ — pasakė komisija. — „Į Kanadą tokių 
mirksinčių įsileisti negalime. Vos išlipęs į krantą už nepa
dorumą kalėjiman tūpsi. O mums darbo jėgos reikta”... 
Nurašė į nuostolius...

Vicepirmininko vietą buvo jau sekretorius užėmęs, tad 
Kulišius į komitetą grižo šio vieton.

— Ir taip dar gerai, — guodėsi jis. — Vistiek valdžia. 
Ir sekretoriaujant galima išleistuves užsisekretoriauti.

Ir užsisekretorlavo. Nors ne tokias iškilmingas, bet vi* 
dėlto. Mat, į Olandiją užsirašė.

Vos tik išvažiavo, ir prasidėjo velniava. Mat, komitetą* 
padarė taktinę klaidą: besiaurindamas išleistuvinius etatus, 
nepakvietė revizijos komisijos. Si to ir laukė!

— Kaip ten reikalai su kasa? Kur visuomenės lėšos? — 
buvo užklausta. ,

— Tai man klausimas! — stebėjosi Iždininkas. — Ka* 
yra — yra, o ko nėra — nėra... Išreprezentuota. Išleistu
vėms išleista. Juk patys du kartu drauge gėrėte...

— Du kartu tai žinome. Bet trečią?!...
Reikalas pakliuvo į visuotiną susirinkimą. Galima sa

kyti, vien dėl to trečiojo karto.
— Mokesčius tai nuo visų ima, o geria vieni patys! — 

negalėjo atleisti visuomenė. Ypač kieti visuomenės skatiko 
sargyboje buvo tie, aišku, kurie jokių mokesčių nemoka.

Nors pirmininkas ir aiškino, kad p. Kulišius užsitarna
vęs, kad net laikraščiai ragina išleistuves ruošti, kad reprezen
tacijai lėšos skirtos, kad čia viską supainioja tik emigracijos 
nesklandumai, nieko nepadėjo. Susirinkimas panoro turėti 
naują komitetą.

— Žiūrėkit mums, kad ateity emigracijos srityje būtų 
tvarka! — nurodė gaires naujam komitetui 3 bloko seniūnas. 
— Jeigu Kulišius grįš ir dar kartą važiuos, į- išleistuves turi 
būti pakviesti ir blokų' seniūnai!... Jei valdžia, tai val
džia!...
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Prof. Petras Leonas
10 m. mirties sukakčiai paminėti / A. Merkelis

Jau dešimt metų praėjo, kai mirė 
prcf. Leonas, žymus mūsų visuome
nės veikėjas, pirmasis nepriklauso
mos Lietuvos teislnlngumo ministe- 
ris, žymus teisininkas ir mokslinin
kas. Gyvendami laisvėje, nepriklau
somoje Lietuvoje, mes tą mirties su
kaktį, be abejo, būtume tinkamai at
žymėję Tačiau ir tremtyje mes ne
galime tylomis praeiti pro tą ryškią 
Ir daug mūsų tautai nusipelnu^ią as
menybę.

Prof. Petras Leonas gimė 1864 m. 
lapkričio 16 d. Leckavos k., Gudelių 

‘vlsč., Marijampolės apskr. Mokslus 
ėjo daugiausia remiamas savo brolio 
Silvestro Leono, kuris už Petrą buvo 
20 metų vyresnis. Kun. Silvestras 
buvo tautiškai susipratęs ir veikliai 
dalyvavo lietuvių tautiniame atgiji
me. Jis nemažos įtakos turėjo savo 
jaunesniajam broliui Petrui. Nepri
klausomoje Lietuvoje prof. Petras 
Leonas išleido savo parašytą brolio 
biografiją, kurioje gražiai nušviečia 
to tauraus bei* veiklaus kunigo as
menybę.

Petras Leonas Marijampolės gim
nazijoje (1876—1884) mokėsi draug su 
Jonu Jablonskiu ir Pranu Mašiotu. 

, Pabaigęs gimnaziją sidabro medaliu, 
įstojo į Maskvos universiteto gamtos- 
matematikos fakultetą, bet po metų 
perėjo į teisių fakultetą, kuri pabai
gė 1889 metais.

Studentu būdamas Petras Leonas 
veikliai dalyvavo slaptoje Lietuvių 
studentų draugijoje. Jis tai draugi
jai parašė statutą ir visą savo stu
dentu buvimo laiką buvo renkamas 
jos pirmininku. Dar studentas, Pe
tras Leonas pradėjo bendradarbiauti 
lietuvių slaptojoje bei Amerikos lie
tuvių spaudoje, po savo straipsniais 
pasirašydamas Liūtas, Girininkas ir 
kitais slapyvardžiais.

Pabaigus universitetą, Petrui Leo
nui pasisekė gauti vietą Lietuvoje. 
1889—1893 m. dirbo Suvalkų Apy
gardos teisme, o po to buvo iškeltas 
tardytoju į Taškentą, Valtsybės Gy
nėjo padėjėju dirbo Samarkande ir 
Apygardos teismo nariu Naujajame 
Margelane. Už dalyvavimą 1904— 
1905 m. revoliucijoje buvo atleistas 
iš valdinės tarnybos. 1906 m. Petras 
Leonas grįžo į Lietuvą ir įsikūrė gy
venti Kaune kaip advokatas.

Gyvendamas Kaune, Petras Leo
nas plačiai dalyvavo lietuvių visuo
meninėje ir kultūrinėje veikloje. Bū
damas liberalinių pažiūrų ir didžios 
tolerancijos žmogus, Petras Leonas 
savo visuomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje vadovavęs ne sroviniais, bet 
tautiniais motyvais: jis tilpo visose 
organizacijose, kur tik buvo dirba
mas lietuvių tautinės kultūros dar
bas, grindžiąs kelią Lietuvos laisvei. 
1907 m. buvo išrinktas į II-ją Dūmą.

Didžiojo karo metu Petras Leonas

atsidūrė tremtyje. Čia dirbo tremti
nių šalpos darbą, dalyvąvo lietuvių 
politinėje veikloje, buvo Lietuvių 
Seimo Petrapilyje dalyvis.

Po karo sugrįžęs į Lietuvą, Petras 
Leonas dirbo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo darbą. Pirmajame 
prof. A. Voldemaro kabinete buvo

teisingumo ministeris. Paruošė Stei
giamojo Seimo rinkimų įstatymą ir 
buvo Vyriausios Steigiamojo Seimo 
Rinkimų Komisijos pirmininkas. Kaip 
patyręs teisininkas, padėjo paruošti 
kai kuriuos svarbiuosius nepriklau
somos Lietuvos valstybės įstatymus. 
Vienas iš organizatorių Lietuvos tei
sininkų draugijos ir daugiametis jos 
vadovas.

Petras Leonas daug nuopelnų turi 
teisės mokslui. Nuo 1922 m. jis Lie
tuvos Universiteto profesorius, dau
giametis teisių fakulteto dekanas, 
parašęs šiuos žymesniuosius teisės 
mokslo veikalus — „Teisės enciklo
pedija“, „Teisės filosofijos istorija", 
„Sociologija“, „Istorinė žmoniškumo 
etikos ir teisės evoliucija“, „Advo
katų profesija ir jų organizacijos“ ir 
kt. Prof. Petras Leonas yra vienas 
pačių žymiųjų jaunosios Lietuvos 

■■teisininkų kartos auklėtojų.
Būdamas žymus, plačią praktiką 

turįs advokatas, prof. Petras Leonas 
betgi nebuvo užsidaręs tik savo pro
fesijos rėmuose. Jis domėjosi visais 
Lietuvos kultūrinio ir politinio gy
venimo įvykiais.

Keli brūkšniai apie ukrainiečių literatūra
STP. VYKINTAS

„Ukraina vera ėst Campus Mor- 
tius“. Šie Z. Rinhuberio, vokiečių pa
siuntinio Maskvoje, parašyti XVIII 
amž. žodžiai apibūdina ne tik poli
tinę, bet ir kultūrinę Ukrainos kovą. 
Ukraina — kov# dėl laisvės laukas. 
Suprantama, kad ir ukrainiečių li
teratūra yra ne tik literatūrinė, este
tinė, filosofinė, bet ir politinė 
problema. Kova dėl tautos gyvatos, 
dėl pavergtųjų tautiečių laisvės, dėl 
valstybinės nepriklausomybės yra 
vienas pagrindinių ukrainiečių li
teratūros motyvų.

Senoji Ukrainos literatūra siekia 
tolimus XI, XII amž. laikus, kada į 
Ukrainą skverbėsi religinės idėjos 
iš Rytų ir iŠ Vakarų: iš Indijos, Ara
bijos, Byzantijos, antikinės Elados 
ir Romos. Si tradicinė ir religinė li
teratūra davė ukrainiečių tautai sa
vitą charakterį. „Ihoro daina“ yra 
tai savotiška ukrainiečių „chansons 
de geste", kuri išreiškė ukrainiečių 
tautos dvasią kovose prieš polovcus.

Kelių amžių religinė, pseudokla- 
sikinė, romantinė ukrainiečių litera
tūra sukūrė savitas tradicijas, išugdė 
senąją bažnytinę J bendrinę litera
tūrinę ukrainiečių kalbą. Toki lite
ratūriniai vardai, kaip Iwan Wy-

Iš naujosios tremtinių kūrybos
Magdalena Mykolaitytė

Išvykstančiai į Australiją 
Kokia narsi tu, miela sese! * 
Kiek daug drąsos tavoj širdy! 
O maniau ašaras vis liesi, 
Kai vien žiaurias frazes girdi.

Maniau, raudosi kaip našlaitė 
Nuolat pamotės ujama... 
O miela tėviškės atšlaitė 
Taip tolima, taip tolima...

Štai tu plauki | svečią kraštą, 
Plauki per vandenis plačius... 
Kokia dalia tau lemta rasti? 
Kokia apkabins ten tau pečius?

Kas tau sudės drobelių kraitį?
Kas už skobnelių pasodins? 
Kas jaunimėlin kvies nueiti? 
„Mano martele“ — kas vadins?

Kas ten pakeis tau lino žiedą, 
Kur nėr žaliuojančių lankų? — 
Pilka lakštutė kur negieda — 
Be Rymojėllo bus klaiku ...

Mano žvilgsnys, o miela sese, 
Tave palydi toks graudus. — 
Ar ne per gailios bus ten rasos? 
Ar nepamirši mūs vardus?
Ar nepavargs vėjelis nešęs 
Tau linksmą žinią iš namų, 
Kad tėviškėlėj jau ne priešas? — 
Tėvynė šaukia grįžt namo.

Mažiesiems pasaka

Išleido 1948 m.
Knygelė 16 psl.

— mūsų liau-

Visai neseniai pasirodė mažes
niems vaikams skirta knygelė — Ba
les Voveraitės KIŠKIO LŪPA. Pie
šiniai P. Osmolskio. 
Tūbingene „Patria“. 
Kaina 3 RM.

Knygelės turinys
dies pasaka, kuri bando išaiškinti, 
kodėl kiškio viršutinė lūpa perspro- 
gusi. Pasaka atpasakota vaikiškomis 
eilėmis, su daug mažybinių žodžių, 
trumpais, paprastais sakiniais. Kal
bos vaizdingumo priemonių maža, 
nes pasaka realistinė.

Vaikams skiriamos pasakos, eilė
raščiai ir apsakymėliai beveik vi
sada yra didaktiniai. Pasakomis ar 
apsakymėliais visada vaikai mokomi 
ką nors daryti ar ko nedaryti. Kiš
kio lūpa moko ir silpnutį vaiką ne
nusiminti, nes pasaulyje yra daugy
bė sutvėrimų, kurie už jį silpnesni 
ir bailesni. Ta pasaka taip 
taria perdaug nesidžiaugti 
juokti dėl pasisekimo, nes 
— lūpa perplyš, kaip tam 
kiškeliui atsitiko.

