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Dabartinė padėtis nėra .galutinė
MINISTERIO 8. LOROZAlClO KALBA, PASAKYTA NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES PROGA LIETU-

VIŲ KOMITETO ITALIJOJ PRIĖMIME, DALYVAUJANT J. EM.

Viena Lietuvos valstybinio gyve
nimo tradicijų, dargi — viena jo in
stitucijų buvo įprotis mūsų valsty
binę šventę ir iš viso kiekvieną svar
bų tautos gyvenimo įvykį švęsti baž
nytine ceremonija. Dabartiniai oku
pantai stengiasi mūsų krašte visomis 
priemonėmis persekioti ir— pašalinti 
šitą tradiciją. Kas šiandien Lietuvoj 
atvirai atliktų bažnytines apeigas už 
Lietuvos gerovę, rizikuotų būti oku
pacinės valdžios nubaustas lyg už 
svetimos valiutos kontrabandą. Aukš
tieji tikybiniai, tautiniai ir moraliniai 
principai, kurie yra būtini civilizuoto 
ir laisvo gyvenimo pagrindai, ateizmo 
jėgoms tėra svetimos vertybės, - ku
rias reikia išimti iš apyvartos ir pa
keisti ciniškais vadinamosios progre
syvinės demokratijos melais.

Šitomis aplinkybėmis Sv. Mišios, 
kurias Jūsų Eminencija teikėtės at-1 
laikyti už Lietuvą, įgyja ypatingos,! 
brangios mums reikšmės ir sudaro 
didelės šviesos spindulį, apšviečiantį 
kelią, kurį mes, lietuviai, esame pa
sirinkę pasiekti mūsų tikslui, būtent, 
mūsų Tėvynės laisvės atstatymui.

Nėra reikalo slėpti, kad Romos 
lietuviams susirinkus čia pareikšti 
nuolankią pagarbą Jūsų Eminencijai 
ir širdingai pasveikinti visus, kurie 
malonėjo atsilankyti į šį susirinkimą, 
mūsų širdys yra apimtos didelio liū
desio. Iš tikrųjų, mūsų kraštui vis 
tebėsant svetimoj okupacijoj, nežmo
niškas teroras pastato mūsų tautą- į' 
sunkiausią paveju.

Padėties, kurioje yra Lietuva, o 
taip pat ir kitos centro bei. Rytų Eu
ropos tautos, sunkumas, buvo nese
niai dar kartą įrodytas kriminalinio 
pasikėsinimo prieš vieną aukščiausių 
Bažnyčios atstovų. Niekšiški veiks
mai, palietę Kardinolą Vengrijos Pri
matą Mindszenty yra neišvengiama 
pasekmė tos, tvarkos, kuri brutališka 
jėga yra primesta dešimtims milijonų 
žmonių. Esztergomo arkivyskupas 
priklauso ilgai, nesuskaičiuojamai 
virtinei nekaltų aukų, kurios jau yra

mažina nei mūsų pasiryžimo, nei mū
sų pasitikėjimo ateitimi. .

Prašydamas Jūsų Eminenciją teik
tis priimti mūsų labai širdingą pa
dėką už Jūsų palankumą, aš su pa
garba lenkiuosi prieš Jūsų palaimin-

KARDINOLUI J. PIZZARDO

tą kardlnolišką purpurą, kuriam pas
taroji Bažnyčios kunigaikščio kančia 
suteikia naujos pažibos.

Ponios ir Ponai, taip pat nuošir
džiai dėkoju Jums už Jūsų simpati
jos pareikštos Lie'uvai.

J. E. t vilas Mi..ister.s Stasys Lozoraitis,. Lietuvos Diplomatijos Šefas, 
■ 1 einąs Respublikos Prezidento pareigas.

Pamirškime asmenines ir partines ambicijas
BUV. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO DR. K. GRINIUS 

“ . ATSIŠAUKIMAS VASARIO 16. d. PROGA.
Toli atskirti nuo savo artimųjų, 

nuo savo gimtųjų laukų ir sodžių, 
mes vėl švenčiame mūsų didžiau
siąją sukaktį — Vasario Šešiolik
tąją, kadaise linksmą ir iškilmingą, 
tjpbar gilaus liūdesio ženkle. *

. Mūsų liūdesys ir susirūpinimas 
yra pagrįsti ir suprantami.’ Žiauri 
bolševikų okupacija Lietuvojė tebe
sitęsia. Šios dienos šventę tūkstan
čiai lietuvių sutinka kalėjimucfte ir 
sužvėrėjusių tardytojų kamerose, Si
biro taigose ir tolimose koncentraci
jos stovyklose. Iš Lietuvos mus pa
siekia žinios apie nesibaigiančius 
lietuvių persekiojimus, apie beato
dairiškas okupantų pastangas likvi
duoti savarankius Lietuvos ūkinin
kus, apie naujas ir naujas deporta
cijas į tolimąsias Sibiro sritis, sie
kiant Lietuvą palikti be lietuvių. 
Visa tatai mus verčia su didžiausiu 
susirūpinimu sekti įvykius ir steng
tis, kad išlaisvinimas neateitų per 
vėlai. Vis dėlto tarptautiniai poli
tiniai įvykiai rodo, kad demokrati
nis pasaulis jau gerai supranta, kas 
slepiasi už geležinės uždangos ir ko- 
•ki pavojai gresia žmogui iš bolševi
kinės tironijos. Mūsų tikėjimą švie
sesniu rytojumi, mūsų valstybės su
vereninių teisių atstatymu ir mūsų 
tėvynės išlaisvinimu stiprina ne tik 

.nauja politinė padėtis prieš Sovietų 
Sąjungą, bet ir gilus istorinis paty
rimas, jog net ir kruviniausieji des
potai ir jų smurtu sukurtos imperi
jos neišlaiko pančiuose žmonijos, be
siveržiančios į laisvę, kultūrą ir to
leranciją. Nėra abejonės, kad ir rau
donieji tironai gaus lygiai tą patį 
atlyginimą, kokį gavo Vokietijos ir 
Japonijos avantiūristai.

— Prancūzijos komunistų vadas 
M. Thorez pareiškė, kad Sovietų Są
jungos armija, jeigu ji okupuotų 
Prancūziją, būtų pasveikinta be» pa
sipriešinimo, kaip išvaduotojų pajė
gos. Nuosaikieji prancūzai labai su
sirūpinę tokiu komunisto pareiškimu.

Šia iškilminga proga aš kviečiu 
visus lietuvius broliškai ir drąsiai 
nešti mūsų Nepriklausomybės vė
liavą. Nors mes, išeiviai, kiekvienas 
turime savo rūpesčių, bet mūsų rū
pesčiai nublunka, prisiminus mūsų 
brolių kančias tėvynėje. Mes esame 
laisvi žmonės, nepasiekiami raudo
nojo despoto, ir todėl mūąų pareiga 
— subendrintomis jęgomis dėtis ko
von dėl mūsų Lietuvos laisvės.

Šioje kovoje mes esame nevienL 
Mūsų kenčiančios tėvynės balsas vis 
labiau ir labiau išgirstamas Vakarų 
Demokratijose. Todėl mums šiandien 
svarbiau, negu bet kada anksčiau, 
turėti vieningą vadovybę, kurios pa
reiga būtų mus jungti, vienyti ir 
mums vadovauti kovoj prieš bolše
vizmą ir palaikyti ryši su mums 
draugiškomis valstybėmis. Tokia va
dovybė reikalinga ne tik mūsų visu 
pritarimo, bet ir realios paramos. 
Mūsų svarbiausias uždavinys bent 
laikinai primiršti vftus _ nuomonių 
skirtumus, asmenines ir partines am
bicijas, kurios mus skaldo tada, ka! 
mes taip reikalingi vienybės. Šito 
reikalauja ir kovos logika, ir blaivus 
protas, ir demokratinė dvasia

Su dideliu apgailestavimu ir 'Su
sirūpinimu skaičiau spaudoje buvu
sių Lietuvos piliečių žydų pakalti- 
nimus lietuvių tautai. Aš labai gerai 
žinau, jog tie pakaltinimai nepa
grįsti, o, gal būt, net piktos va’los 
padiktuoti. Visą vokiečių.okupacijos 
laikotarpį lietuvių pogrindis ir tau a 
su pasipiktinimu smerkė žydų žudy
nes ir stengėsi “kuo galima padėti 
žydams. Žinoma, lietuviu' tautoje, 
kain ir visur kitur, pasitaikė juodos 
sąžinės žmonių, tačiau dėl tų žmo
nių negalima' kaltinti visos tautos, 
net ir po pirmosios bolševikų oku
pacijos patirtų skriaudų iš žydų nu
sės mokėjusios būti atlaidžia. Šios 
žydų pastangos sąmoningai ar nesą
moningai 'stengiasi lietuvių tautą 
diskredituoti pasaulio akyse, o tuo 
pačiu jos talkina to paties siekian
tiems mūsų krašto okupantams. Mes 
turime būti laibai budrūs ir laiku 
demaskuoti šiuos ketinimus.

kritusios ir dar kris ateity, Lietuvoj 
ir kitur, parblokštos sfiiūgių, nukreip
tų tiek prieš tikybos, tiek prieš tautų 
ir atskirų žmonių laisvę.

Tačiau dabartinė padėtis nėra ga
lutinė. Ji bus pakeista, kai tarptau
tinė bendruomenė nuspręs eliminuoti 
tas jėgas, kurios ruošia civilizacijai 
moralinę, politinę ir technišką kata
strofą. Tik tada, taip pakeitus pa
dėtį, bus galima nustatyti tikrąją 
talką, tai yra, taiką pagrįstą pada
rytųjų tautoms neteisybių a'itaisy- 
mu. šitoj taikoj ir Lietuva atgaus 
savo nepriklausomybę.