Pasakos moko vaikus mandagumo, 
santūrumo, gražaus elgesio. Todėl 
vaikų pasakose nėra stačiokiškų po
sakių, nepadorių pasielgimų, negra
žių žodžių. Balės Voveraitės Kiškio 
lūpoje nejučiomis, tur 
siradęs vienas kitas 
kalbos posakis, kurio 
išvengti, neiškreipiant 
rinio:

Buvo mažas kiškeliukas, 
Tik bailus labai žiopliukas.

Čia kiškis pravardžiuojamas, žio- 
pliuku vadinamas, nors jis buvo ma-

pat pa
ir nesi- 
negražu 
bailiam

būt, yra at- 
nemandagios 
buvo galima 
pasakos tu-

žas ir užuojautos reikalingas. Genys 
taip pat nemandagiai kiškį ramina 
sakydamas: Vai, tu, striukas beke- 
llni...

Čia daugiau plūdimas ar barimas, 
tik jau ne raminimas. Liaudies pa
sakoje genys mandagiai kjslba. Jis 
sako: „Kiškeli, nebūk kvailas, neik 
skandintis (=girdytis)“...

Matome, čia pravardžiuojamo žo
džio nėra, tik prašoma nebūti kvai
lu, prašoma surasti geresnį ir išmin
tingesni šios „kiškiškos“ problemos 
sprendimą.

Aš baidausi kad ir slieko,
O manęs nebijo niekas...

Yra žinoma, kad kiškis krintan
čio lapo bijo. Kodėl čia autorė išra
do, kad kiškis ir slieko bijąs? Gal 
dėlto, kad ir daugumas mažų valkų 
bijo slieko. O gal dėl ritmo.

Šiaip pasaka pakankamai sklan
di, kalba gera, taisyklinga. Tik gal 
geriau būtų parašius:

Tik labai bailus žiopliukas.
Knygelę iliustravo P. Osmolskis. 

Yra iš viso devyni piešiniai. Jie 
spalvoti, gražūs ir vaikams supran
tami. Piešiniai realistiniai, paprasti, 
kaip ir pati pasaka. Gal tik neaišku, 
kodėl kiškis teptuku lentoje rašo. 
Vaikai tuojau klausia, ar kiškis mo
ka rašyti. Jis vadinamas žiopliuku, 
bekeliniu, o rašyti moka.

Knygelė gražaus formato; popie
rius storas, rausvai rusvas. Spaudos 
darbas švarus, geras. Mažieji, vos 
pradedą skaityti, džiūgaudami dėko
ja autorei, dailininkui ir leidėjui.

M. Stonys

G. Grigaitytė

Į Rytus ir į Vakarus
Į Rytus ir į Vakarus 
kančios mūs tiesias kelias 
Vartus palikim adarus 
l tėviškėlę žalią.

Visur palieka pėdsakai 
mūs kojų kruvinų, 
tai jais ir vėl sugrįšime 
po daugelio dienų.

Jau kraičių neberasime, 
tik adaras skrynias, 
mūs rankos darbui pratusios 
ir vėl pripildys jas.

Tie kraičiai prisisunkę bus 
mūs ašarų karčių.
Tegu užtvindys saulę jos 
Rytų ir Vakarų. • « <

Juozė Augustaitytė-Vaičiunienė

Nurims pamažu
Saukia žemė | lauką artoją, 
Saukia dirvos auksinės sėjos ... 
Debesimis perkūnas atjoja 
Ir suprunkščia rytais nedėlios.

Tik tave, mano mielas lietuvi, 
Nieks nekviečia gyventi pradėt.
Tau neparneša žemė lauktuvių 
Ir neateina keliu palydėt.

Tu žiūri į patvinusią upę, 
Kaip jos vandenys skuba namo. 
Sudraskyta būre įsisupę 
Miršta dienos kelių tolumoj.

Ji subėgs vėl į Įprastą vagą, 
Bus tyra ir srauni ir graži.
Nors širdis tavo ilgesiu dega, 
Ant šio kranto nurims pamaži.

šenski, WelyCko, Hr. Poletyka, Chu- 
dorba, J. Konysky, M. Chanenko, Z. 
Borovykowsky, E. Hrebinka, A. Hu- 
lak-Artemowsky tėra žinomi tik 
ukrainiečiams, ir tai tik literatūros 
specialistams ir mėgėjams. Tačiau 
Taras Sevčenko, Lesia Ukrainka 
(Lavisa Kosač), Iwan Franko — tai 
tie XIX Ukrainos dainiai ir dvasi
niai novatoriai, kurie Ukrainos ir 
žmonijos laisvės idėjas paskleidė ne 
tik savo tautoje, bet ir plačiai pa
saulyje. T. Sevčenko, kaip ir mūsų 
Maironis, buvo tautos pranašas, ko
votojas dėl Ukrainos politinės lai
svės, dėl ukrainiečių socialistinės 
gerovės. Jo raštai paliko ukrainie
čiams kaip evangelija, kaip širdies 
balsas, įsakęs ukrainiečių tautai 
veržtis į tautinę ir valstybinę ne
priklausomybę. Iwan Franko daug 
rafinuotesnis už Sevčenko, bet su 
tokia pat stipria ir nuoširdžia tėvy
nės meile prabyla į ukrainiečius. Le
sia Ukrainka su jautria moteriška 
širdim, giliu jausmu išreiškia ukrai
niečių tautos troškimus, tautines 
idėjas. T. Ševčenkos „Kobsaras“ 
Iwan Franko lyrika ir nemirštantie
ji kūriniai „Moses“, „Kalnų darbi
ninkai“, L. Ukrainkos dramos: „Miš
ko daina“, „ICradjo lauke“, jos 
poezija — liks amžinas ukrainiečių 
literatūros turtas.

Nesustodamas plačiau ties seną
ja ir XIX amž. literatūra, norėčiau 
didesnį dėmesį atkreipti į moder
niąją ukrainiečių žodinę kūrybą. Pų 
pirmojo Didžiojo Karo Ukraina, ly
giai kaip ir Lietuva, išgyveno dide
lį persilaužimą. Ukrainos Nepri
klausomybės paskelbimas, vėliau jo» 
užgniaužimas, kova prieš raudonąjį 
imperializmą, inteligentijos emigra
cija — visa tai atspindi ukrainiečių 
politines ir kultūrines tendencijas. 
Naujosos literatūros srovės, nežiū
rint brutalaus bolševikų persekioji
mo užsieninių 
Ukrainos kūrėjų 
mas, futurizmas, 
impresionizmas, 
neoromantizmas,

įsravų veržiasi t 
dvasią. Simboliz- 

ekspresionizmas, 
neoklasicizmas, 

mirealizmas ir

2.000 lietuviškii knygų
Prof. D. Dr. V. Gaigalaičio 

paliktų Bretten, Badeno krašte, kny
gų tarpe randame šias knygas arba 
rinkinius:

1. M. Jankus, Nusidavimai, 1897,
1 Prūsų Lietuvių Balsas, 1919, Nr. 

79—110,
3. J. Basanavičius, 8en. liet kalbos 

paminklas,
4. J. Grinius, Putino Lyrika, 1932, 

M. Gudaitis, Apysakos U Prūsų 
liet, gyvenimo, 1920,
V. Kamantauskas, Kalbėkime lie
tuviškai, 1933,
Kolupaila, Hidrometriniai darbai 
Lietuvoje, 1924,
A. Broker, Die Slaven, 1916, 
Elsbergas, Lietuvos žemės refor
ma, 1933,
Liet, žurnalistų sąjung. metraš
tis, 1937,
A. Janulaitis, Valstiečiai, 1910,

12. Nergs, Anderseno pasakos, 1925,
13. V. Krėvė, Aitvaras, 1933,
14. K. Būga, Lietuvių kalbos žody

nas, 1924,
15. P. Šalčius, 2emės ūkio org. Lie

tuvoje, 1937,
St. Yla, Krikšč. įvedimas Lietu
voje, 
Malakauskls, Baudi, teisės, 1931,
VI. Putvinskis-Putvys, Raštai, III 
tomas,
L. Wallace, Ben Huras, II ir III t, 
S. Čiurlionienė, Aušros sūnūs, 
A. B. Klaipėdiškis, M. Liet poli
tinis vadovėlis, 1923, 
Baltaprūsiai, 1909, 
Schiller, Klasta ir meilė (liet, 
vert.) 1923, 
Darevskis, Lietuvos mokesčiai, 
1929,
A. Bruožis, Mažoji Lietuva, 
Shakespeare, Othello, 1924, 
Totoraitis, Mindaugas, 1932, 
Dubas, Literatūros įvadas, 
Norkus, Kalbos dalykai, 1932, 
P. Vaičiūnas, Lenkų literatūra, 
1926,

31. Daunys, Vairo keliai, 1933,
32. " V. Krėvė, Dzūkų poringės, 1934, 

Robinsonas, Liet. Įstatymo raidy
nas, 1933, 
Tautosakos Darbai, 1935, 
1865—1904 m. Lietuvių bibliogra
fija,

Knygas galima skolintis iš Dr. 
Beutemūller, Bretten, Baden, 
Heilbronner Str. 1, gavus iš Dr. E. 
Nauburo patikimumo raštelį. Pasta
rojo adresas yra šis: Dir. E. Naubu- 
ras, (13b) Augsburg - Hochfeld, 
Lithuanian Camn. J. Pauperas

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

33.

34.
35.

Gražina Tulauskaitė

Svetur
Tenai dangus toks žydras, .
Kaip akys angelų, 
O čia pro rūko šydą 
Rast saulės negaliu.
Sode žydėjo rožės, 
Raudonos kaip ugnis, 
O šičia akys čiuožia 
Per kalnus ir pusnis.
Alyvų ten alėjos
Lydėjo į namus...
Kas pasitiks parėjus, 
O vėjau neramus?
Ten krykštė kūdikystė. 
Jaunystę sutikau...
Sapnuos šauki sugrįžti, 
O tėviškės dangau.

25. d.Sle eilėraščiai buvo š. m. IV. 
skaityti Rebdorfe suruoštame moterų 
rašytojų literatūros vakare. (Ziūr. M
K Nr. 21.)

į egzistencializmas — visa tai atranda 
dirvos ukrainiečių moderniojoj li
teratūroj. Poezijoj simbolizmą at
stovauja Al. Olessy, tautinio atgimi
mo lordas, laisvės kovų dainius, mi
ręs emigracijoj. Mūsiškasis Binkis 
yra Mychail - Semenko, kuris savo 
revoliucine dvasia, formos naujamu 
sukūrė ukrainiečių futurizmo srovę. 
Po jo ateina neoklasikai ir neoro
mantikai. Vienas iš stipriausių neo- 
klasicizmo teoretikų ir poetų yra 
Mykolą Zerov. Jo paskelbtas šūkis: 
Ad fouter — kvietė rašytojus veržtis į 
amžių sukurtą lobyną, į išugdytą 
formą ir išugdytą techniką. Šiai 
srovei priklausė ir M. Rylskyj.

Impresionistinę mokyklą atsto
vauja talentingas poetas, gilus mą
stytojas muzikinis eilių meisteris 
Parolo Tyčyna.

Tenka pabrėžti, kad lyrika ukrai
niečių literatūroje užima vieną pir
maujančių vietų. Poezijos ukrainie
čių knygos rinkoj rodosi nepapra
stai daug. Ji atstovauja dvi pa
grindines kryptis: patriotinę ir este
tinę. Pirmoji kaip pastaruoju metu 
ir mūsiškė, nepasižymi dideliu lite- 

(Nukelta į 6 pusi.)

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

64. Ar geras yra žodis porei
kis?

Dėl sudarymo šis žodis iš pradžios 
atrodo beveik geras, plg. posakis, 
posėdis, poveikis ir kt Bet 
daugiau panagrinėjus jo darybą, pa
sirodo, jis nevisai dera su kitais tos 
pat rūšies priešdėliniais dariniais. 
Visų pirma šalia daiktavardžių su 
po- žmonių kalboje gana dažnai yra 
sutinkami ir atitinkami veiksmažo
džiai su priešdėliu pa-, pvz.: po-' 
laidis — paleisti, polin
kis — palinkti, polalis — 
pašalti, potvynis — pat
vinti, pokylis — pakilti, 
posėdis — pasėdėti, pobė- 
gis — pabėgti (plg. posėdis 
pobėgį daro, t y. jei ne laiku 
sėdėsi, paskui turėsi bėgti) ir kt. 
Bet šalia poreikis mes nesakome 
pareikti ar pareikėtl, todėl 
ir jo daryba mums yra nevisai įprasta. 
Tai mums paaiškėja prisiminus, kad 
šis žodis, dabartinėj Lietuvoj atsi
radęs, yra sudarytas ne pagal lietu
viškus pavyzdžius, bet pagal rusišką 
originalą potrebnost*. Turėdami

visą eilę gražių savų 
reikia, reikmė, 
reikmenė ir kt),

tam reikalui 
darinių (pvz. 
reikmuo, 
mes lengvai galime apsieiti ir be šio 
svetimo vertinio.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
dabartinėj tarybinėj lietuviškoj 
spaudoj ir daugiau tokių slaviškų 
vertinių yra vartojama; pvz. užuot 
ligšiolinio įprastinio gudo yra tel
kiamas vertinys b.altarusis (iš 
rusų belorus), nuo kurio jau to
liau yra sudrayta Baltarusija. 
Bet mes iš rusų m a 1 o r o s nesiver- 
člama mažarusio ukrainie
čiui pavadinti ir todėl Ukrainos 
nevadinama Mažarusija. Panašiai H 
analogijos, rodos, vien kalbiniais su
metimais, turėtų būti ra gudu ir 
Gudija: šie žodžiai, kad ir nelie
tuviškos kilmės, mūsų kalboj jau yra 
įsigalėję ir patogūs vartoti, todėl jie 
ramiausiai galėtų pasilikti neliečia
mi; plg. lenkas (iš sen. gudų 
lęch) ir Lenkija, rusas (sen. 
rusų Rus’ iš suomių ruotsŪ ir 
Rusija ir kt
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Kaip išvengti baisaus karo

yra 
Aš

Gegtdės 8 d. žinomasis JAV žur
nalistas N. Lippmann Miltono aka
demijos 150 metų sukakties proga 
pasakė įdomią kalbą, kurios santrau
ką čia dedame.

Salia akademinio pareiškimo jis 
priėjo prie buvusių pasaulinių karų 
analizės. Jis nurodė, kad per abu 
pasauliniu karu, jei JAV nebūtų pri
sidėjusios su savo visa galybe, būtų 
buvusi nugalėta ne tik Britanija, bet 
ir visa Buropa ir įsiviešpatavęs des
potizmas. Lippmann pridūrė, kad Ir 
Amerika įsikišusi į tuos karus tik 
tada, irai jau D. Britanija atsidūrusi 
desperatiškoje padėtyje ir kad JAV 
tai kovai (tebuvusios pasiruošusios. 
Per antrąjį karą abu šie kraštai taip 
pat buvo nepasiruošę ir tai nedaug 
tareikėjo jį pralaimėti.

Kaina dėl šios pergalės buvo per 
aukšta. Ji pareikalavo D. Britanijos 
išsėmimo, didelių imperijos kraštų 
netekimo, kai rusai savo armijas 
pastūmė toli i Europos centrą ir pa
dalijo Europą į dvi politines siste
mas ir į dvi ideologijas.

Dabar amerikiečių tauta atsidūru
si prieš didelį pasirinkimą. W. Lipp
mann nurodo tris kelius, kuriais tu
rėtų pasukti JAV. Jis rašo:

„Pirmasis kelias yra kryžiaus ka
ras prieš Rusijos imperiją, nes ji 
komunistų despotizmo buveinė.
tai paminiu pirma todėl, kad kiek
vienas apie tai pagalvotų, ir aš kalbu 
apie tai atvirai, nes tikiu, jog juo 
daugiau kalbama dabar, juo aiškiau 
bus kiekvienam — Rusijoje, Ameri
koje ir Europoje, — kad to, kas turi 
būti, būtų išvengta ir kad nuo jo ga
lima apsisaugoti.

Tai tuo būtų išvengta todėl, nors 
ir ten gali būti, kad mes galė
tume laimėti šį karą. Yra tiek tikra, 
klek tokiais atvejais gali būti, kad 
ideologinis kryžiaus karas, kuris taip 
daugelį gundo, būtų tragiška ir baisi 
nesėkmė, nes, nors karas ir būtų lai
mėtas toje dvasioje, kad Sovietų Są
jungos organizuotos pajėgos būtų su
naikintos, Rusijos vyriausybės ir ko
munistų režimas nuverstas, tas ne
galėtų įvykti tol, kol visas Europos 
ir Rusijos kontinentas ir, gal būt, ki
tos pasaulio dalys neįtrauktos į mil
žinišką pilietinį karą. JAV, nugalė
jus Rusiją, atsidurtų tarp baisios 
anarchijos, vergo, bado ir maro, ku
rie kažin kada ar buvo žmoniją ap
lankę. Civilizacija, kurią norėjome 
apginti ’ nuo despotizmo, būtų nepa
taisomai sugriauta. Naujoji civiliza
cija iš senų griuvėsių neatsikeltų per 
vieną kartą, o gal būt tęstųsi šimt
mečiais.

Jungt. Amerikos Valstybių Prezidentas
- (Atkelta iš 3 pusi.)

4S*/», bet visur jis eina pirmuoju 
kandidatu, kitus palikdamas toli už
pakaly. Nežiūrint šių- pirmųjų pasi
sekimų, jo kandidatūra nėra tvirta
— jis nesugeba įsigyti autoritetą 
partijoje. Vyriausia priežastis bus 
ta, kad jis, būdamas veiklus už savo 
kandidatūrą, neįstengia suformuluoti 
savo politinės programos, kuria ga
lėtų remtis savo partijos draugų 
akyse.

Rimčiausias Stasseno konkuren
tas yra New Yorko gubernatorius 
Thomas K. Dewey, kuris tose pa
reigose yra jau nuo 1938 m., paly
ginti, jaunas žmogus, 46 m. amžiaus, 
veiklus ir sumanus politikas, yra 
energingos užsienio politikos šalinin
kas, reikalaująs griežtos, intensyvios 
efektyvios politikos' užsienio reika
luose. Jis yra vienas iš tų, kurie 
alekia energingos veiklos komunistų 
ir aplamai komunizmo atžvilgiu. 1944 
m. jis neturėjo pasisekimo būti sta
tomas kandidatu į prezidentas, da
bartiniai pirmieji rinkimai jam taip 
pat neatnešė jokios sėkmės.

Iš kitų kandidatų paminėtini Ro
bert A. T a f t, Arthur H. V an
ti e n b e g, Douglas MacArthur, 
Earl Warren ir Joseph Martini. 
Taftas — 59 m. amžiaus, nuo 1939 
m. Senato narys ir siauros ameriki
nės politikos šalininkas. ’ Jis siūlė 
ERP pagalbos sumą Europai žymiai 
susiaurinti ir aplamai daugiau rū
pintis pačios Amerikos reikalais ir 
mažiau kištis į kitų žemynų proble
mas, ypač į painius Europos reika
lus. Komunizmo atžvilgiu jis yra su
sitarimo su jais šalininkas. Lietu
viams gerai pažįstamas ir didelis lie
tuvių draugas yra senatorius V a n - 
denbergas. Jis yra Senato už
sienio reikalu komisijos pirmininkas 
ir dažnai vyksta su delegacijomis į 
užsienius visais svarbesniais atve-

jais. Michigano valstybės atstovas 
Senate nuo 1929 m., 64 m. amžiaus, 
energingas ir nuosaikus politikas, 
didelis prezidento Trumano politikos 
šalininkas Ir rėmėjas. Jo energijos 
dėka buvo taip skubiai Senate ap
svarstytas ir priimtas Marshallio 
ERP planas. Jis gerai pažįsta sovie
tas, visur stengiasi nepraleisti jų už
mačių ir ginti tautų laisvę. Lietuvos 
ir Pabaltijo likimas jam asmeniškai 
labai gerai žinomas, ir jis, kur tik 
gali, šių kraštų nelaimę gina. Sena
toriaus Vandenbergo vardas, kaip 
prezidento Trumano ir kitų vyrų, gi
nančių Lietuvos teisingą reikalą, iš
laisvintoje Lietuvoje turės būti įam
žintas.

MacArthur yra senas žmogus, 
68 m., generolas, buvęs armijos štabo 
viršininkas, o dabar vyriausias są
jungininkų vadas Pacifike ir Japo
nijos karinis gubernatorius. Politi
niame gyvenime maža težinomas, iš
garsėjęs kariškis kare prieš Japoni
ją. Užklaustas savo rėmėjų, ar jis 
sutinka būti statomas kandidatu į 
prezidentus, telegrafu atsakė: „Aš 
esu dar pajėgus“. Warren, 57 m. 
amžiaus, Califomijos gubernatorius, 
ir Martin, Kongreso kalbėtojas,— 
neturi pasisekimo pradiniuose rinki
muose.

Minimos ir kai kurios kitos pa
vardės, bet tuo tarpu nė viena iš jų 
nėra rimtai svarstoma. Kas bus galu
tinai pastatyti kandidatais, paaiškės 
tik po liepos 12 d. Galimas dalykas, 
kad dar iškils naujų pavardžių, ku
rios galėtų nulemti rinkimus, nes 
minėtos pavardės jau lyg ir nudė
vėtos — taip dažnai jos visur mini
mos. Viena tenka pastebėti: nė vie
nas kandidatas nėra pateikęs aiškios 
ir konstruktyvios savo būsimai vei
klai programos. Galimas dalykas, 
kad tokios pateikti ir negattma. To
kia tau amerikietiška tvarka.

Mnsq Kelias

Antras pasirinkimas Iš trijų di
džiųjų būtų palikti Europą ir tuomet 
surinkti aplink save Britanijos ka
ralijos — imperijos bei Prancūzų 
unijos fragmentus ir likučius. Tarp 
mūsų yra tokių, kurįg, nors jie ne
pripažįsta pilnai, žiūri i Amerikos 
imperijos kilimą bei i britų įpėdi
nystę ir pasekėją.

Aš kalbu apie šį pasirinkimą kaip 
aš kalbėjau apie karą, idant, apsvar- 
stydami jo pasekmes, mes galėtame 
ją atmesti. Pasitraukimas iš Euro
pos ir sukūrimas amerikinės imperi
jos paliktų mus atskirtus ir panie
kintus pasaulyje. Mes būtume izo
liuoti nuo europiečių kontinento, nuo 
civilizacijos tėvynės, kuriai ir mes 
priklausome. Mes būtume neapken
čiami todėl, kad didžiausioje civili
zuotų žmonių krizėje ir agonijoje 
mes pasitrauktame nuo tų klausimų 
ir taptume, kaip Jie mus matytų, 
tarp jų griuvėsių sąšlavininkais...

Žinodami, kas mes esame, ir tikė
dami, kad žmonės turi būti laisvi, 
kad tautos negali valdyti kitų tautų, 
mes atsisakytume nito savo gyveni
mo pagrindinių principų ir išduota
me visą tradiciją, kuri yra Amerikos 
pradžia ir garite.

Trečiasis kelias — pasirinkimas 
yra pašvęsti save ir tautos jėgą ir 
įtaką, kad sukurtame didelę politinę 
Amerikos ir Europos bendruomenę, 
kuri jau beveik Įsivaizduojama ir 
kuri dabar laukia užgimimo. Tai nė
ra reikalo čia dabar precizuoti ir už
bėgti už akių su konstitucija šios po
litinės bendruomenės. Tai darbas vi
sos generacijas.