Todėl šio momento liūdesys nesu-

Didelis pavojus gresia 
pasauliui

PAREIŠKĖ FELDMARŠALAS 
LORDAS MONTGOMERY

Viešėdamas Šveicarijoje Vakarų 
Europos unijos gynybos komiteto 
pirmininkas lordas Montgomery pa
reiškė: „Mes dar nepasiekėm tokio 
stovio, kada ž monija pati savaime 
galėtų padaryti karui galą“. Kalbė
damas švelcarų-brltų draugijoje Zū- 
riche ■ nurodė, jog Vakarų tautoms 
reikalinga „maksimumo pajėgų aki
vaizdoje didelio pavojaus, kuris vėl 
pasauliui grasina. Šiame neramumų 
pasaulyje, kuriame mes šiandien gy
vename, būti nepasiruošusiems reiš
kia įteikti didelius kozyrius — gal 

•būt, didžiausius — į potencialaus 
priešo rankas. Du svarbiausi kozy- 
rlai yra "tautinis saugumas ir ekono
minis stabilumas. Be šių dalykų tau
ta, žinoma, anksčiau ar vėliau turės 
paaukoti savo principus ir nepriklau
somybę, laisvę ir tradicinį gyvenimo 
būdą, pagaliau bus nugalėta karo me
tu ir priešo umnta. (Reuteris'm) ■

Kas nugalės: ' . ,

Vakarų mašinos ar Rytų milijonai?
Žinomas karinių dalykų strategi

joje žinovas pulk. Įeit. F. O. Miksche 
„Daily Mail“ laikraštyje nągrinėją 
būsimo karo eigą ir perspektyvas. 
Straipsnio autorius klausia, ar nuo 
trečiojo baisaus karo bus žmoniją 
apsaugota, ar jis bus tarp dviejų di
delių koalicijų — Rytų ir Vakarų, ar 
Rusija svarbiausia rems savo strate
giją žmonių jėgos pranašumu, lygi
nant su Vakarų galybių aviacijos, 
sausumos ir jūrų bazėmis? Pulki
ninkas nurodo, kad Rusija su savo 
milžiniška žmbnių persvara gali pa
grobti žemės plotus, bet negali do
minuoti jūrose ir ore, kur kaip tik 
bus galutinė pergalė. ■ • ■ .

Vakarai pasiliksią ir toliau galingi 
priešai tiek kariškai, tiek ekonomiš
kai, net jeigu jie remtųsi vien tik 
Amerikos kontinentu, britų saloms ir 
didžiąja dalimi Afrikos ir Australi
jos. Vakarai savo strategiją rems 
technišku ir materialmiu pranašu
mu. Bet ar šie vieni nulems kon-j 
fliktą?

Strateginės problemos sprendimą 
techniškomis pranašesnėmis priemo
nėmis tegalima atsiekti tik tam tikra
me plote, kur jos panaudojamos. Juo 
didesnė erdvė, juo daugiau medžia
ginio pranašumo išsklaidomas laie ir 
erdvėje. Kitaip tariant, negalima do
minuoti dideliuose plotuose, kaip pvz. 
Eurazijoje vienomis mašinomis.

Be abejo, busimasis karas tarp 
Rytų ir Vakarų pereis į kovą tarp 
žmonių jėgų ir gamybos. Per antrąjį 
karą JAV ekonominis ir gamybinis 
pajėgumas buvo pasiekęs negirdėto 
aukščio pasaulio istorijoje. Šis le
kiantis kilimas negali būti sulaikytas 
jokios jėgos dabartiniams amžiuje.

Svarbiausioji JAV.pramonė šiandien 
gamina arti pusės viso pasaulio ga
mybos ir konflikto atveju ši gamyba 
būtų dar labiau išplėsta britų karali
jos šaltiniais.

'Sovietų Sąjunga niekad neatsieks 
daugiau negu Ms bendros anglosaksų 
pramonės; tačiau jos ekonominė ir 
techniškoji pozicija būtų žymiai pa
gerinta per bendradarbiavimą su vo
kiečiais, Benelux valstybėmis ir 
Prancūzija, jei Rusija užimtų tuos 
kraštus. Tuo atveju rusų aviacija 
kenktų britų pramonei. Ir tada rusų 
aviacija būtų geresnėje pozicijoje ne
gu Vakarų galybių.

Galimas daiktas, kad per trečiąjį 
karą D. Britanija daugiausia nuken
tės nuo puolimų. Galėtų atsitikti, kad 
rusai paralyžuotų britų pramonę, o 
Vakarų pramonė būtų jau išbraukta 
iš pramonės srities.

Žmonių skaičiumi Rytų blokas 
būtų taip pat galingas. Jis sudarytų, 
priskaitant ir Kinijos 450 milijonų, 
apie 746 milijonus. Vakariečiai 'su
darytų iki 600 milijonų, priskaitant 
Pietinę Ameriką. Pulkininkas čia 
neduoda savo išvadų dėl galutinės 
žmonių persvaros vienoje ar kitoje 
pusėje, nes dar nežinoma, kur pri
siglaus Azija karo metu. Spėja jis, 
jog Vokietija ir Kinija bus padalytos 
į du bloku. O kam priklausys Skan
dinavijos kraštai? Jei vieną gražią 
dieną Rytai užplūstų vakarus, Ry- 
lams dar tektų pridėti 139 mil. gy
ventojų.

Autorius j satelitinių kraštų žmo
nių jėgas žiūri tik kaip į darbininkus 
Rytuose, bet ne karius. Toliau kyla 
klausimas, ar Sovietai pajėgs ap
ginkluoti daug armijos.

Per paskutinį karą JAV buvo su
mobilizavusi 11.000.000 žmonių, bet 
tik '7.700.000 buvo {rikiuota į sausu
mos, aviacijos jėgas. JAV iš viso tu
rėjo 97 divizijas ir visa britų imperi
ja tik 68 divizijas. Taigi, anglosaksai 
iš viso turėjo tik 165 divizijas. Di
delių kraštų — maža karių, kodėl?-

Jei esą reikėtų paskirstyti 165 di
vizijas trijuose frontuose — Euro
poje, Vid. Rytuose ir Tol. Rytuose, 
tai Europai teliktų tik 50—60 divi
zijų ginti. Tai nepakankamas kiekis. 
Reikia 120—150 divizijų.

Sovietai turės per 300 divizijų ir 
todėl pulti Sovietų nebūtų galima. 
Vokiečiai, turėdami 240 divizijų, mė
gino sovietus pulti ir vis dėlto buvę 
sulaikyti prie Stalingrado. Autorius 
prieina išvadą, kad tą žmonių trū-

Mano broliai ir sesers lietuviai, 
tebūna tai mano nuoširdus' patari
mas: gerbkime vieni kitų įsitikini
mus, mokėkime suprasti ir vertinti 
vieni kitus, nesigailėdami pastangų, 
dėkimės bendron kovon dėl mūsų 
tėvynės laisvės, mūsų visų svarbiau
siojo tikslo.

Buv. Lietuvos Respublikos 
Prezidentas

Dr. Kazys Grinius,.
Čikaga, JAV. W49. II. 16.'

kurną turi dengti Vakarų Europa. 
Europa, anot jo, yra sprendžiama
sis karinis faktorius. Vakarų svar
ba guli jos kovojančių žmonių skai
čiuje o Rytų — karo ekonomikoje.

Europos vienybė suduotų komft- 
nizmo svajonėms galutiną smūgį — 
ar karo metu ar taikos, ji būtų pyli
mas prieš Sovietų pagrobimą ar In
filtraciją. Todėl Sovietų Sąjunga 
priešinsis Eurąpos sujungimui, kai 
Vakarams yra gyvybinis interesas jį 
sudaryti, baigia pulk. Miksche. (hm)

Europos vienybė atitolina karą
PAREIŠKĖ D. BRITANIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIS

Neseniai D. Britanijos užs. reikalų 
ministeris E. Bevinas transporto ir 
visasąjunginės darbininkų unijos su
sirinkime pareiškė, kad „jeigu Va
karai ir kitos taiką mylinčios tautos 
susiburs draugėn dabar, tai nebus 
kito karo šimtus metų... Jeigu mes 
pradėsime bendradarbiauti užuot 
konferencijose tik klausiniais įsižei- 
dinėjus, kaip kad iki šiol mes darė
me, tai mes rimtai atsisėsime ir pra
dėsime darbą. Jie gyvens savo gy
venimą, o mes savo ir taika bus ga
rantuota būsimoms kartoms".

Prisiminęs Rusiją, p. Bevinas nu
rodė, jog britų tauta norėtų, kad 
kiekvienas kraštas pasirinktų tokią

vyriausybę kokios jis -pats nori. Bet 
nieku būdu nesą galima tai primesti. 
Visa, kas sulaikę minties laisvę, yra 
žalinga žmonių plėtotei. Britai jau 
esą pastebėję, kad Rytuose demokra
tija nušluota. „Mes jaučiame, kad 
Europa pati turi burtis krūvon, kal
bėjo ministeris. Senoji jėgų pusiau
svyra jau pranyko. Dabar ji turi 
užleisti vietą kraštų bendradarbiavi
mui. Aš tikiu, jog po kelių mėnesių 
jūs pamatysite Europos tarnybos 
įšventinimą".

Dėl Atlanto pakto p. Bevinas pa
sakė, kad amerikiečiai niekad iki šiol 
nenorėję imtis tokios didelės atsako 
mybės, kaip dabar užsitraukia.

1
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Pabalti]ys praeityje ir ateityje
REIKŠMINGOS TVBINGENO STUDENTŲ DISKUSIJOS

Atsišaukimas j Tremties Jaunimą!

Pjūtis didelė, liet darbininku maža
Po ^udų-lietuvių informacinio va

karo, š. m. vasario 8. d. Tūbingeno 
švlesiečių pastangomis buvo sureng
tas trijų Pabaltijo tautų studentijos 
pasisakymas šių kraštų sujungimo 
klausimais. Kiek pirmasis vakaras 
buvo daugiau oficialaus - pobūdžio, 
tiek šviesiočių surengtasis praėjo 
collegiška ir šilta nuotaika ir lei'do 
diskutuoti visą eilę tikrai gilaus po
būdžio klausimų. Atidarydamas va
karą coŲ. Pitkunigis atkreipė studen
tijos dėmesį į Baltijos regijono pro
blemos svarbumą pabaltiečiams ir 
apžvelgė eventualias bendro valsty
binio gyvenimo galimybes. Nors to
kias problemas nagrinėti pirmoje ei
lėje derėtų atskirų tautų politiniams 
organams, bet tikima, kad šis pirma
sis viešas bandymas leis pajusti jau
nuomenės pulsą ir suburtomis jėgo
mis versti naują barą ateičiai. •

Politinių klausimų apybraižoje re
ferentas coli. Jurkštas palietė pla
čiais bruožais visų trijų Pabaltijo 
tautų santykiavimo istorinę raidą, 
kultūrinį' bendradarbiavimą nepri
klausomybės laikais ir'pastangas Pa
baltijo klausimus spręsti bendrai. 
Išeidamas iš Pabaltijo valstybių su
sijungimo būtinumo, jis bendrais 
bruožais pabandė nusakyti būsimos 
bendros valstybės federacines for
mas ir atitinkamų organų funkcijas 
bei nustatyti, kas galėtų būti bendra 
visam Pabaltijo blokui ir kas turėtų 
būti palikta atskirų valstybių suve
reniteto išraiškai. "*

Coli, Koeressaar, estas, pasirem
damas statistikos duomenimis, pa
valydavo Atskirų Pabaltijo valstybių 
ūkio išsivystymo raidą nepriklauso
mybės laikais, darydamas išvadą, 
kad jeigu trys Pabaltijo valstybės ir 
neturi galimybių autąrktiškam ūkiui', 
tai , vis dėlto yra duomenų, kad jos 
kalėtų savo gaminiais viena kitą pa
pildyti ir bendromis pastangomis ge
riau vesti konkurenciją pasaulio rin
kose su pan. agrariniais kraštais.

Coli. Kąlninš, latvis, savo kultū-

Vasario 16 Hochfelde, Švabijoje
Sldelių DP transportų į Austra

liją ir J.A.V-bes išvakarėse Hoch- 
feldo lietuviai 31 metinių Lietuvos 
Nepriklausomybės Deklaracijos dieną 
pradėjo 9 vai. susirinkdami pakelti 
visų trijų Baltijos tautų vėliavas. Po 
susikaupimo minutės, kurios metu 
baltų kolonijos dūdų orkestrui pri
tariant lietuviai sugiedojo „Marija, 
Marija1', kalbėjo Lietuvių Komiteto 
pirmininkas Žičkus. Giedant himną, 
buvo pakelta vėliava. Po to kolonijos 
administratorius p. K. Musteikis per
davė IRO direktoriaus linkėjimus. 
Trumpai kalbėjo estų ir latvių komi
tetų pirmininkai, perduodami adre
sus.

11 vai. įvyko iškilmingosios Mi
šios, kurias laikė ir pamokslą sakė 
kan. Zakarauskas. Pamaldų metu

elniais klausi ais skaitytoje paskai
toje apžvelgė Pabaltijo tautų savitą 
kultūrinį pobūdį, kuris esmėje galėtų 
lygintis su kt. europinės kultūros ryš
kesniais atstovais. Pabaltijo kultūra 
galėtų užimti specifinę poziciją Va
karų pasaulyje, jeigu būtų išpuose
lėtas ir rastas ryšys tarp šių trijų 
tautų kultūrinių vertybių: estų — 
skandinavų įtakos linkmės, latvių'— 
Vakarų Europos įtakos linkmės ir 
lietuvių — sintezės tarp Vakarų ir 
Rytų ir kartu natūraliausio bei ryš
kiausio pabaltiečių charakterio.

Po referatų sekusiose diskusijose 
buvo gyvai nagrinėjami prelegentų 
iškelti klausimai ir paryškintos bei 
pagilintos tiek politinės, tiek kultū
rinės ir ūkinės problemos. Prieita iš
vada, kad nei ūkiniai nei kultūriniai 
visų trijų Pabaltijo tautų skirtumai 
nėraėper daug svarūs ir nenugalimi. 
Ateities Pabaltijo bloką kuriant pa-

grindiniai sunkumai gali kilti tik po
litinius klausimus sprendžiant, tačiau 
ir jie išeinant iš geopolitinės padė
ties ir bendro intereso matyti visą 
Pabaltijį laisvą ir nepriklausomą jo 
natūralėse sienose, gali būti išspręsti 
radus pagal dabartinių Vakarų Euro
poj daromus bandymus tinkamą fe- 
derallnę formą, kuri patenkintų kiek
vieną Pabaltijo tautą. Pabaltijo fe
deracija būtų tvirtas garantas atski
roms bloko tautoms didžiajame Pan- 
europos junginyje prieš, eventualius 
pasikėsinimus Iš kitų valstybių pusės. 
Išreiškus visų susirinkusiųjų bendrą 
pageidavimą panašius susitikimus 
ruošti dažniau, buvo sudaryta visų 
trijų tautybių' atstovų komisija, ku
rios rūpestis bus rengti diskusinius 
vakarus jau specifiniais Pabaltijo fe
deracijos klausimais ir atvirai išdis
kutuoti mums rūpimas ateities va’s- 
tybinjįumo problemas. ' Saulėnas

Liciuvos Pranciškonai Amerikoje, 
kaskart labiau plėsdami savo religi
nį, tautinį ir kultūrinį veikimą, yra 
ypatingu būdu susirūpinę padėti sa
vo tautiečiams, netekusiems Tėvynės 
bei pastogės ir išsklaidytiems po įvai
rius pasaulio kraštus.

Bet šiuo metu neturėdami pakan
kamai kunigų, Tėvai Pranciškonai 
negali pilnai išvystyti savo veiklos ir 
tinkamai padėti lietuviams tremti
niams, kaskart didesniu skaičiumi 
atvykstantiems į Jungtines Valstybes 
ir Kanadą.

kadangi tremtyje yla nemaža 
jaunuolių, kurie' trokšta pasiaukoti 
Kristui ir savo kenčiančios, tremties 
keliu einančios tautos gerovei, tad 
šiuo kviečiame jaunuosius pasiryžė
lius stoti į Pranciškonų Ordiną — 
Lietuvos Pranciškonų šv. Kaz’miero

1 Provinciją Amerikoje ir joje ruoštis

Nepriklausomybės sukaktis
Freimano stovyklos (Mūncheno) 

lietuviai ir šiais metais iškilmingai 
paminėjo 31 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį.. Vasario 16 die
ną visi lietuviai tikrai šventė, nes 
buvo atleisti nuo darbo. Kitais me
tais to negalima buvo pasiekti. t>a- 
bar, kąip pasirodo, ne tik tarptau- 
tinė politinė atmosfera yra mums pa
lankesnė, bet ir IRO pareigūnai jau 
supranta tos dienos reikšmę lietu
viams ir ne tik netrukdo ją švęsti, 
bet iš dalies sudaro ir tinkamas są
lygas šiai didžiajai dienai paminėti. 
Vis tai nuopelnas pačių lietuvių trem
tinių, ilgai ir atkakliai kovojusių dėl 
savo tautinių interesų pripažinimo ir 
atitinkamo respekto.

Vasario 16 d. rytą, 9 vai., gausiai 
stovyklos lietuviškajai visuomenei, 

giedojo moterų choras, ved. komp 
Jer. Kačinsko. 16 vai. stovyklos sa
lėje (med. barake) įvyko iškilmingas 
minėjimas. Turiningą, įdomią pa
skaitą skaitė dr. Br. Kalvaitis tema 
„Vasario 16-sios pilietis".

Meninę dalį atliko: akt. Žukau
skas, paskaitęs laureatės N. Mazalai- 
tės „Legendą apie Nežinomąjį Ka
reivį', akt. rež. Škėma —■ „Vienuo
lės“ epizodą iš birželio 14 d., ir H. 
Kačinskas — V. Krėvė? „Dainą apie 
Arą“. Komp. Gailęvičiąus, Strolios ir 
V. Marljošiaus dainas gražiai atliko 
sol. Juzė Krištolaitytė, akomp. Jer. 
Kačinsko. K,om-to pirm-kui susirin
kusių vardu jiems padėkojus, buvo 
dar kartą sugiedotas Himnas ir va
kare, nuleidus vėliavas, hochfeldiš- 
kiai baigė Vasario 16-ją. • (aim)

Mūnchene
mokykloms ir skautams dalyvaujant, 
didžiojoje stovyklos aikštėje iškilo 
trispalvė, mūsų nepriklausomybės 
simbolis. Himno farsai ją palydėjo 
iki stiebo viršūnės. Lietuvos Lais
vės kovų dalyvių sąjungos vardu 
pulk. K. Pranckprūs tarė trumpą 
žodį.

Tos pačios dienos 10 vai. stovy
klos koplyčioje iškilmingos pamaldos. 
Mišias laikė ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Pikturna, bu
vęs vokiečių kone, stovyklų kalinys.

19 vai. vakaro stovyklos teatre 
įvyko pati iškilmingoji šventės mi
nėjimo dalis: iškilmingasis aktas ir 
koncertas. Labai maloniai nuteikė 
susirinkusius tautiečius VLIKo atsto
vas Dr. B. Nemiekas. Tai pirmas at
sekimas, kad čia Nepriklausomybės 
sukaktį minint, dalyvauja ir mūsų 
politinių veiksnių atstovas.

Iškilmingąjį aktą atidarė vietos 
komiteto pirm-kas J. Preibys. Suda
rius garbės prezidiumą ir įnešus vė
liavas, nuskambėjo himno garsai, 
reikšdami nepalaužiamą ryžtą kovo
je dėl tautinės ir valstybinės laisvės. 
VLIKo ir Vykd. Tarybos atstovas Dr. 
B. Nemiekas padarė platų pranešimą, 
atvaizduodamas mūsų politinių veiks
nių nepertraukiamai tęsiamą darbą 
tarptautinėje arenoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo iš komunistinės vergi
jos, Kiek tas darbas buvo sunkus 
ir nedėkingas pirmaisiais po karo 
metais, tiek jis šiuo metu darosi vis 
lengvesnis, teikiąs kaskart vis dides
nes viltis.