Bet mes žinome, kurie žmonės 
priklauso šiai bendruomenei. Bū
tent: palikuonys iš Vakarų Romėnų 
imperijos ir Vakarų krikščionijos. 
Jie visi bevelk gyvena didžiajame 
Atlanto vandenyno baseine, kuris 
dabar jiems tampa vidaus jūra —

Įvairios žinios
• Reuterls praneša, kad 8.000 gral- I amerikiečiai patys sumokėjo 13.000.000 ' • IRO praneša, kad ji suspenduoja 
frafl ia Ir ,1 m , , «■ /T-T'l'BSt Arrrlu Tb*D rrarn ni • Polociinnkų, kurie pabėgo iš Makedonijos į dolerių. (HTB). 
kaimyninius kraštus nuo 1944 metų, 
partizanų „vadui“ Markos bei gener. 
komunistų partijos sekretoriui M. 
Nicholas Zacbariades ir kitiems 13 
komunistinių vadų atimta pilietybė.
• Prancūzijos diplomatiniuose sluok
sniuose manoma, kad dabartinė So
vietų akcija pradėti derybas su JAV 
kaip tik atitolinanti Vakarų karinės 
sąjungos sudarymą. Antra, JAV nėra 
linkusios šiais metais suteikti karinę 
paramą vakarams, rašo NYHT.
• Episkopalinės protestantų New 
Yorko diocezijos metiniame 800 delc-

> gatų suvažiavime buvo išreikštas 
pageidavimas įsileisti 400.000 DP ir 
sudaryti stiprią pasaulinę federaciją. 
(HTB).
G JAV orinės pajėgos praneša, kad 
6 motorų B 36 bombonešis padarė 
8000 mylių kelią. Tai vienas ilgiau
sias skridimas, kuris buvo atliktas 
per 36 valandas. (AP).
• Austrijos vyriausybė pareiškė 
okupacinės vyriausybėms, kad pati 
okupacija esanti „nelegali" Ir kad 
okupacijos išlaidas apsimokėtų jos 
pačios, bet neimtų iš Austrijos ūkio, 
nes Austrija esanti Hitlerio auka. 
Kancleris Figi ypač protestavo prieš 
sovietus, kurių okupacinės išlaidos 
sudaro 60°/i, kai Amerikos pajėgos 
iš Austrijos neima jokių mokesčių. 
Nuo okupacijos pradžios vieni Sovie
tai paėmė 180.000.090 dolerių, kai

• Sanhajuje juodojoje rinkoje už 
vieną amerikini doleri moka vieną 
milijoną kinietiškų dolerių.
• Jugoslavijos vyriausybė patvirti
no, kad ji yra areštavusi katalikų 
vyskupą Petar Chulicb „dėl krimi
nalinės veiklos prieš liaudį ir valsty
bę“. Kitokių paaiškinimų neduota. 
(NYHT).
• Ispanijos užsienių reik. įstaiga 
yra pranešusi, kad esą susitarta su 
Prancūzija dėl teisės abiejų kraštų 
lėktuvams nusileisti ir pasiimti kurą 
abiejuose kraštuose. Susitarimas jau 
pasirašytas. Dėl prekybinio aviaci
jos pakto vyksta derybos. (AP.)
• Prezidentas Trumanas paskelbė, 
kad JAV sėkmingai įvykdė atominių 
ginklų bandymus, kurie buvo įvyk
dyti slaptai. P. Trumanas aprobavo 
tolimesnius a. ginklų tyrimus ir to
bulinimus. Atominės energijos ben
dra kongreso komisija aprobavo, 
priešingai prezidento norams, tik 
2 metams komisijos narius ir pirmi
ninką D. LiUenthaiį (UP).
• JAV Rūmų karinės tarnybos 
pakomitetis vienu balsu sutiko leist! 
laivyno vadovybei statydinti 65.000 
tonų lėktuvnešį. Jo statyba užtruk
sianti 4 metus. Ant jo denio galės 
būti gabenami daugmotorlal bombo
nešiai su atominėmis bombomis. (AP)
• Du JAV kandidatai į prezidentus 
— New Yorko gubernatorius F. E. 
Dewey ir buvęs Mineesotos guber
natorius H. E. Stassen per 900 radijo 
stočių kalbėjo apie komunistų veiklą 
ir jos uždraudimą. P. Stassenas pa
reiškė, kad komunistų organizacija 
visame pasaulyje yra absoliučiai 
„diriguojama Sovietų Kremliaus val
dovų“ (N IMT).
• Gen. de Gaulle tautinio sąjūdžio 
vykdomojo komiteto narys brig. gen. 
Pierre de Benouville nuvykęs | New 
Yorką pareiškę, kad šis sąjūdis per 
ateinančius spalių mėn. respublikos 
tarybos rinkimus laimėsiąs 70*/i.

STALINO—WALLACE 
SUSIRAŠINĖJIMAS

Prancūzų socialistų „Populaire" 
įdomiausią vietą Stalino atsakyme 
Henry Wallace įžiūri tame, kad jis 
laiko galimu taikingą sugyvenimą 
tautų, kurių ideologijos ir ūkinės 
santyvarkos yra ir skirtingos tarpu
savyje. Laikraštis pastebi, kad šią 
nuomonę išreiškęs ir savo paskuti
nėje kalboje prezidentas Vincent 
Aurio!, prieš kelias dienas kalbėda
mas Marselyje. Stalino žodžiai dar 
daugiau sustipriną įspūdį, jog palik
tos atviros durys tolesnėms dery
boms.

Madame Tabouis laikraštyje 
„France Libre“ išvedžloja, kad ati
tinkamuose sluoksniuose esanti išpli
tusi nuomonė, jog amerikiečių vy
riausybė artimiausiu meta vėl pe
reisianti į puolimą ir kuria nors for
ma ji pareikšianti, kad iš Sovietų Są
jungos laukianti ne žodžių, bet dar
bų, t. y. nuolaidų Vokietijos, Korė
jos., atominės bombos ir kitų svar
bių problemų atžvilgiu.

Ta pačia proga bus įdomi ir „Die 
Tageszeitung“ dienraščio pateikta 
ADN žinutė, jog respublikininkas se
natorius Brewster iškėlęs Senate 
klausimą, ar Wallace, rašydamas at
virus laiškus Stalinui, nepažeidęs t 
vad. Logan įstatymo. Tasai įstaty
mas, Kongreso priimtas 1799 metais, 
uždraudžia JAV piliečiams be jų vy
riausybės leidimo santykiauti su bet 
kuria svetimos valstybės vyriausybe.

naujuoju viduržemiu — bendrosios 
kultūros ir institucijų, kurių kilmė 
yra bendra ir gyvybiniai reikalai ne
atskiriami, ar imsime karo strategi
ją, ar prekybą, ar taikos gyvenimą.

Si didžioji Atlanto pasaulio ben
druomenė yra paskirta tapti, jeigu 
mes neleisime '■ dingti anarchijoje ir 
kare, konfederacija iš Amerikos 
kraštų unijos, britų karalijos ir 
Jungtinių Europos valstybių. Ji pa
skirta apimti Europą, Afriką, Siau
rinę ir Pietinę Ameriką ir įjungti į 
naują politinę bendruomenę, kuriai 
dabar grasoma išskaldymas ir sunai
kinimas, kad vėl gyventų“.

Toliau p. Lippmannas pasisako, 
kad Amerika negali visą laiką Va
karų civilizacijos remti nei gali vie
na amžinai apginti. „Todėl mes ta
rime ją sujungta Mes negalime pa
sitraukti. Pasitraukti — reiškia pa
tekti J anarchiją ir karą. Žengti pir
myn — reiškia įgyvendinti istorinę 
misiją, kurios likimas siūlomas 
mums..." (NYHT/Am)

žydų DP emigracijos į Palestiną rė
mimą, nes ten nesą tokio režimo, ku
ris būtų J. Tautų pripažintas. (UP).
• Du Bulgarijos uniformuoti kari
ninkai lėktuvu pabėgo į Turkiją ir 
nusileidę pareiškė, jog jie pabėgę to
dėl, kad Bulgarijoje gyvenimas 
tapęs nebepakeliamas. (Reuter).
• JAV laivyno vadovybė pranešė, 
kad Viduržemio jūroje esantį 14 lai
vų laivyną pakeis kitais 12 laivų (R).
• Prezidentas Trumanas neseniai 
pareiškė: „Aš noriu pasakyti, kad 
per ateinančius 4 metus Baltuosiuose 
Rūmuose bus demokratas ir jūs 
žiūrite į jį". (UP).
• Rusų įstaigos Vokietijoje, rytinė
je zonoje, leido vokiečių pasienio 
policijai pavartoti šaunamąjį ginklą, 
jei sieną mėgintų peržengti asmenys 
rusų karių uniformoje", rašo britų 
zonos laikraštis „Die Welt". Tas lei
dimas duotas todėl, kad didėjąs ne
legalus sienos perėjimas.
• Iš Bad Kissingeno praneša, kad 
US zonoje DP skaičius stovyklose 
sumažėjęs iki 299.497.

PRIVATI KONGRESININKO 
NUOMONE DP IMIGRACIJOS 

REIKALU
Neretas dalykas yra Amerikoje, 

kad JAV piliečiai kreipiasi į savo 
apygardos Kongreso atstovus, pra
šydami įvairių jiems rūpimų infor
macijų. Jeigu galėtume apskaičiuoti, 
tikriausia! įsitikintame, kad Euro
pos tremtinių kelionės pagreitini
mas J JAV yra dažniausia tema, ku
ria susirašinėja mūsų užjūrio tau
tiečiai su savo kongresininkats. Į 
mūsų rankas pateko Š. m. gegužės 
12 d. Illinois štato (3-jo distr.) Kon
greso atstovo Fred. E. B u s b e y 
laiškas, kuriame prasitariama mums 
rūpimo DP imigracijos įstatymo rei
kalu. „Įstatymo projektas, kuriuo 
būtų įsileista 200.000 DP į JAV, bu
vo š. m. gegužės 4 d. palankiai pri
imtas Rūmų juridinio komiteto“, sa
ko savo laiške F. E. Busbey. „Dabar 
jis yra Rūmų kalendoriuje ir mums 
bus pateiktas svarstyti pačiu arti
miausiu metu." Jį priėmus, paste
bima laiške toliau, situacija DP nau
dai žymiai pasikeisianti. (z)

Užkietėjęs abuojumas...
(Atkelta iš 1 pusi.)

ir taikys visokias sankcijas, kurios tik 
jam bus prieinamos: būdamas butų 
komisijos narys, tau amžinai ramy
bės neduos už tai, kad „perdaug išsi
plėtęs“ gyveni; skirstydamas visiems 
lygiai priklausančias IRO gėrybes, 
tau tepaliks tik dantims pasivalyti 
šepetuką; daržų žemę sklypuodamas, 
atrėš tau lysvelę, kad per ją, atsi
prašant, ir varlė lengvai peršoktų. Ir 
taip toliau, ir taip toliau... Tačiau 
kai prisireikla stovykloje minėjimui 
paskaitos, meninės dalies ar deko
racijai paveikslo, kaip niekur nieko, 
ateis vėl pas tave, nors ir jo paties 
nustumtą. — Galėtume čia Ir dau
giau pavyzdžių priskaičiuoti, bet jų 
pakanka kiekvienoje stovykloje, kur 
tik dirbamas vienoks ar kitoks kul
tūrinis bei visuomeninis darbas, nes 
Bublių raštininkų ar Kulių polici
ninkų niekur netrūksta.