Po °to estų ir latvių atstovai per
davė savo grupių sveikinimus ir lin
kėjimus mūsų ateičiai. Dr. V. Bie
liauskas paskaitė tai dienai pritai

kytą paskaitą ir tuo iški,n,...į„ois ak
tas buvo baigtas.

Po trumpos pertraukos iškilmin
gojo posėdžio dalyviai,žiūrėjo, tai die
nai specialiai paruoštą montažą, var
du „Op, op, kas ten, Nemunėli". Dai
nų ir deklamacijų būdu buvo atvaiz
duota senoji Lietuva, baudžiavos lai
kai ir Nepriklausomybės kovos bei 
Laisvoji Lietuva. Montažą paruošė ir 
režisavo dail. VI. Vaitiekūnas. Dai
navo gimnazijos mokinių choras, va
dovaujant muzikui Ant Skriduliui. 
Solo dainavo J. Skiparytė ir cello — 
Al. Motekaitis. Plastika ir Šokiai — 
Rantėnaitės.

Bendrais visų Mūnchene gyvenan
čių lietuvių Nepriklausomybės su
kakties paminėjimas įvyko vasario 20 
dieną Mūncheno rotu’čs salėje.

M. G.

Vasario 16-ji Schweinfurto emigr. stovykloje
Šiais metais Schweinfurte buvo 

ypatingai, intensyviai rengiamasi Lie
tuvos Nepriklausomybės 31-rių metų 
sukaktuvių minėjimui. LTB Apylin
kės Komitetas ir Minėjimo Komisija 
atliko daug darbo, užtat ir minėjimas 
tikrai sklandžiai bei sėkmingai 
praėjo.

Jau iš anksto buvo sutvarkyta 
Emigracinės stovyklos įvairių tauty
bių tarnautojų gyvenvietės aikštė: 
sutaisyta suolai, suremontuota ir per
dažyta simbolinė Gedimino pilaitė, 
įtaisytas naujas didelis stiebas vė
liavai. Šventės išvakarėse, o ir šven
tės vakarą pilaitė ir vėliavos stiebas 
buvo iliuminuotas elektros lempomis.

Koncertų salėje esanti YMCA- 

kilniam apaštalavimo ir kuitūrog 
darbui.

Į Pranciškonų šv. Kazimiero Pro
vinciją Amerikoje, priimami jaunuo
liai, baigę gimnaziją su lotynų kalba. 
Įstoję j vienuolyną kandidatai į klie
rikus, atlieka vienų metų naujokyną, 
po kurio daro vienuoliškus įžadus. 
Naujokyną, kandidatai galės atlikti 
Jungtinėse Valstybėse, Kanadoje ar 
Italijoje. Vykti į šiuos kraštus jiems 
bus parūpinti dokumentai. Atliks 
naujokyną, vienuolyno lėšomis kan
didatai tęs toliau savo studijas aukš
čiau minėtose valstybėse. Po filoso
fijos ir teologijos studijų, gabesnieji 
bus leidžiami specializuotis įvairiose 
mokslo srityse, kad tuo pasiruoštų 
įvairiems ateities darbams Lietuvoje.

Jaunuoliai, kurie yra pasiryžę 
tapti Pranciškonais kunigais, bet 
gimnazijos dar nėra baigę, iš Lietu
vos Pranciškonų Amerikoje gali gau
ti stipendiją gimnazijai baigti trem
tyje ir paskui tęsti toliau studijas 
Pranciškonų Kolegijose ir Universi
tetuose. •

Į Pranciškonų Ordiną kviečiami 
stoti ir jaunesnieji kunigai, kurie at
likę naujokyną, tuoj galės įsijungti | 
apaštalavimo darbą. ,

Į Lietuvos Pranciškonų vienuoly
nus Amerikoje priimami taip pat 
kandidatai į brolius.

Lietuvos" Pranciškonų šv. Kazi
miero Provincija Amerikoje, susti
prėjusi narių skaičiumi, rūpinsis sa
vo kunigus siųsti visur, kur tik ap
sigyvens lietuviai, kad jiems padėjus 
tremtyje ir palaikius juose gyvą re
liginę ir tautinę sąmonę, taip kad 
išmušus laisvės valandai, jie būtų 
pasiruošę nepriklausomam gyveni
mui Lietuvoje.

Dėl smulkesnių sąlygų, stojant | 
Pranciškonų vienuolyną, prašom# 
kreiptis šiuo adresu:

Very Rev. Justin Vaškys, O.r.M.
Provincial Superior,.

Franciscan Monastery . ” 
Kennebunk Port, Maine

Lietuvos Pranciškonai

YWCA žinioje ir, paskutiniu metu 
buvusi labai apleista, taip pat LTB 
Apyl. Komiteto ir rūpestingų lietuvių 
pastangomis, atlikus pagrindinių pa
tvarkymų ir naujų remontų, pavers
ta tikrai jaukia ir tinkama šiai šven
tei. Sumanus dekoratorius p. Viliu
kas įdėjo daug darbo ir skonio pa
ruošdamas scenai dekdracijas; iš
dažytas naujai scenos fasadas, pa
puošta gėlėmis scenos rampa, salės, 
ir scenos apšvietimas jaukiai sutvar-' 
kytas, sutaisyti suolai ir barjerai.

Šventės dieną iš ryto ir vakar# 
skautams, pradžios mokyklai Ir gau
siai lietuvių bendruomenei dalyvau
jant, pakelta ir nuleista Tautinė Vė-

(Nukeita į 5 pust)
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SIAUBAS EINA PER EUROPA- ATSIMINIMAI
IX. SKYRIUS 

atsargos pulke
. (1945. V; 19. — V. 23.)

(1945. V. 10. Ketv.)
Apsitvarkome. Mūsų būrio vadu paskirtas gražutis, ge

ras leitenantas. Jis mus pamėgo. Išsiveda, į laukus, J karei
vinių rajoną. Ten žalia, grąžų, žolė nęsumindžiota, pratimai 
seniai bedaryti.

Sužinome, kad Vokietija kapituliavo ir ryt bus šventė. 
Mos džiaugiamės, bet ne taip entuziastiškai.

Pabuvę tyrame ore, grįžtame su lietuviška daina, kuri 
mūsų leitenantui be galo patinka.
(1945. V- U. Fenkt.)

Pergalės šventės proga mus nuveda į kitą kareivinių 
kiemą, tikriau -- Kareivinių mie.tą, Čia surikiuoto? begali
nės eilės kari”. Tai žmonių masė.

Dar vokiečių kariuomenę buvo galima vadinti, rikiuota 
mase, bet rusų nemokšos stovi taip išsikraipę, kad rikiuotė 
atrodo kaip šlapia višta.

Tik jų veiduose galima išskaityti:
— Pirmyn, už bolševizmo idėją. Mušt, žudyti Pavergti 

pasaulį. Kam tų rikiuočių..
Rusas ir taip TIKISI UŽDĖTI SAVO . NEMOKŠIŠKĄ. 

LETENĄ ANT PASAULIO VEIDO.
Nuvargstame stovėdami ir besiklausydami, negirdimos 

pulkininko kalbos. Kur tokioms masėms užrėksi be garsin
tuvo.

Susėda rusai ant žemės, susėdame ir mes. Jokio ypa
tingo džiaugsmo dėl pergalės. Kiekvienas rusas jaučia, kad 
nugalėti vokietį — tai dar ne viskas.

Vakare gauname kažkokio nevalyto spirito. Savo davinį 
perleidžiu kitiems.

(1945. V, 12. Šešt.)
Išeiname į laukus. Sugulame žolėje ir snaudžiame. Pie

nininkas paskaito garsiai visiems iš laikraščių, aš padedu 
išversti, nors nelabai temoku. Rumšą, kurs didžiavosi rusų 
Kalbos mokėjimu, pasirodo mažai tenusimanąs. Pasikalbame 
sų sovietais. Netolimame namuke užmuštas vienas jų. Virši
ninkai įspėja:. •

—- Saugokitės. Dabar visokie SS, geštapiečiai ir karinin
kai vaikščioja persirengę civiliais. Jie mūsų priešai ir kiek
vieną proga stengiasi mums pakenkti.

Rumšą išsišoka su savo patarimu.
— Sušaudykite kokią 50, vokiečių, kaip jie darydavo, 

tai žinos daugiau... iš pasalų nešaudys.
—•_ Kam šaudyti, —atsiliepia vienas rusas, — geriau tuos 

50 vokiečių išvežti į Sibirą, tegu dirba kokį 10 metų iki mirs, 
o aš geriau tuos 10 metų atsilsėsiu.

Mūsų nuotaika visai nebloga: gerai pavalgę, jokio, darbo, 
jokių pratimų. Rikiuotėje sudainuojame lietuvišką dainą, 
pakeliame koją. Jau iš pirmos dienos mes geriau vaikščio
jome. už rusus. Mūsų būrio vadas patenkintas.

Aikštėje rusai užgriežia armoška. Mums neįprasta, bet 
jie ir vyrą veda šokti: prieina, gražiai nusišypso,, nusilenkia, 
šoka iki prakaitas išmuša; mus ragina, todėl' nenorime išsi
skirti ir dedamės linksmi.

Perskaičius laikraštį, vienas sausas rusas nori mus pa
mokyti,

— Ar jums nekyla minčių iš šio straipsnio? Juk mūsų 
armija, pergalėtoja prieš hitleriškus banditus, yra garbinga 
armija ■... Mūsų kariai neplėšė žmonių,- kaip vokiečiai...

— O nuo. manęs seržantas atėmė laikrodį; ir ką čia be
kalbėti, — užkerta Šilas.

— Kaip, tai atsitiko.
—. Nagi, buvęs mūsų virš’ninkas — seržantas atėmė nuo 

manęs laikrodi ir nuo jo... (parodo į Romą), apiplėšė'... Ir 
ką čią, bekalbėti...

Reikėjo skųstis.
—■ Skundėmės, bet nieko negelbėjo...
— Kaip, tai galėjo, būti.

Rusas patraukia pečiais. Jam praeina įkvėpimas mums 
„Šviesti“.
(1945. V. 13 Sekm.)

Mus varo prie darbi? sandėliuose. Ten milžiniškos krū
vos cukraus, apdarų.
(19-15. V. 14. Pirm.)

Einame į pirtį. Atima civilinius drabužius, palieką kelnes 
ir batus, o kitką gauname kariškus. Labiausiai mes ne?>aten- 
kinti, kad blauzdas reikia vynoti „apmotkom“.

Vėl į darbą prie, sandėlių. Laukiame, kol ateis ponai san
dėlininkai. Jie visko pertekę, išpenėję,. todėl — vėluojasi.

Keli, mūsų patenka į muzikos instrumentų sandėlį. Ge
rasis Leitenantas mūsiškiams gauna smuiką akordeoną, man
doliną, būgną. Susidaro orkestras: Šalčiūnas ir jo-Dėdė (smui
ku), Genys (mandolina), Ulys, „Velnio“ brolis (bandonija) 
Ignas (neatsimenu, kokiu instrumentu) ir Domas (būgnu). Va
karais jie daro repeticijas. Kartais išėję užgriežia aikštėje, 
net visas rajonas drebą o mūsų Gerasis Leitenantas trina 
rankas iš- džiaugsmo.

Mus pradėjo vežti sunkvežimiu dirbti į sandėlius, esan
čius priešlėktuvinės mokyklos patalpose už 3 km. Garažuose 
milžiniški aplaužyti prožektoriai. Sandėliuose daug batų ir 
apdarų. Radę ką geresnio vis pasikeičiame. Apsirūpiname 
katiliukais, „beklagėmis“, peiliais ir įvairiomis smulkmenomis. 
Dienų dienas knisamės po visus pakampius. ■

Mes žiūrime akis įbedę į kiekvieną daiktą ir vertiname:
— Tinka jis pagrobti ar ne,

Esame pagauti sovietiškos dvasios.
Mūsų kareivių palėpėje prikrauta galybė batų, kariškų 

megztinių ir kt... Rusai pagauti grįžimo nuotaikos ir susi
rūpinę tariasi, kas tiktų motinai, dukteriai, sužieduotinei... 
ar leis paimti.

Esu tikras, kad pakeliui NKVD apkaltina juos plėšimu 
ir atėmė, nes galutinį- plėšimo monopolį SSSR turi, valstybė. 
Tai- plėšikas, kuris ir plėšikus apiplėšia.

Viršininkai duoda, pavyzdį: keičiasi batus, valkatos! marš- 
kiniaisį renkasi aprangą. Mūsų Gerasis Leitenantas keletM
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Strategija B-36
Kai Vokietijos radiofonai gąrsįno 

lietuviškas dainas, laikraščiai skelbė 
ilgus straipsnius apie Lietuvą, pran
cūziškas oficiozas „Le Monde“ 1202 
Nr, 1949. II. 16 įdėjo nepaprastai įdo-

- mų straipsnj: „Šaltojo karo naujosios 
gairės“. Tikėdami praplosiant skai
tytojų tos srities akirati, dedame čia 
jo ištisą vertimą. Straipsnis nepasi
rašytas. Tikime, kad skaitytojams 
baigus svarstyti paskutinę eilutę pa
aiškės, kodėl autoriaus pavardė buvo 
nubraukta ir pasitenkinta tik trimis 
žvaigždutėmis, tarytum būtų geriau
sios rūšies konjako firmos savininku.

Tuo metu, kai pasaulis prijunko 
prie šaltojo karo, kuris daugeliui ne
sudaro progos daryti išvados, kad dėl 
temperatūros pakilimo negresia pa
saulinis karas, JAV*iš esmės per
svarsto strateginius planus.

Tariamos .taikos laimėtojai, nusi
vylę taikos pasėkomis, 1945—48 m- 
pasikliauna siekti vieno tikslo: apsi
ginkluoti, vyrauti bre, paskubomis 
visur užkirsti kelią sovietinei veršiai, 
kur ji bepasirodytų — vakarinėje Eu
ropoje, Viduržemyje, Artimuosiuose 
Rytuose, Kinijos baloje, nors čia kaž
kaip jos likimas atsidūrė vien kinie
čių rankose.

Bazių politika. Vienu motu dvi 
priešginiškos jėgos susikerta labiau
siai prasikišančiuose kraštuose: Vo
kietijoje, Norvegijoje, Graikijoje, 
Turkijoje ir Irane. Tuose' kraštuose 

-'organizuojamos bazės — karinės tvir
tovės gynybai ir puolimui. Tos kari
nės tvirtovės, kurios dažniausia va
dinamos tolimos apsaugos sritimis, 
labai greitai gali tapti išvykos taš- 

’ kais paskubomis žygiuoti pirmyn' ir 
užkariauti priešo sritis. Šis tarpsnis 
gali būti drąsiai vadinamas improvi
zacine strategija, nes jis derinamas 
ąu anglosaksų politiniais uždaviniais, 
kurių likiminė linkmė ryškėja per 
pastaruosius dvejis metus.

D. Britanijos tvirtovės yra pratę
siamos ligi Islandijos, šiaurinės, pran
cūziškos Afrikos, Cirenaikos, Sudano, 
Kenijos, Arabų pasaulio, Indijos, Ma
lajų Salyno, Japonijos ir Aleutų sa
lų. Tą liniją galima aptarti, kad jos 
gynyba yra nesunki, nes priešui ne
lengva pasiekti ten esančias tvirto
ves, o lėktuvais, gavus parėdymą, 
(galina suderintai „pagerbti“ priešą.

Vakarinės Europos, kuri sudaro 
savotišką pusiasali, strateginė padėtis 
yra pavojinga. Jai esančią grėsmę 
siekia sumažinti dviem linkmėmis. 
Marshallio planu siekiama sustiprinti 
žemyno likučio ūkišką ir socialinę 
būklę, kad komunistų penktosios ko
lonos veikla būtų mažiausiai žalinga. 
Tuo pat metu visi Europos ištekliai 
yra telkiami, šiaurinio Atlanto są
junga lipdoma, kad vietinėmis jėgo
mis atlaikius galimą smūgi iki anglo
saksų karinės pajėgos galės suduoti 
triuškinanti priešsmūgj.

Ši empiriškoji strategija, įskai
tant ir bazes, remiasi oro laivynu, 
vieninteliu ginklu, kuriuo JAV iki šio 

meto vyraują, ir atomine bomba. Mes 
galime pranešti, kad JAV yra daug 
kur nąująi pritaikiusi atominę ener
giją karo reikalams, o ištekliai ato-, 
minių bombų, kurių pajėgumas žy
miai pranašesnis už sprogusios virš 
Hirošimos, pastaruoju metu yra ne
maži. JAV kariniai tyrimui yra da
vę nepaprastai sėkmingų išdavų mi
nėtoms bazėms ginti. Seni gynybos 
metodai jau yra atgyvenę ir paša
linti. Tie naųjj išradimai turės mil
žiniškos jtakos i dabartinę, politiką 
ir Europos žemypo gynybą.

Stebėtinoji pažanga orų laivyne. 
Milijonas žiūrovų, 1949. L’20 atvykę 
I Washingtoną H. Trumano „įvesdin
ti“ į prezidentus, buvo sutikti- nepa
prasto oro laivyno parado. Ir vis 
dėlto jo tarpe, daugelis lėktuvų buvo 
pasenę, nors ir neseniai išleisti apy
varton, nes negali rungtyniauti su 
paskutiniaisiais, kurių laida neseniai 
„iškepta“ mokslinių tyrimu įstaigose 
|r labarątorijose. Stuart Symington, 
JAV orp ministęrio, milžiniškas pra
nešinąs, pasižymįs nepaprastu tiks
lumu, nebuvo reikalingas propagan
dos. Jis ten atvirai kalbėjo apie pro

laivyno pažangą 1948 m. Toji pa
žanga pralenkė neseną ląkiąųsįą vaiz
duotę. Bandykime ją bent trumpai 
aptarti: už garsą greitesni lėktuvai 
X-1 lekia 1100 km. per valandą. 
Sprausiųiniai lėktuvai F 86, F 91, F 92 
|r N.A. „Fjiry“, esantieji .jau apy
vartoje, prašoka, greičiu 1300 km per 
valandą.

Bombonešių B-29 veiksmingo skri
dimo nuotolis siekia 9000 km, B-50 
(4 mot 3000 a. j.) — 10.000 km, B-47 
ir B-54 (spraųsmĮniaį) — 950 km per 
yal. lekia 16.000 km'. Pagaliau B-36 
(6 moį. 3500 a. j.), sprausminis, galis 
kelti 135 t, skrendąs 550 km / vai., 
gali sukarti 23.000 km.

Raketos. Kai bombonešiai išvydo 
pasaulj, tuoj pat pritaikė naikintu
vus jų gynybai. Naikintuvai F-85, 
greičio 1100 km/vaĮ, sudarys paly.dą 
bombonešių, kurie veš „vertingą“ 
krpvinį:”bombas ir raketas. Jei pa
daryta milžiniška pažanga bombų 
srityje, raketoms apvaldyti radijo 
bangos yra pasenęs dalykas. Dabar 
naudojama „Homing principle“: su
derinimas magnetizuotų vaizdų tele
vizijos ekrane. Kai tuodu paveikslu 
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Sovietiniai inžinieriai, buvę Krav- 
čenkps draugai Charkovo aeronauti- 
niame institute, apsiputoję ' teigia, 
kad Kravčenka niekuomet tenai ne
studijavęs. Tačiau devintame teis
mo posėdyje stoja liudyti buv. Char
kovo aeronautinio Instituto matema
tikos profesorius Lukovskis. Jis pat
virtina, kad Kravčenka buvo jo klau
sytojas, vienas gabiausių studentų, 
šimtaprocentinis komunistas.