Kokią turėtame pasidaryti praktiš
ką išvadą? Sunku šiandien būtų nu
statyti, kur pasibaigia užkietėjęs 
abuojumas ir kur prasideda pikta

1948. V. 27.

E. Malanjuko 
ir geležis“, 

iškelia poetą 
dienų ukrai-

Keli brūkšniai...
• (Pradžia 5 pusi.) 

ratūriniu pajėgumu, kultūriniu po- 
aukščiu. Tačiau pabrėžtina, kad ne
maža ukrainiečių poetų yra ne tik 
rašė patriotinę lyriką, bet ir kritę 
kovoj dėl Ukrainos Nepriklausomy
bės. Šieji poetai partizanai: Karpen- 
ko-Kwynytra, Oleg Olšyč ir kt nu
sipelno didžiausią kovojančių dėl 
laisvės tautų pagarbą.

Vieni stipriausių šių dienų ukrai
niečių poetų yra: E. Malanjuk, Os- 
mačka, W. Barka, Wereteočenko, 
Lesyč, Nyšankioskr. 
„Herbarium", „Žemė 
„Žemiškoji Madona“ 
kaip pajėgiausią šių 
niečių lyriką. W Barka pasižymi sa
vo minties gilumu, humanistine filo
sofija ir stipria forma. Tie ir dau
gybė nepaminėtų poetų yra tikri ko
votojai dėl Ukrainos laisvės, kurie 
šaukia: „L’appel de la libertė“!

Iš moderniųjų ukrainiečių bele
tristų pažymėtini: Wasyl Stefanyk, 
Mychailo Korjubinsky, Julian Be- 
skyd, Jury Janowsky, Ulas Samčuk 
ir k. W. Stefanyk yra vienas iš ga
biausių ukrainiečių beletristų, su
kūręs savitą literatūrinę mokyklą, 
meistriškai išreiškęs Galicijos ūki
ninkų vargus, kovas ir psichologiją. 
Romantinėj dvasioj ukrainiečių ste
pių gamtovaizdį sukūrė M. Kozju- 
bynsky. J. Janowsky savo novelėse 
ir romanuose „Raitelis“, „Laivo mei
steris" baroko ir romantikos stiliuje 
davę puikų Ukrainos vaizdą. Vienas 
žymiausių tremties beletristų yra 
Ulas Samčukas, kurio kūriniai dvel
kia Ukrainos dvasia. „Volynlja“, 
„Kovos ir Revoliucija“, „Marija", 
„Kalnai kalba“, „Saulė pateka Va
karuose“ — tai veikalai, kurie susi
laukė ne tik ukrainiečių, bet ir Va
karų Europos skaitytojų pripaži
nimo.

Ukrainiečių dramaturgija, kaip ir 
mūsiškė, stovi užpakalyje kitų lite
ratūros žanrų. Pažymėtini drama
turgai: Jur. Kosač (jis yra taip pat 
ir beletristas, teoretikas), Mykolą 
Kuliš, Al. Komičuk, Mykolą Cyrsky 
(miręs 1942 m.). Jur. Kosač yra Va
karų Europos kultūros dramaturgas, 
idėjinis rašytojas, parašęs: „Priešą", 
„Vikingus“, „Vaidinimą apie šv. Jur
gį“, „Nugalėtoją“ etc.

Ukrainiečių kritika yra šių dienų 
Europos literatūrinės kovos orbito
je. Vienas labiausiai pasireiškusių 
kritikų yra Jury Šerech, kurio kri
tikos straipsniai pasižymi dialek
tika, nauju estetiniu mokslu ir troš
kimu ukrainiečių literatūrą iškelti 
iki pasaulinio lygio. Jis yra „Arkos“ 
žurnalo ideologijos k literatūrinės 
kultūros grindėjas ir kėlėjas.

Modernioji ukrainiečių literatūra 
eina žingsnis žingsnin su moderniąja 
Vakarų Ferspos mąstysena, naujų ke
lių ieškojimu, su prancūzų „tragiškuo
ju humanizmu“, egzistencializmu, su 
amerikiečių pacifizmu, technicizmu, 
scientizmu, Tačiau ji turi ir visiškai 
savitą bruožą: ji kovoja dėl kelio į 
Nepriklausomą Ukrainą. Ji yra be
rniška ir nacionalinė, besiveržianti 
ne tik „ad fontes“, bet svarbiausia 
į laisvę. Ir karta su Wasyl Barka 
mes tikime, kad bus šviesu griuvė
siuose ir kad pražydės gėlės Ukrai
noje ... Nepriklausoma Ukraina 
kelsis ir kultūriniai, žydėjimo laikai 
jai ateis. Sevčenko žodžiais tariant, 
skaidri aušros šviesa patekės... ir 
rytų tautos broliškai nepriklauso
mos gyvens.

valia, sąmoningai siekianti sunai
kinti paskutinį tremtinių atsparos 
tašką — kulturinį bei visuomeninį 
atsparumą. Bet gal nėra ir reikalo, 
įsisąmoninus šio nihilizmo žalą, kuri 
žlugdo kiekvieną teigiamą iniciatyvą, 
pagaliau pati visuomenė ir kiekvie
nas paskiras jos narys turėtų išeiti į 
atvirą kovą, pasmerkdami tos rūšies 
nenaudėlius. Jeigu nenorime, kad 
paskęstume tremties klampynėjė, pa
sistenkime pirmų pirmiausia savo 
stovyklas išvėdinti nuo to sužvinki-, 
mo, kurį jose skleidžia Bublių rašti
ninkai ir Kulių policininkai, o tada 
jau būsime žymiai pakėlę jose kūry
binės nuotaikos sąlygas, sąlygas dar
bui, kuris tarnauja ne kuriai vienai 
stovyklai, bet visai tremtinių ben
druomenei ir iš dalies visai mūsų 
tautai. Gi priemonės tam yra čia pat 
— mūsų pačių rankose. Tik po to ga
lėsime sakytis turį moralinę teisę 
reikalauti ir iš. mūsų kultūrininkų 
bei visuomenininkų, kad jie išsilai
kytų reikiamoje kūrybinėje savo 
srities aukštumoje, o jų darbo vaisiu* 
būtų kiek reikiant brandus.

A. Narvydas
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1948 met sialo teniso pirmenybės 
Dillingene

LIETUVIAI PADEMONSTRUOJA AUKŠTĄ STALO TENISO ŽAIDIMOKLASĘ IR NUGALI AUGSBURGO 
VOKIEČIU RINKTINĘ PASEKME 8:1

Dlllingeno sportininkų grupelė, 
paremiant ir vietos kolonijos komi
tetui, o ypač jo pirm. p. A. Dagiliui, 
suorganizuoja ir įvykdo pirmąsias, t. 
y. 1948 metų, lietuvių tremtinių stalo 
teniso pirmenybes. Gegužės 14—16 
d. d. suplaukia į čia per 40 stalo te
nisininkų beveik iš’visų lietuvių sto
vyklų vakarinėse zonose, kur tikrai 
sportinėj dvasioj tarpusavy palygi
namos jėgos, pasidžiaugiama pavie
nių žaidėjų aukšta žaidimo klase. Ta 
pačia proga reikia pasidžiaugti spor
tuojančio jaunimo idealizmu, tąja 
neišsemiama energija, didele kovo.1 
dvasia dėl lietuvių garbės: didžiaus 
atstumai ir daugumos žaidėjų sunki 
materialinė padėtis nesutrukdo susi- 
važiuoti, pasirungti ir iškovoti gra
žias pergales saviesiems iš sve
timtaučių.

Moterų, vyrų ir Jaunių vieneto 
varžybos buvo vykdomos dviejų mi
nusų sistema, o visi dvejetai — vieno 
minuso sistema iš 3 laimėtų setų.

I. Moterų vieneto varžybose mei- 
sterės vardą iškovoja J. Rutelionienė 
iš Ravensburgo. Ji, prieš patekdama 
į baigminę kovą, laimi prieš Šauly- 
iytę 2:0, Lukšaitę 2:0, Šliafertaitę 2:0, 
Laikilnienę 3:2. Gražiai pasirodo mo
terų vieneto varžybose p. Barkaus
kienė iš Schw. Gmūndo, kuri be di
desnio sunkumo minusininkių gru
pėj išskainioja vieną po kitos vi ” s 
savo priešininkes, o suklumpa tik 
prieš Laikūnienę iš Dillingeno 0:3. 
Finaliniam susitikime kovoja Rute
lionienė ir Laikūniepė. Keturių setų 
kovoje laimi Rutelionienė pasekme 
3:1 (21:11, 19:21, 21:12, 21:9). Moterų 
vieneto varžybose dalyvių buvo 8.

II. Vyrų vieneto varžybose. Ado
mavičius VI. iš Kasselio vėl užti
krintai iškopia į pirmą vietą, antroj 
palikdamas Krivicką, trečioj — Vo
lodka, o ketvirtoj — Sirjatavičių. 
Adomavičiui rimčiau pastoja kelią į 
finalą tik-Krivickas, bet ir jį penkių 
setų kovoj įveikia — 3:2 (21:23), 14:21, 
21:17, 22:20, 21:14). Minusininkų gru
pei pažymėtinas tik Krivicko ir Vo
lodkos susitikimas, kurį laimi pirma
sis 3:1 (21:12, 11:21, 21:17, 24:22). Vy
rų vieneto varžybose puikiai pasiro
do jauniai: Sirjatavičius (Augsburg), 
Kačinauskąs (EichstStt) ir Karpavi- 
č!us (Augsburg). Ignatavičius šiose 
pirmenybėse visiškai be formos. Nas- 
vytis irgi pirmuose susitikimuose su
klumpa. Finale Adomavičius laimi 
prieš Krivicką 30 (21:17, 21:15, 21:14) 
Vyru vieneto varžybose dalyvių bu
vo 17.

"’I. Jaunių vieneto varžybose pir
mo, i viela atitenka Kačinauskui Vyt. 
(Eichstatt), antroji vieta Kuncaičiui 

Jaun. (Hanau) ir trečioji vieta To- 
liusiui (Ingolstadt). Dėl šių metų 
jaunių meisterio vardo stojo į kovą 
20 jaunųjų stalo tenisininkų. Trys 
iš jų rungėsi kartu ir vyrų vieneto 
varžybose ir ten taip pat puikiai pa
sirodė. Daugumos jų žaidimo klasė 
maža kuo beatsi”okonti nuo dabar-

I
Pora vaizdų iš pirmųjų lietuvių tremii.ūų stalo teniso pirmenybių.

Viršuje tenisininkai finalistai, apačioje — aktyvūs dalyviai

tiniu m~'ų stalo teniso reprezentantų 
klasės, r., aliniame susitikime Kači- 
naus.kas laimi prieš Kuncaitį pasek
me 3:2 (14:21, 21:19, 21:15, 11:21, 
21:14).

IV. Moterų dvejeto varžybose te
dalyvauja tik trys poros. Pirmoji 
vieta atitenka Laikūnienei-Rutelio- 
nienei, kurios baigminiame susitiki
me įveikia Zibutytę-Karpavičiūtę pa
sekme 3:0 (21:12, 21:16, 21:16). Tre
čioji vieta atitenka" Šauly tytei-Luk- 
šaitei.

V. Mišraus dvejeto varžybose 
rungiasi 7 poros. Ignatavičius-Rute- 
lionienė baigminėj kovoj laimi prieš 
Krivicką-Laikūnienę pasekme 3:0 
(21:6, 22:20, 21:18). 3—4 vietas pasi
dalina Vaičiūnas-Barkauskienė ir 
Sir j atavičius-Karpavičiūtė.

VI. Vyrų dvejeto varžybose pir-

mąją vietą iškovoja Žulpa-Daukša 
Ptr., finale nugalėdami Krivicką- 
Volodką pasekme 3:1 (18:21, 21:16, 
21:15, 21:14). Adomavičius-Ignatavi- 
čius pasitenkino trečiąja vieta, nes 
Ignatavičius turėjo,, juodą dieną“. 
Šiose varžybose dalyvavo 10 porų. 