Toliau profesorius, dabar gyvenąs 
Prancūzijoje kaip DP, papasakojo 
apie badą; siautusj Ukrainoje, kolek- 
tivizacijos laikais. Perduokim jam 
pačiam žodi:

— Bado metu aš matydavau la
vonus net 'paties Charkovo • miesto 
gatvėse. Tai buvo mirę kaimiečiai, 
kurie savo ūkiuose neturėdami ko 
valgyti, verždavosi į-miestus. Vie-: 
name kaime, kur aš nuvykau lan
kyti savo. sergantį sūnų, gydytojas 
mane įvedė į vieną apšepusią pir
kelę. Ten gulėjo moteriškė, kurios 
kūnas buvo įtartinai išsipūtęs. „Ji 
suvalgė savo kūdikį“, — tarė man 
daktaras.

Prancūzų >T sovietų liudininkai 
pagal generaline liniją stengiasi įro
dyti, kad Kravčenka neužėmė jokios 
vadovaujamos vietos pramonėje. Tuo
met Kravčenkos gynėjas pasikviečia 
liudininku savo naudai... Molotovą! 
Teatrališkai pakelia iš portfelio so
vietų žurnalo „Industrializacija“ foto 
nuotrauką ir skaito valdinį praneši
mą apie inžinieriaus Kravčenkos 
paskyrimą vadovauti Pevrouralsko

fabrikui, kuriam numatytas planas 
pagaminti per metus 170.000 plieno 

■Vamzdžių. Liaudies komisaras Molo- 
tovas savo pranešimą baigią: t

— Komisarų taryba šio fabriko 
direktorium skirią draugą V Ą. Krav- 
čenką. ' .

Liudininkų užtvaron įeiną inžinie
rius Udalovas.

Kravčenkos gynėjas: — Kuomet 
ir kur buvot suimtas? •

Udalovas: Mane suėmė-GPU be 
orderio 1931. m. sausio 21 d., kada 
svečiavausi pas Babininą, kurio taip 
ieškojo.-GPU valdininkai mane visąip 
užgauliojo. Koridoryje buvo pilną 
policininkų. Mane . trenkė kalėjime 
prie sienos ir draudė miegoti, 
prįštačįųs policininką, kuris ma- 
n’t visą laiką budino; Aš .girdėjau 
vaitojimus ir vandens teliūškavimą 
kitose vienutėse. Ant rytojaus liepė 
man surašyti visų mano draugų pa
vardes. Vakare vėl uždarė vienutė
je. Iš tenai mane perkėlė į specialią 
stovyklą, skiriamą tiems, kurie ne
prisipažįsta kalti. Tenąi praleidžiu 
keturias paras visai be miego. Man 
parodo Babinino pasirašytą pareiš
kimą, kuriame aš kaltinamas priklau
sęs kpntrevoliucinei organizacijai. Aš 
vis atsisakau prisipažinti, nes netu
riu ką iš viso prisipažinti. Tačiau gra
sinant kankinimais vis dėlto pasira
šau Mane vėl' perkelia į kalėjimą. 
Sprendimas: 5 metai deportacijos.

Gynėjas: Malonėkite pasakyti, 
koks likimas suimtųjų?

Nordnaann’aa (Les Lettres F. gy-

sutampa -- raketa vadovaujama į 
tikslą. Bandymai, daryti Aberdeen, 
netoli Philadelphia, davė geriausias 
išdavas. Mes galime turėti kitą pasi
tenkinimą, nes sovietų ir jų įtakos 
krąštų kariniai atstovai į tuos ban
dymus nebuvo pakvįesti.

Veikmės sritis. Minėtoji išradimų 
sėkmė, o ypač atsiradimas bombone
šio B-36, galop privertė baigti am
žiną ginčą tarp trijų ginklų rūšių 
ąmerikiečių tarpe. Viso to išdavoje 
ątsirądo „pasaulinė“ strategija, ku
riai vadovauja JAV.

Bazių politika yra nepaprastai 
daug kaštuojanti. Nežiūrint į gen. 
Vandenberg, oro laivyno viršininko 
nepaprastą energiją ir jo aiškią link
mę — vesti karą oro laivynu ir ato
minėmis bombomis, kiekvienais me
tais tenka kovoti prieš tradicines 
nuotaikas sausumos kariuomenės ir 
jūrų laivyno naudai, kad oro laivy
nui gavuš kreditų iš kongreso. Oro 
laivynas yra nepaprastai brangus. 
Veiklos apimtis milžiniška. Nepa
mirština, kad 760 mil. dol. išleista 
vien bandymams su sprausminiais 
lėktuvais, o vienam sraigtiniam lėk
tuvo motorui pagaminti išleista 2,5 
mil. dol.

Bazių išlaikymas kaštuoja labai 
brangiai. Įgulų išlaikymas ir medžia
gos sudaro milžiniškas sumas. O to- 

nėjas): — Ar čia teisiami, pa. viniai 
valymai ir sovietinis režimas?

Udalovas išskaičiuoja pavardėmis 
vįsus jam pažįstamus suimtuosius, 
nurodydamas jų užimamas pareigas. 
Visi jie yra dingę. >

Pasirodo scenoje Gorlova, buvusi 
Kravčenkos žmona, apsivilkusi juo
da suknele, pakaklėje dvi eilės per
lų, kurie jeigu būtų tikri, jai mestų 
nekėnčiamos kapitalistės šešėli vist) 
savo tautiečių akivaizdoje.

Krąvčenkąs gynėjas (į Udalovą): 
— Pažįstat ponią Gorlovą?

UdaĮovas: — Taip. Ją sutikau 
1930-į metais. Norėjau ją vesti, bet 
niekuomet neprašiau jos rankos. Ją 
vėl sutikau 1938 m. Krivoj Roge karo 
mokyklos auklėtinių stovykloje. Bu
vau pakviestas pas ją ir turėjau su 
ja „intymių^ santykių.

Gynėjas: — Ką žino liudininkas 
apie-ponios Gorlovos tėvą?

Udalovas: — Deportuotas 1938 m. 
Apie jį nėra daugiau jokių žinių.

Gynėjas: — Ar ponia Gorlova ką 
nors kalbėjo liudininkui apie Krav- 
čenką? Ar ji ką sakė apie skyrybas?

UdaĮovas: — Ji man nieko bloga 
nepasakojo apie jį. Skyrybų prie
žastis buvo labai paprasta: jis — par
tietis, o ji — buržujė.

Gynėjas: — Ar ponia Gorlova 
girdėjo, ką sakė UdaĮovas?

Ponia Gorlova: — Tai melagis. 
Mano tėvas mirė 1938 m. Aš su mo
tina nuvykau į Krivoj Rogą. Jis (Uda
lovas) norėjo, kad būčiau jo meilu-
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kjų bągių JAV turi apie 400. Tebū
nie leista čia paminėti pačias svar
biausias: Ispanija, Afrika, Arabiją, 
Malajai, Manila, Guam, Saipan, Vol
cano ir Grenlandija, kuri pastarai
siais nelaimingais atvejais populiari
nama amerikiečių tarpe. Tačiau šių 
esminių bazių neužtenka. Reikalingi 
dar tarpiniai kraštai tarp metropoli
jų ir numatomų operacinių sričių. 
Tokie tarpiniai kraštai yra: Bermu- 
dos, Azorai, Liberija, Naujoji Žemė 
Atlante, Havajai, Midway, Kvajalein 
— Ramiajame vandenyne. Bazėse 
reikalinga ne vien aerodromai bom
bonešiams, nes 30 lėktuvų aptarnauti 
reikalinga apie 10.000 asmenų. (Tuo 
ątveju nesunku apskaičiuoti kiek rei
kalinga patarnaujančių, kai lėktuvai 
Berlyno tilte padaro 550 skridimų 
per dieną G.R.) Tais kaštais bazės 
nesiriboja. Kiekviena bazė reikalau
ja užnųgarinio saugumo, kurie per
kamas ne vien kariškais patikini
mais, bet ir vadovaujama užsienio 
politika.

Bombonešis B-36 vįenu skridimu 
aplekia pusę žemės rutulio. Jis ne- 
abejotinai daug ką naujo ine* radi
kaliam klausimo sprendimui- O tol 
naujenybės ypač palies bazių politi
ką, nes ii bet kurios vietovės galės 
būti pasiekta kiekviena sovietų val
doma vietovė- iš Aliaskos pakilę da
liniai, atlikę uždavinį, gali grįžti per 
Siaurės ašigali, besivadovaudami bet 
kurio meridianu, vieton lygiagrete 
platumos, Vienu metų šiais bombo
nešiais galės derintį technika ir tak
tiką. B-29 naudosis artimesnėmis 
bazėmis, p-50, B-5< galės skrieti to
liau, o B-36 ir X. Ę-47 vadovaus že
mės rutulio strategijai. Ir tuo ątvfeju 
JAV naudosis eile bazių, kad išven
gus bet kurių netikėtumo smūgių.

Apsupimas. Patikėtina, kad JAV 
nepavėluos sutelkti karinius dalinius, 
savo krąšte ir nepašykštės daugelyje 
bazių laikyti stambius karinius dali
nius, kad pažabojus sovietus, įsi
spraudusius svetimose teritorijose, 
Visa tai žinant, sovietai gerai nuvo
kia, ką tai reiškia jų apsupimas.

Koks likimas laukia vakarinė* 
Europos? Reikią prileisti, tad ame
rikiečiai ir toliau rems ją ūkiškomis 
priemonėmis. Jei Europą tampa ka
riniu pereinamuoju tarpsniu, nejaugi 
negalima prileisti, kad ji nebus įvelta 
į kraštųtinybių karini žaidimą? Ga
limas dalykas, kad Europa, sudariusi 
vakarinę sąjungą, budriai dabos neu
tralumą ir privers šalis jį gerbti.,. 
(Tai prancūziškoji pažiūra, speku
liuojanti į Europos neutralumą. Ang
losaksai yra priešingos nuomonės, 
G. R.)

Ateities perspektyvą labai gležni 
ir ji vargu prašoks keletą metų- Ke- 
leriems metams praslinkus, sovietai 
pagamins atominį ginklą, o gal jau 
turės ištobulintą bakteriologinį nai
kinimo būdą. Northrop, žinomas 
ąmerikiečių konstruktorius, spėja, 
kad P0.-1Q--15 m- baigsis lėktuvų am
žius, nes jų vieton stos raketos, le
kiančios greičiau už. garsą neribota
me nuotolyje.- Bandyti įspėti, kas 
ateityje bus, reikštų derinti bepro
tybę su išradinguoju žmogaus protu..

Vertė G- Kymantas

porų puikių suomiškų batų nupiausto viršus, pasilikdamas 
sau tik padus.

Kurį laiką mes, tur būt, geriausiai Sovietų Sąjungoje 
aprūpinti nąujokąi. Mano kelnės vis dar civilinės, plaukai — 
nenukirpti, o studijų knygutė įr pasas kišenėje. Daug pąvojų 
jie pergyveno. Pavojingiausia einant į pirtį: tąd.ą kišu juos į 
batus.

Retkarčiais išeiname pratimų. Vieną popietę, pradėjus 
lynoti, subėgame prie namuko, esančio netoli pratimų aikštės. 
Sodelis, kaip' paprastai pas vokiečius, tvarkingas, krūmai 
apkarpyti. Vienas gražus karininkas ima barti rusus už lysvių 
mindžiojimą:

— Mūsų tauta labai apsileidusi- Jūs nesuprantate kul
tūros. Patys pažiūrėkite, kękįa čia tvarka.

— Bepigu jiems. Jie nedirbo, tik išnaudojo kitas ir kaps
tėsi apie savo namukus, — prieštaraują kareiviai, — o. mūsų 
tąutą varge skendėją...

Tuo tarpu prie manęs prieina vienąs nepažįstamas ser
žantas. Jis duoda man kėdę. - .

— Prašau sėsti.
— O, ne, prašau, . .. jūs sėdėkite.
— Prašau sėsti! — pakartoją jis pikiai.
Vos atsisėdu, jis nuima man belgišką „baretę“ (nes ru

siškų sandėly pritrūko) ir, vos spėju susiorientuoti, kerpą man 
plaukus.

Sovietų Sąjunga netikėtumų šalis. Čia, tikrai, nežinai nei 
dienos, nei valandos.

Praėjus lietui, grįžtame į aikštę — pievą. Prie vartelių 
keli kareiviai murma ant karininko:

— Zajeba, prisilaiželis, patiko jam vokiška kultūra...

Sandėliuose mes Kąisamės ir knisamės. Su Geruoju Leite
nantu bandome atidaryti (aš ir Lenktaitis) nedegamąją spintą, 
bet nepavyksta, nors turime kirvį ir dalbą. Užtinkame pake
lių: „Lietuvos gabalinis cukrus“. Štai kur suplaukė visos 
Europos prekės. Parvažiuodami matome, kaip nuo geležin
kelio nųiminėjami bėgiai, tik vieni paliekami.

— Gal rusai nemano Čia ilgiau pasilikti? — spėliojame.

(2) Karolė Pažėraitė

Kraujo balsas
Mergaitės motina, tarytum supratusi jo mintį, pratarė:
— Mano duktė nepakelia šįį.0 klimąto. .Nors ir ji čįą 

gimusi. Dąktarąį jai patarė į šal.tesnį kraštą važiuoti, tąį pa
sveiksianti. -

— Po, poros mėnesių skrisiu Amerikon pas tetą, o iš ten, 
kai bus galima, Lietuvoj, — nušvito mergaitė. — Mama, kam 
tu kalbi apie mano, sveikatą? Ką tie gydytojai nusimano! 
Mano, sveikata priklauso nuo. mano- nusiteikimo, nuo mano 
dvasinės būklės. Jūs tai turit suprasti, ponąs Jonai, nes jūs 
tik dabar atvykot iš Europos. Kad jūs žinotumėt, kaip aš 
visa savo eęme trokštu pamatyti mano tėvų žemę ir ten apsi
gyventi. Taip noriu pamatyti žalią pušaitę, kvepiančią svei
kata, išdykusią voveraitę, raškančią riešutus. Kaip. įdomu 
būtu stebėti tą kąsmetnį sunkų lėtą gamtos atbudimą po 
žavingos sidabrinės žiemos- žinot, apie ką aš svajoju? Ąš 
norėčiau apsigyventi kur kaime ir ten mokytį vaikus. Jau 
prieš karą, dar vaikas būdama, aš tempiau mamą grįžti Lie
tuvon, bet nespėjom.

— Nuostabu, — teištarė Jonas. Paskui pridėjo: — Tai 
yra keistas reiškinys, kad panelė Gražutė, čia gimusi, sva
joja apie Lietuvą ir nori ten jai dirbti. Tai bene atsiliepia 
jumyse lietuviško, kraujo balsas.

— Ta, ir brazilišką koledžą išėjo, ir vis lietuvišku kaimu 
kvepia, — nusijuokė motina, bet jos pilkos akys glamonėjo 
dukterį.

— Keista mergaitė, — galvojo Palukaitis. — Čia gimusi, 
ne tik neprisirišo prie šio krašto, bet net jos taisyklinga lietu
vių kalba nenudažyta braziliška intonac’ja, kuria daugumas 
lietuvių perėmė. Kai kurie prieš metus čion atvykę jau yra 
pasisavinę tą brazilišką kalbėjimo būdą.

— O man jau praėjo noras grįžti. Apsipratau, apsibuvau, 
— įsikišo, ponią Patirgienė. — Na, ir mano vyras ir vaikai 
apie tai nenori ka’bėti. Pereitą savaitę sūnus įsigijo kamini- 
joną (autovežimį) ir išvežioja prekes po turgezijas. Jis labai 

patenkintus, bet aš jam pasakiau: Nau, nau, gali nesidžiaugti, 
sųnaų, kožnas negocius atsibosta.

— Tai tikra, šventa tiesa, donna Ana. Aš mielai parduo
čiau savo nego.cių, jei rasčiau gera kupčių. Ir kitur nusi
pirkčiau. , ’ . j

— O jum, panele, negaila būtų savo gimtojo namo? — 
paklausė Jonas.

—- Namo — ne. Man tik kiek gaila savo kambariuko, savo 
kampelio. Bet aš visur rasiu tas pačias sienas ir visur įsi- . 
rengsiu jaukų kampelį. Bet lietuviško oro aš niekur nerasiu 
Tik Lietuvoj. Ten taip, pat yra jūra... — tarė ji eidama 
arčiau prie vandens.

Q Jonas, žiūrėdamas į pajuodusias uolas vandenyje, iš 
paskos pridūrė: ■ -

— Ten kitokia jūra. Ji kvepia žuvim ir jūros žolėm. Ji 
išmetą tas žoles, persunktas jodo, į krantą. Taip pat medaus 
spalvos gintarą. Ir pajūrio smėlis baltas, kad net akys raibs
ta į jį žiūrint.

— Dėde Jonai, — šaukė Juozukas. — Aš darau metukus. 
Ateik. Paragauk mano „bolo“ (torto).

Vaikinas nenorom grįžo prie vaiko. O tas iŠ purvinę 
smėlio „iškepė“ bolą ir prikišo į jį penkis pagaliukus-žvakes 
Kai Jonas priėjo, vaikas užpūtė „žvakes“ ir kastuvėliu atriekė 
gabalą improvizuoto pyrago. Padėkojęs berniukui už „vaišeį“ 
Palukaitis grįžo maudyklėn. Iš tolo pamatė jis žalią Gražu
tės kepuraitę ant bangos besisupančią. Jau buvo benorįs 
prisijungti prie jos, kai laiku pastebėjo, kad vyrai maudosi 
kiek atokiau nuo moterų. Laikydamasis braziliško padorumo, 
ir jis nubrido prie vyriškos gįminės. Vanduo jam pasirodė 
šiltas, kaip vėstanti arbata.

Kai jis grįžo prie ponių, Patirgienė jį pakvietė pietų, o 
Gražutė su motiną dar liko pajūryje.

— Ciau, — tarė Patirgienė, atsisveikindama su tautiort- 
mis braziliškai.

— Ciau, — atsiliepė Gražutės motina.
O mergaitė gražiai nusišypsojo Jonui tepasakiusi:
— Ligi pasimatymo.
Tačiau jos mėlynos akys jam sakyte sakė: „Ligi pasinta* 

tymo Palangos pajūryje“.
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Marie Under - didžioji estų poetė
ESTU NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS PROGA RAŠO ALEKSIS RANNIT

Mūsų švietimas tremtyje
ŠVIETIMO VALDYBOS PIRM-KO M. ZlDONIO PRANEŠIMO 

SELIGENSTADTE TĘSINYS

Siaurės kraštai yra pagarsėję žy
miomis rašytojomis. Moteris rašyto
ja šiaurėje užkariavo sau moters kū
rėjos egzistenciją su didesniu pasi
sekimu negu pietuose. Drauge su 
garsiais Sigrid Undset ir Selma La- 
gerlof vardais skandinavų kritika ly
giagrečiai iškelia vardą žymios estų 
poetės — Marijos Under.

Marie Under (skaityk: Marije) gi
mė 1883 m. kovo 27 d. Tallinne, kur jos 
tėvas buvo liaudies mokytojas. Bai
gusi vokiečių gimnaziją, Marie Under 
dirbo estų laikraščio „Teataja“ re
dakcijoje. Ištekėjusi apsigyveno Mas
kvoje, o 1906 m. vėl sugrįžta i Tal- 
linną. Pirmieji poetiniai bandymai 
M. Under spausdinami laikraščiuose 
„Postimees“ ir „Uudised“; o pirmame 
literatūros ir meno almanacho „Noor 
Eesti“ („Jaunoji Estija“) numery bu
vo atspaustas jos eilėraštis „Motinos 
daina“, kuris priklauso prie geriau
sių jos ankstybos kūrybos pasireiš
kimų. Sugrįžusi iš Rusijos Marie Un
der palaipsniui žengia j literatūrinio 
gyvenimo areną ir antrame ir trečia
me numeriuose almanacho „Noor“ 
Eesti“ su eilėraščiais ji išeina savo 
tikruoju vardu. 1915 m. Marie Uhž 
der paruošė pirmojo eilėraščių rin
kinio rankrašti, kuris vienok nerado 
leidėjo.