VII. Jauniiį dvejeto varžybose da
lyvauja 11 porų, ir čia pirmą vietą 
iškovoja Sirjatavičius - Karpavičius 
(abu iš Augsburgo), įveikdami finale 
Kačinauską-Toliušį pasekme 3:0 (21: 
17, 21:19, 21:19). Trečioji vieta ati
teko Liūgai-Sodeikai iš Dillingeno.

Pirmųjų trijų vietų laimėtojams 
buvo įteikti diplomai ir jie visi ap
dovanoti kukliomis dovanėlėmis. Pir
menybės vykdė Vyr. FASK-to teniso 
reikalams narys Al. Osteika.
LIETUVIAI — TSG AUGSBURG 

8:1
Gegužės 16 d., t. y. besitęsiant dar 

pirmenybėms, lietuviai stoja į kovą 
prieš rinktines Augsburgo vokiečių 
stalo teniso jėgas ir čia pelno saviš
kiams puikią pergalę — mūsiškiai 
laimi prieš TSG Augsburgo vokie

čius pasekme 8:1. Adomavičius, žais
damas mūsų komandoj pirma rakete, 
įveikia be didesnių pastangų Augs
burgo vokiečių stalo teniso pažibą 
Schupfner pasekme 3:0 (21:12, 21:18, 
21:19). Krivickui netenka irgi labai 
susiimti prieš Schiessl — jį nugali 
pasekme 3:1 (21:16, 16:21, 21:14, 
21:16). Ignatavičių lydi per visas 
pirmenybes nesėkmė, nepasiseka jam 
ir čia iškovoti saviesiems taško. 
Breumaier laimi prieš Ignatavičių 
pasekme 3:2 (17:21, 21:9, 19:21, 21:9, 
21:13). Volodka penkių setų kovoj 
nugali Christ pasekme 3:2 (13:21, 
21:9, 21:17, 19:21, 21:19). Taip pat 
pasigėrėtinai sukovoja jaunieji mū
sų reprezentantai Sirjatavičius ir Ka- 
člnauskas (tiesa, jų priešininkai kiek 
silpnesni). Sirjatavičius laimi prieš 
HiUenbrand 3:0 (21:13, 23:21, 21:18), 
o Kačinauskas nugali Harfolt pasek
mė 3:0 (21:13, 21:14, 21:19). Dveje
tuose labai lengvai įveikia Krivickas 
su Volodka vokiečių porą Schupf- 
ner-Breumaier 3:0 (21:16, 21:10, 21: 
17). Adomavičiui-Ignatavičiui vokie
čių porą Schiessl-Christ taip lengvai 
nepasiduoda, tačiau mūsiškiai penkių 
setų kovoj juos vis dėlto įveikia pa
sekme 3:2 (21:13, 9:21, 21:18, 18:21, 
21:17). Mūsiškių jaunių pora Sirjata- 
vičius-Karpavičius taip pat penkių 
setų kovoj nugali Harfolt-Hillen- 
brand 3:2 (22:20, 18:21, 16:21, 21:17, 
21:18). Prieš prasidedant šiam mū
siškių ir vokiečių susitikimui, Vyr. 
FASK-to atstovas Al. Osteika pa
sveikino vokiečių ekipą, linkėdamas 
gražių kovų ir ateityje nuoširdaus 
bendradarbiavimo sportiniam gyve- 
niame tarp mūsiškių ir vokiečiu spor
tininkų.

„Schwabische Landeszeitung“ (V. 
14 d.) apie savo komandą (TSG 
Augsburg) rašė: „... Stalo teniso 
mėgėjai labai domisi šio susitikimo 
pasekme, nes TSG komanda 1948 m. 
dar nėra pralošusi nė vienų draugiš
kų rungtynių“. Įdomu, ką rašys da
bar „Schw. L.“ apie šį susitikimą?

L. V-kas

ANGLIJOJE GYVENANČIŲ 
TAUTIEČIŲ DĖMESIUI

Mūsų Kelio Atstovas Angli
jai prašo pranešti, kad visi tie 
prenumeratoriai, kurie yra ga
vę iš jo sąskaitas, paskubėtų 
jas išlyginti. Taip pat privalo 
sumokėti penumeratos mokesti 
už antrąjį š. m. ketvirtį.

Kartu pranešama, kad visi 
Anglijoje gyveną lietuviai lai
kraštį užsiprenumeruoja tik 
per Atstovą J. Palšį, Boston 
Rd. Hostel., Sleaford, Lincs. 
Tiesioginiai užsakymai nepri
imami.

MŪSŲ KELIAS

Padėka
Didžio skausmo valandą, 

tragiškai žuvus mūsų mylimam 
sūnui a. a. Stanisiovul-Gedl- 
minui SUKAlClUI, mus mora
liai ir materialiai parėmusiems, 
pareiškusiems užuojautą žod
žiu ir raštu: Lietuvos Mlniste- 
riui p. Balučiui, Londono Lie
tuvių Parapijos Klebonui kun.
J. Sakevičiui, D.B.L.S-gos Cen
tro Valdybai, W. Wratingo Ho- 
stello Direktoriui p. L.D. Quay
le, W. Wratingo lietuvių K-to 
pirm. p. Antanaičiui su ponia, 
p. V. Račkauskui, W. Wratingo 
Hostelio lietuviams, ponams 
Osi, Women Voluntary Service 
ponioms. Darbo Ministerijos 
Welfare p. Chamberlain, kitų 
tautų W. Wrattingo Hostelio 
komitetams ir bendruomenėms, 
Pabaltijo Universiteto Studentų 
Sambūrio „Vytis“ skautams, 
Lietuvių Studentiį Įgaliotiniui 
Anglijoje p. H. Survilai, Balti
jos Universiteto studentams 
Anglijoje, p. K. Bražinskui, p. 
V. Gerulaitytei, p. V. Čepėnui, 
p. J. Gediminui, p. J. Tatoriui, 
P. p. Galeckams, p. p. Teišcr- 
skams, p. A. Škudzinskienci, 
buv. Glūckstadto lietuvių ben
druomenei ir kitiems, taip jau 

. visiems palydėjusiems velioni 
I amžino poilsio vietą, nuo
širdžiai dėkojame.

Nuliūdę tėvai.

PRANEŠIMAS GYDYTOJAMS
S. m. birželio 19—20 d. d. Gar- 

mische šaukiamas gydytojų atstovų 
suvažiavimas. Kviečiama atvykti 
nuo 5 gydytojų 1 atstovą. Iš sto
vyklų, kuriose yra mažiau kaip 5 gy
dytojai, taip pat kviečiama atvykti 
po 1 atstovą. Atvykusieji, jei turės 
iš stovyklos maisto išsiregistravimo 
pažymėjimą, galės ten gauti nedir
bančiojo maisto davinį. Nakvyne bus 
pasirūpinta. Atvykstantieji prašomi 
su savim pasiimti po pagalvėlę ir 
valgymo priemones (lėkštę, šaukštą 
irt. t.) '

Programoje numatomos dvi die
nos darbo posėdžiams ir dvi dienos 
ekskursijoms. Gydytojai, kurie yra 
įtraukti į atstatymo plano paruošimo 
darbą, prašomi visi atvykti ir pasi
rengti atitinkamiems pranešimams 
bei diskusijoms.

Gydytojų Sąjungos Valdyba

Mielą
DANGUOLE PASKANYTE, 

ir jos mamytę, jų brangiam tė
veliui ir vyrui mirus, užjaučia 
ir kartu liūdi

Kudirkų ir Juškevičių 
šeimos

L. T. B. C / Kartotekos pranešimas
IEŠKOJIMŲ IR SU LTB/KARTOTEKA SUSIRAŠINĖJIMO REIKALU

Esančių V. Vokietijoje bei Austri
joje lietuvių žiniai pranešama, kad 
mūsų Konsulatai JAV-se grįžta prie 
tiesioginių savo pareigų ir paieškoji
mų daugiau nevykdo. Kas negavo iš 
jų prašytų adresų — gali pakartoti 
savo prašymus C/Kartotekal, kuri 
vykdo lietuvių ieškojimus visose ša
lyse, išskiriant SS sritis.

Jeigu ieškomieji J.A.V-se lietu
viai spėjamai yra pritapę prie kitų 
tautybių bendruomeninių, tai jų ieš
kojimus reikia daryti šiais adresais:
1) lenkų — „Nowy Swiat", Polish

Daily, 374 — 2 Avenue, New York, 
N.YJUSA,

2) ukrainiečių — „Svoboda“ 1/83 
Grand Street, Jersey City, N. Jer- 
sey/USA,

3) r u s ų — „Novoje Ruskoje SIovo",
Ieškomojo asmens žinios:

1. ........ .... .......................................... ..
Pavardė, vardas ir tėvų vardai?

2 ....................................................... ;......
Gimimo data ir vieta?

3 ............ ........................... .................... .
Kada, iš kur ir į kur išvyko?

4.  i...................................... ..... .
Spėjamasis adr. ir kitos žinios?

' (Vieta, data ir
Galimai tiksliau užpildyta tokia 

ieškojimo forma siunčiama C/Karto
tekai šiuo būdu:
a) gyvenančių V. Vokietijoje lietu

vių — per vietos LTB komitetus ir
b) gyvenančių kitose šalyse lietuvių 

per tų šalių centrines (nekomuni
stines) lietuvių organizacijas, o jų 
nesant — ieškojimas pasiunčiamas 
adresu: C/Kartoteka, c/o LTB Vyr. 
Komitetas, Llth. PP Camp, (16) 
Hanau, US-Zone, Germany. Tokia 
tai tvarka susirašinėjamą su C/ 
Kartoteka ir atsiliepiama į spau
doje jos padarytus skelbimus. Pa
geidautina, kad atsakymui būtų 
įdedama pašto ženklų.
Teigiami ir greiti ieškojimų re

zultatai bus įmanomi tada atsiekti, 
kai visi lietuviai palaikys glaudų 
Irnntnlrta su savomis organizacijomis

243 West 56 Street, New York, 
N.Y.ZUSA ir

4) vokiečių — atsisakius tarpi
ninkauti ieškojimuose „New Yor
ker Staats-Zeitung“ kreiptis J:
a) Zentrale Suchstelle, (24a) Ham- 

burg-Altoha, Allee 131 arba į
b) Suchdienst d. Caritas-Verban- 

des, (17b) Freiburg, Wartmanns- 
haus,

c) Suchdienst fūr vermiBte Deut
sche, (1) Berlin W 8, Kanonier- 
straBe.

Pastaba: tokių asmenų ieškojimai 
rašomi atitinkamos tautybės kalba ir 
siunčiami ne C/Kartotekai, bet tie
siog čia nurodytais adresais.

Per C/Kartoteką daromų lietuvių 
ieškojimo forma nustatoma tokia:

Ieškotojas:
1...................... . ................„... ................

Pavardė, vardas ir tėvų vardai?
2.............. . .......... ................................. ..

Gimimo data ir vieta?

Kaip giminingas ieškomajam?
4. ( ) ......... ......................................

Tikslus dabartinis adresas?
parašas)
kurių centrai turės jų adresus ir 
nuolat seks lietuvišką spaudą.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant U svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis U svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti Ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesnnaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numeri pasilikdami sau 10*/> nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius Iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayer. Hypothekcn- und Wechsel-Bank, F1L Dillingen/Dongu (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

gg MUSU. KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
DiUinsea a. d. Donau, Kapsu Imi r sir 16

Vyr. Redaktorius D. Panikas 
Redaktorius AL Laikūnas.

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

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

Printer: Verlageanstalt Manz, Dillingen Donau.
Population to be served: 26.60O.

Skelbimas Nr. 33
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.

596. Stankus Silvestras su žmona 
Emilija iš Sedos, Arleckaitė Kazė iš 
Lieplaukės, Galkontienė - Kasparaitė 
Viktė ir Kasparas Aleksas iš Kar
klėnų.

597. Janulevičiūtė Veronika iš 
Pasvalio, Sasnauskienė Ksavera iš 
Buniškio, Bendžiūnas Petras iš Ant- 
kalniškių ir Bieliauskas Antanas nuo 
Jezno.

598. Miliūnienė-Maleckaitė Mari
ja su sūnumi Jonu, Matulevičius 
Pranas iš Vaitkūnų, Vaičius Pranas 
iš Krūčių ir Gasiūnlenė-Džiaugytė 
Bronė.

599. Matušaitytė Ona iš Kauno, 
Preikšas Vytautas bei jo brolis Ed
vardas, Bužinskis Valentas su žmo
na Vanda ir dukra Laima iš Rudžių.

600. Beniušienė - šliauterytė An
tanina ir Svežas Aleksas Iš Kruopių 
arba jų giminės — prašomi rašyti 
adresu: Mrs. Mary Bradchulis, 6325
S. Aberden St., Chicago 21, Ill., USA.

601. Pautienius ir Kuopaitis (Kau- 
paitis) iš Sausininkų arba žinantieji 
jų likimą — prašomi rašyti adresu: 
Miss Adela Bartkus, Main Street, 
East Gramby, Conn., USA.

602. Jocius Juozas iš Raseinių 
prašomas skubiai atsiliepti C/Karto
tekon, mirusio J.A.V-se dėdės paliki
mo reikalu.

603. Gauti adresai iš JAV: Felik
sui Gabaliauskui, Elenai Jurašienei, 
Marijai Kupstienei, Antanui Veniui 
ir Povilui Petkevičiui (iš Uruguay).

LTB C/Kartotekos Vedėjas

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio.

ieško šių asmenų:
72. Gotz Zewulu, iš MUncheno; 

Grodzinski Israel, gim. 1920, iš Bu
chenwald; Grudzinskas Vladas, gim. 
1893. 12. 3. iš Stutthof; Gulmanas 
Viktoras, gim. 1919, iš Vokietijos; 
Gylys Eliziejus, iš Mūnchen; Henin 
Belin; Henin Joseph; Henin Laeser; 
Henin Lea, gim. 1870; Henin Sara, 
Chea; Kapeliušnikas Berta, iš Kau
no; Kapeliušnikas Sara, iš Kauno; 
Kapeliušnikas Slioma, iš Kauno; 
Karnichaisnas Safir, 40 metų, iš Lie
ge; Kaškeilis Fenny, gim. 1917, iš 
Hamburg; Katz Nina, 13 metų, iš 
Kauno; Kiela Marijonas, gim. 1924.
2. 10. iš Neustadt; Klein Anna, gim. 
1926. 2. 24. iš Island Rugen; Klipin- 
gaitienė Dorota, gim. 1898; Paške
vičius Antanas, gim. 1914, iš Vokie
tijos.

73. Bliacherovitz Susanna, iš Kau
no; Bioch Chaya, 20 metų, iš Bu
chenwald; Blom Albert, 45—50 metų, 
iš Hochenberg; Gorbunovaitė Emma, 
gim. 1924. 7. 4. iš Coburg; Gordon 
Minucha, 65 metų, iš Buchenwald; 
Gordon Sulamith, gim. 1922, iš Stutt
hof; Kunkies Adolf, gim. 1925. 10. 17. 
iš Berlin; Lapianski Ben-Zion, iš Bu
chenwald; Leibowitz R„ iš Šiaulių; 

Lenkow-Libszyg Leyba, iš Vilniaus; 
Lewy Boruch, 45 metų, iš Kauno; 
Lindovitsch Boris, gim. 1908. 5. 10; 
Lipses Sara, gim. 1897, iš Stutthof; 
Lopas Aron, gim. 1902. 2. 12. iš Bu
chenwald; Lvovitz Chava, gim. 1903, 
iš Stutthof; Marukas Maria, gim.š 
1909. 5. 10. iš Kauno; Paškevičienė 
Jadvyga, gim. 1920. 7. 18; Povilo* 
Rulis (?), 45 metų, iš Kėdainių; Ta
raškevičius Viktoras, gim. 1925; Ze< 
maltis Kazys, gim. 1925. 5. 25.

Yra paieškoma:
Rozalija Cepnlienė-Tamuiionytė, 

gim. 1906 m., 
ir Valė Nauninkaitė, 

paieško:
Jonas Tamulionis,

A.E.C. Hostel, Wingham, 
Canterbury, Kent. 

Great Britain.

Parduodamas kometas. be mundštuko 
RM 400.—.

K. Ginčius, (13a) Seligenstadt
b. Wiirzb., Litauisches Lager.

Rudienė Eufrozina ir Mažeikaitė 
Aniceta iš Kompukų kaimo, Kretingos 
apkr., prašomos atsiliepti šiuo adre
su: Šeštokienė, Laimė, Biberach/Riss, 
Schranenstr. 7. Jų ieško giminės iš 
Amerikos.

Levickas, Zigmas, gyv. Waten- 
stedt, Wohnheim 2/3, Braunschweig, 
kilęs iš Panevėžio apskr., ieško gimi
nių bei artimųjų.
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MUSU, KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Dideli darbai be ašarų

Kodėl

kelia 
meilę,

Jul šakelė. — Nebus nei pame
luota nei.perdėta, jei pasakysiu, kad 
sunku surasti Amerikoje lietuvį, kurs 
nežinotų, kas yra Antanas Vanagaitis 
— „Margučio“ radijo savininkas ir 
„Margučio“ žurnalo leidėjas, 
taip yra?

Vanagaitis jau 24 metai 
Amerikos lietuviuose Lietuvos
prisirišimą prie jos, pasiaukojimą 
jos reikalams. Ir tai vien savo ini
ciatyva, savo atsakomybe ir savo 
darbu uždirbtomis lėšomis. O tatai 
Amerikoje nelengva, labai net gi 
sunku. Jis sugebėjo. Jis jau

16 metų kasdien be jokios per
traukos

kalba ir kalba lietuviams 
jo bangomis. Bet kalba 
tūkstančių tūkstančiai jo
be jo radijo apseiti nebegali. Taip 
priprato ir pamėgo.

Kaip Vanagaitis to pasiekė? Pir
mučiausia, Vanagaitis labai gerai pa
žįsta Lietuvą. Gimęs Sakių apskr. 
Buvęs vargoninku pas Tumą-Vaiž
gantą, pas kun. Mironą, vėliau buvęs 
Kauno 
tįstas;

„Ei

savo radi- 
taip, kad 
klauso ir

Valstybės teatro dramos ar- 
Jis yra taip pat
pasauli, Mes be Vilniaus 

nenurimsime“
(ir daugelio kitų) dainų kompozito
rius. Studijavo Vokietijoje, Drezde
ne (1918—20 m.).

Atvykęs Amerikon, jis ėmėsi dar
bo iš pagrindų. Pirmučiausia trejis 
metus vien tik važinėjo po visas 
Amerikos lietuvių kolonijas su va- 
Vinama

„Dzimdzi-Drimdzi“
grupe (Vanagaitis, Olšauskas, Diki- 
nis, Dineika). Ta grupė savo vaidi
nimais, dainomis, muzika sujudino 

. visus Amerikos lietuvius. Dabar Va
nagaitis pastoviai įsikūręs didžiau
siame lietuvių centre C b i c a g o j e, 
Jll, 6755 So Western Ave. Jis čia 
turi visą štabą artimesnių ir toli
mesnių bendradarbių, rėmėjų, ger
bėjų. Artimiausias jo padėjėjas yra 
Kazys Deveikis, gimęs Amerikoje, 
Lietuvos nematęs. Gražiai kalba 
lietuviškai, puikiai orientuojasi tarp
tautinės politikos klausimuose. Jis 
n? tik trokšta Lietuvos laisvės, bet 
visai realiai tiki; kad Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma. Kazys De
veikis per praėjusį karą buvo Vokle- 
ti’ps fronte, kaip Amerikos karys. 
Tik paliaubas pasirašius, jis dėjo vi
sas pastangas pakliūti į Lietuvą, 
pasveikinti savo tėvų žemę. Bet kur 
tau! Draugiškieji Sąjungininkai — 
sovietai ir kalbėti nepanorėjo apie 
lietuvio, nors ir Amerikos kario, įsi
leidimą.

Jo tėvas, taip pat Kazys Devei
kis, yra Chicagos apskrities Balto 
pirmininkas, savo sumanumu, pa
triotizmu ir tremtinių gelbėjimo sri
tyje aukštai pakilusi asmenybė. To
kios šeimos yra tikrai palaima

Tai irtuvos ir tremtinių reikalui, 
nenuostabu, kad iš tokių šeinių susi
daro Vanagaičio lietuviškos propa
gandos štabas. Neseniai „Margučio“ 
radijo fronte pradėjo nuolat dirbti 
trem"’'vs, advokatas Linkus (šiau-

Antanas VANAGAITIS, Chicagos lietuviškos radijo „Margutis“ direkto
rius ir savininkes (kairėjė), Kazys DEVEIKIS, Vanagaičio dešinioji ranka 

(dešinėje).

liškis). Jis yra neseniai atvykęs iš I 
Vokietijos. P. Linkus gabus, labai 
judrus ir didelis .tremtinių bičiulis, 
be abejonės, tinkamai atstovaus 
tremtinius. Vanagaičio plačiame dar- . 
bo bare. Jo aktyvumas ir dabar jau 
ryškiai pastebimas.
Vanagaičio „Margučių“ biuras (ofi

sas) yra tikras ir žinių centras .
Čia lankosi nuolat visuomenininkai, 
žurnalistai rašytojai, biznieriai — 
lietuviai ir nesuskaitomos daugybės 
jo bičiulių. O lankytis yra ko. Jo 
rūsyse pilna retų lietuviškų knygų, 
Lietuvos laikraščių komplektų, lie
tuviškų mokyklų vadovėlių, gaidų. 
Daugiausia tai atgabenta iš Nepri
klausomos Lietuvos. (Tik gerokai 
nukentėjo nuo potvynio, kuris gan 
aukštai dalį knygų palietė).

Vieną dalyką betgi tenka pami
nėti atskirai. Kai kas mėgina nu
siskųsti, kad Vanagaičio radijo pro
gramos perdaug linksmos ar net pa
viršutiniškos. Bet reikia suprasti 
Amerikos gyvenimo sąlygas. Čia 
reikia surasti būdus, kaip patraukti 
žmonių dėmesį. Liūdnų ir ilgų pra
kalbų niekas neklauso, o kartą pa
klausęs kitą kartą nelabai benori. 
Vanagaitis didelius, rimtus ir pagar
biai minėtinus darjjus atlieka leng
vai, nežymiai — su daina, muzika ir 
juokais. Be ašarų. Tai amerikietišką, 
— bet taip yra ir kitaip negalima. 
Be to, negalima gi užmiršti, kad vi
sam tam darbo barui finansuoti rei
kalingos lėšos. Todėl ir grynai rei- 
klaminiai dalykai yra svarbus fak
torius, mažiausia neišvengiamas.

Sakoma: „Pasaulį valdo vyrai, o 
vyrus — moterys“. Tatai prisiminiau 
pažinęs „Margučio“ Rūmuose ponią 
Lillian Žilvitaitę — Vanagaitlenę 
Man atrodo, kad be jos būtų tik pu
sė Vanagaičio. Elegantiškos išorės, 
o svarbiausia — elegantiškos dva
sios, tauri Lietuvos laukų dukra su
kuria tą jaukią paunksny kurioje 
klėsti niekada nepaliaują „Margu
čio“ darbai.

1948. V. 27.

JUL. SAKELE, 
Mūsų Kelio nuolatlmis koresponden

tas Chicagoje

Ar tremtinių įsileidimo bilius bus 
priimtas?

AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
svarsto I tuota, jog daroma labai daug žygių, lesevičiai, Žiūrienė, P. Linkus, Vin-

44 l-c/4 t v , 4r-f 1 1t L' a n 4* am 4 a 4
Tokį klausimą nuolat i 

tremtiniai, bet paskutiniuoju metu jį 
aktyviau svarsto ir Amerikos -lietu
vių laikraščiai. Ir reikia pripažinti, 
kad mintys nėra optimistiškos. Į rei
kalus nemažai šviesos įnešė National 
Catholic Resettlement Council iš
siuntinėtu įvairiems laikraščiams 
pranešimu apie savo veiklą. Tame 
pranešime minima, kad gegužės mėn. 
4 d. New Yorke, Netherland vieš
butyje, buvo platokas pasitarimas 
tremtinių įsileidimo reikalu. Tame 
posėdyje dalyvavo žinomas veikėjas 
Claries P. Taft, 40 diocezinlų direkto
rių iš įvairių vyskupijų, arkivysku
pas McNlchmas ir kt. Jame 
vo ir BALF atstovas. Buvo

daiyva- 
konsta-

Nėra vietos tremtiniams
Daily Mail korespondentė Betty 

Gaskifl iš Berlyno rašo apie tremti
nius ir nurodo jų beviltišką likimą. 
Ji rašo, kad jei pasaulio tautos pasi
dalytų 1.500.000 tremtinių, tai, anot 
IRO, ši problema būtų išspręsta 1950 
metais. Kadangi daugeliui kraštų 
trūksta darbo jėgos, tai jie renkasi 
tik darbingus DP, bet ne jų šeimas.

„Toks įkurdinimas turi būti su
laikytas“, pareiškė IRO pareigūnas, 
neseniai sugrįžęs iš Ženevos konfe
rencijos, kurioje buvo planuojama 
pabėgėlių reikalai. „Kitu atveju mes 
nerasime jokios vietos nedirbantiems 
šeimų nariams — moterims, vaikams, 
silpniesiems ir seneliams“.

„Juk tai nusikaltimas pasakyti 
šiems žmonėms, kad jie turi atsiskir
ti, ypačiai kai tnūsų eventualus tiks
las yra surasti jiems visiems vietą“.

kad jiesurasti tėvynę ir jie jaučia, 
negali sugrįžti į Lietuvą, Estiją ir 
Latviją.

Kai lenkams buvo siūlomos pre
mijos, kad sugrįžtų namo, tai pabal- 
tiečiams tokių spaudimų nebuvo pa
daryta, nes jie jaučia, kad jų laukia 
blogiausias persekiojimas.

Vokietijoje jiems nėra kas pasiū
lyti. IRO mano, kad, jeigu Amerika 
ir Kanada nepanorės jų priimti, tur 
būt, galėtų surinkti pakankamai pi
nigų, kad galėtų pradėti kolonizuoti 
centrinėje aukštutinėje Afrikoje ar 
Pietų Amerikoj. Bet šis planas esąs 
sunkiai realizuojamas, nes IRO rei
kalinga 1.250.000 svarų vien tik pačiai 
pradžiai. Dauguma lėšų eitų žemės 
ūkio inventoriui įgyti, transportui ir 
kt. (DM/J.A.)

kad tremtinių įsileidimo reikalu 
vienoks ar kitoks bilius būtų priim
tas jau šią sesiją. Konstatuota,’ kad 
įsileidimui opozicija žymiai sumažė
jusi, bet dar yra .ir stipriai trukdan
čių jėgų. Bet rimtai prisibijoma, kad 
bilius šioje sesijoje gali būti ne
priimtas, nes atstovai ruošiasi prezi
dento rinkimams ir nori sesiją gali
mai greičiau užbaigti Atstovų tarpe 
yra nedaug tokių, kurie patys savo 
akimis matė tremtinius ir jų klausi
mu dabar gyvai rūpinasi Daugumai, 
atrodo, šis reikalas nėra skaudančio 
pobūdžio ir nenori perdaug anga
žuotis.

Taigi, kaip matome, pranešimai 
nėra džiuginantieji. Tik gal tiek 
džiugina, kad vėliau ar ankščiau bi
lius bus priimtas ir bus surasta 
200.000 tremtinių pirmos apsigyveni
mo galimybės. Jau dabar pradėtas 
surašymas, kur įleisti tremtiniai ga
lėtų apsigyventi ir gauti darbo. Bet 
ir tai daroma tik labdaros organiza
cijų.

TAUTINES SROVES VEIKĖJU 
PASITARIMAI

Gegužės mėnesio 16 ir 17 dieno
mis, Sodus Farmoje, pas žinomą 
kurortų savininką J. Bačiūną, įvyko 
tautinės srovės organizacijų vado
vaujančių asmenų pasitarimai. Pa
sitarimuose dalyvavo šie veikėjai — 
P. J. Žiūrys, A. Oils, K. S. Karpius, 
J. Bačiūnas, V. Abraitis, A. S. Tre
čiokas, K. Strumskis, M. J. Colney, 
M. Sims, Dr, J. Sims, J. Kripas, Dou- 
van, Rauby, D. Adomaitis, S. Ado
maitienė, Nasvytis, Augustinavičie- 
nė-Nasvytytė, S. Smetonienė, Sa-

cas ir E. Rasteniai.
Pasitarimuose buvo svarstyta 

Lietuvos laisvinimo darbas, tremti
niams pagalba ir tautinės minties 
vieningos organizacijos įkūrimas. Vi
sais minėtais klausimais padaryti nu
tarimai, o vieningos tautinės minties 
organizacijos (kūrimui sudaryta ko
misija iš P. J. Ziūrio, J. Bačiūno, A. 
Olio, V. Abraičio, A. Trečioko, J. 
Ginkaus, Nasvyčlo,. P. Linkaus ir V. 
Rastenio. Darbui vadovauti išrinktas 
prezidiumas IŠ pirmininko A. Olio, 
iždininko J. Bačiūno ir sekretoriaus 
Vinco Rastenio.

ATVYKO 27 LIETUVIAI
Balandžio mėn. 17 d., kaip prane

ša Lietuvos Generalinis Konsulas, iš 
Vokietijos į JAV atvyko 27 lietuviai. 
Jų tarpe 12 atvyko, kaip Amerikos 
piliečiai. Atvykusiųjų tarpe yra-Ka-

Bendradarbė paliečia Europos 
kraštus ir nurodo, kad jie labai maža 
Seimų narių tepriima. Dauguma jų 
gyvena Vokietijoje nežmoniškose 
butų sąlygose, ypač esanti sunki pro
blema su lenkais, kurių neapkenčia 
vokiečiai dėl dažnų jų kriminalinių 
nusikaltimų, dėl juodosios rinkos 
operacijų. Šiuo metu esą dar 164.000 
lenkų, kurie nenori namo grįžti ir 
nenori Vokietijoj pasilikti.

Amerikiečiai labiausiai mėgsta 
pabaltiečius. Ji rašo: „Aš niekad ne
sutikau IRO ar Unrros pareigūno, 
kuris nekalbėtų aukštai apie šiuos 
žmones, kurie pabėgo nuo rusų do
minuojamų savo kraštų. Apie 80.000 
yra Vokietijoje ir laukia kur nors

Studentas, 
tuojau atsiliepk

AMŽIUS: NUO 25—32 METU
Jul. Sakelė. — Nuolat blogėjanti 

padėtis Europoje verčia mus, čia 
atvykusius tremtinius, ieškoti prie
monių, kaip padėti ten likusiems. 
Kai kada tos priemonės gal kiek ir 
keistos gali pasirodyti, netgi neįpra
stos. Bet juk ir padėtis neįprastai 
kritiška.

Besikalbant su akademiniu jauni
mu paaiškėjo, kad yra pasiryžusių 
padėti savo kolegoms — lietuviams 
studentams atvykti į Ameriką ir tai 
be jokių kitų minčių.

Dabar Miss Marian Pulkis, 1517 
So 48th Avenu, Cicero 50, Illinois, 
U.S.A., sutinka atkviesti vjeną stu
dentą. Ji mano, gal ir jos draugės 
panorės kitus atkviesti — nori pa
mėginti. Miss Puikis yra 19 metų. 
Lietuvos niekada nematė, nes jos 
tėvai sutiko, kad ji iš savo sutaupų 
gali kviesti studentą ir pradžioje pa
dėti jam įsikurti. Sąlygos: tarp 25— 
32 metų, pirmoje eilėje medikai ir 
technikai studentai (žinoma, gali ir 
kiti). Rašant laišką būtina pridėti: 
1) foto, 2) gyvenimo aprašymą, 3) kas 
iš žinomų lietuvių (profesorių, 
VLIK’o veikėjų, partijų vadų, kuni
gų) galėtų rekomenduoti kaip gera 
lietuvį ir neabejotinos moralės asme
nį. Nurodyti tų galinčių rekomen
duoti asmenų dabartinius adresus.

Prašoma kreiptis tik tuos asme
nis, kurie atitinka tas sąlygas. Ra
šyti lietuviškai, kas moka — angliš
kai Rašyti „Air mali“, bet jokiu bū
du ne „Express-Eilbot“ (šis ilgai, bot 
su dideliu „triukšmu“ eina).

zys ir Sofija Buragal su dviem val
kais, Hermanas Endriulis, Nina Gri
galiūnienė, Jonas Goldapas, Viktoras 
ir Vanda Matučiai su dviem vaikais, 
Rožė Mickevičienė su dukterim, 
Vincas Minkūnas su sūnum, Elena 
Raubertienė su trim vaikais, Kazi
mieras Skabeika, Vincas Švarcas su 
dukterim, Augustinas ir Tatjana 
Voldemarai su dviem vaikais ir Sta
sys Žukauskas. B. Vargas

Vak. Vokietijoje steig. parlamentas rugsėjo 11
Jau kelinta savaitė, kaip Londone Į kontrolės organo, kuriam būtų pa- 

konferuoja šešių vakarinės Europos į vesta kontroliuoti Rhuro krašto ga- 
valstybių atstovai. Svarbiausias tos myba. Šią tarptautinę kontrolės In- 
konferencijos darbotvarkės punktas, 
kaip Jau buvo čia minėta, yra Vo
kietijos ateities planai. Tiesa, Lon
done padaryti nutarimai tebus tik 
rekomendacija ir jie įgys teisinės ga
lios tik po to, kai juos sankcionuos 
Vak. Europos valstybių vyriausybės, 
tačiau netenka laukti, kad šie nutari
mai prieš įsigaliojimą bebūtų iš 
esmės pakeisti.

Konferencijai einant į pabaigą, 
kaip informuoja AFP iš Londono, 
pasisekė pašalinti vieną esminių 
kliūčių ir susitarti dėl tarptautinio

stituciją, kaip spėliojama, sudarys 
JAV, D. Britanijos, Prancūzijos, Ba- 
naluxo ir Vak. Vokietijos atstovai.

Iš kitų toje pat konferencijoje 
sutartų klausimų, liečiančių Vokie
tiją, pažymėtinas nutarimas sušaukti 
Vak. Vokietijos steigiamąjį parla
mentą. Tasai parlamentas turėtų bū
ti renkamas jau š. m. rugsėjo 1 d. 
Prieš tai turėtų specialios konferen
cijos susirinkti Vak. Vokietijos pa
skirų valstybių ministerial pirminin
kai ir tiksliai aptarti savo valstybių 
sienas, (z)

Iš STUDENTU KORPI VILTIS GYVENIMO: 1) Atvykus į Fischeną būrelis korpurantų tariasi dienos klausimais; 2) Studentai, pasivadinusieji 
negrais, iškyloje; 3) Fiseheno miestelyje; posėdžių pertraukos metu. ' Nuotr. B. Gaidžiūno.
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