Iškilus evoliucijai; estų rašytojai 
susibūrė i organizaciją „Siutu“ (Siu- 
ru — estų mitologinė paukštė) ir Ma
rie Under įsijungė į ją kaip aktyvi 
darbininkė. Rudeni 1917 m. išvydo 
pasauli jos pirmoji eilėraščių knyga 
„Sonetid“ (Sonetai), sekančiais me
tai antra knyga „Prieš žydėjimą“. Po 
to pasirodė šie eilėraščių rinkiniai: 
„Mėlynos burės“ (1918), „Kraujas i 
laisvę“ (1920), „Tikroji būtis“ (1923), 
„Balsas iš šešėlių“ (1927), „Vienos 
gražios dienos džiaugsmas“ (1928), 
„Laimės užtemdymas“ (1929), „Po at
viru dangumi“ (1930), „Akmuo nuo 
širdies“ (1935), „Ir kūnas tapo žodžiu“ 
(1938), „Sielvartingomis lūpomis“ 
(1942) ir „Žodžio tiltas“ (1945), pas
kui didelė eilė puikių vertimų vo
kiečių, rusų, prancūzų ir skandinavų 
poetų bei dramaturgų. Marie Under 
yra išvertusi ir keletą lietuvių liau
dies dainų (iš vokiečių kalbos).

Poetei buvo paskirta visa eilė 
aukščiausių literatūros premijų ir jos 
eilėraščiai išversti į daugelį Europos 
kalbų. Ji yra Londono PEN-KIubo 
garbės narys. 1924 m. Marie Under 
ištekėjo (antrą kartą) už rašytojo ir 
teatro kritiko Arturo Adsono. Ke
liavo po Suomiją, Rusiją, Prancūzi
ją, Italiją, Olandiją, Čekoslovakiją ir 
kitas šalis. Didesnę savo gyvenimo 
dalį gyveno Nomme mieste, prie Tal- 
linno. Nuo 1944 m. kaip tremtinė 
dirba Stockholme. - *

Savo pirmose knygose Marie Un
der beveik išimtinai linksta į inty
mių, erotinių išgyvenimų sritį. Poe
tės kūrybai šios rūšies pergyvenimai 
yra toji ašis apie kurią sukasi jos 
dvasinis pasaulis. Beveik visa Mari
jos Under ankstyvesnieji 'kūryba su
daro šitų emocijų koncentruotą iš
raišką.

Pasaulį judina meilė — gaivinanti 
jėga, stovinti aukščiau žmogaus va
lios ir supratimo. Ji atneša ir palai
mintą laimę ir pražūtį. Visa gamta 
gyvena meilėje, paslaptingoje aukoje, 
kosminėje jėgoje, kuria viskas pasau
lyje kurstoma. Tik harmonijoj su 
gamta galima suderinti meilę su gy
venimu.

Kaip kiekvienas didelis rašytojas, 
Marie'Under žiūri į amžinybę; bet 
tam, kad būtų galima pereiti į tai, 
kas bendra visiems žmonėms, reikia, 
kaip nuo tramplyno, atsistumti nuo 
viso to, kas atsitiktina. Prasideda 
nauja, simbolinė Marijos Under pa
saulėžiūra.

Estetinis momentas šituo atveju 
nėra persvaroje. Galima netgi pa- 

- sakyti, kad savotiškai barokinis ir 
ekspresionistinis temos traktavimas 
pagauna skaitytoją visa savo gaiva
liška jėga. Marijai Under pasaulis 
plačiai atidarytas, ir ji kiekvienu savo 
širdies plakimu gyvena šituo pasau
liu, tolydžio su juo bendraudama. 
Kiekvienas reiškinys, tikrovės įspū
džiai jos suvokiami muzikaliai ir iš
reiškiami vienkartiniais žodžiais. Žo
džio valdymas — Marijos Under iš
skirtinis bruožas, kuris jaučiamas, 
Skaitant josios eilėraščius, pradedant 
pačia pirmąja knyga. Under pasiekia

12. Vietovardžių pasikeitimai. — 
Nemaža gyvenamųjų vietų ilgainiui, 
dėl įvairių priežasčių, yra savo var
dus pakeitę. Nekalbant apie prime
stinį svetimųjų (lenkų, rusų, vokie
čių) mūsų vietų vardų keitimą, dau
giausia politiniais sumetimais (apie 
tai jau anksčiau esame kalbėję), kar
tais pavadinimai būdavo keičiami ir 
pačių lietuvių. Tam buvo įvairių 
priežasčių. Kartais tai. būdavo daro
ma atsiradus naujai gyvenamai vie
tovei senosios vietoje, kurios gyven
tojai dėl karo, maro ar kitų priežas
čių buvo išnykę. Tam tikrais atve
jais vieta būdavo pramenama ir iš 
kokio įžymesnio ar nusipelnusio žmo
gaus vardo, kartais tą vietovę val
džiusio. Vėl būdavo atsitikimų, kad 
vietovė susiliedavo su kito vardo gre
tima vietove. Pagaliau dėl naujų 
kultūrinių apraiškų vietovę buvo 
tikslingiau vadinti kitu vardu. Tuo 
būdu XVI a. dabartinis Kuturių k. 
(Tauragės vis.) vadinamas Akmenos 
kaimu (Akmięna prie Akmenos upės), 
kuriame tarp kitų randame gyve
nant ir Joną Kulturaitį (Kvthuray- 
cis). Matyt, nuo šio gyventojo tėvo 
(kuris bus vadinęsis Kulturys ar pan.) 
ar tėvų ilgainiui kaimas ir gavo nau
jąjį pavadinimą. Gal būt, kad šis gy
ventojas kuo nors bus prasikišęs pro 
kitus pvz. jis buvo gavęs tame kaime 
3 valakus žemės, tuo tarpu kiti tik 
po 1), gal ten buvęs koks vyresnysis 
(Kulturaitis 1561 m. yra minimas ir 
Pajūrio vis. vaivada).- Varniai anks
čiau vadinosi Medininkai; pastarasis 
vardas ilgiau išsilaikė bažnytiniame 
gyvenime. 1421 m. Vytautas skiria 
Medininkų sritį ir Varnių „žmones“ 
(o pastarasis vardag nuo Varn(el)ės 
upelio; kryžiuočių kelių aprašuose vis 
minimas Varnės tiltas — Wamestil- 
te). Šiaip XVI a. Medininkai užlei
džia vietą Varniams, nors bažnyčios 
reikalams dar net XVIII a. pirmasis 
vardas vartojamas. XVI a. Did. Rū- 
dupėnai (Maž. Lietuvoje, vok. Gr. 
Rudupenen) buvo praminti Enciū
nais, bene seniau ten buvusiai Rū- 
dupės upei išnykus. Žemaičių Kal
varijos vieta seniau vadinęs! Garde 
ar Gardais (rus. šaltiniuose rašoma 
Gordy, vok. Garde). Apie>1639 m. Že-I 
maičių vysk. Jurgiui Tiškevičiui įstei
gus Via crucis (Kryžiaus Kelius), len
kiškasis jų pavadinimas iš lengvo 
išstūmė senąjį vietos vardą. Šiandien 
3 km. nuo Kalvarijos yra dvaras Gar- 
dė, o netoli nuo jo ir to pat vardo 
upelįs. šiaurės Žemaičių dvaras Ri-

poetinio paveikslo sudaiktinimo net 
ligi apčiuopiamumo ir tuo pačiu me
tu atsiskleidžia visą savo išgyvenimų 
gilumą. Tai ir sudaro skaitytojui 
įspūdį ypatingos poetės galios, josios 
su regėjimu besiribojančio įkvėpimo, 
kuriam negalima nepasiduoti.

Marijos Under eilėraščių emocinė 
pilnuma visados traukė estų skaity
toją. Kaptu su tuo šioj menininkėj 
mes matom vidinę savitvardą. Visa
dos ji jaučia ribą, saiką ir laipsnį. 
Tai aristokratiškos sielos jautrumas. 
Ir iš tikrųjų, skonio atžvilgiu savo 
eilėraščiuose Under pasirodo nepa
prastai išauklėta. Poetė turi stebu
klingą literatūrinę klausą, apsaugan
čią nuo pavojingų perdėjimų, neat
sargių posakių, žeidžiančių žodinių 
strėlių.

Štai aš parašiau šią mažą infor
maciją ■ apie didžiąją estų poetę, ir 
lietuvių skaitytojas, gal būt, pagal
vos, kad aš ją pernelyg išgyriau. Bet 
ką reiškia visos pagyros, kai Įneš tu
rim reikalą su tikrąja kūryba!

Marijos Under poezija yra vienas 
esmingiausių reiškinių estų literatū
roje. Pripažindami rašytojos nepa
prastą meistriškumą ir pasaulėžiūros

gilumą, visi Šių dienų c:tų kritikai 
laiko ją didele menininke, kuriai 
lemta peraugti savo epochą. 1946 m. 
grupė anglų literatų siūlė jai paskirti 
Nobelio premiją. Premijos komisija 
paskyrimo neįvykdė, kaip galima 
spėlioti dėl Švedijos, geopolitinės pa
dėties. pienas Marijos Under kūri
nių į prancūzų kalbą vertėjas pažy
mi, kad estų moterys gali išdidžiai 
sušukti: „Mes davėme tokį didelį ra
šytoją, kaip Marie Under!"

Greitu laiku iš spaudos išeis poe
tės rinktinė kūryba vokiečių kalba, 
pavadinta „Stimme aus dem Schat- 
ten‘f. Knygą leidžia žinoma vokiečių 
leidykla „Herder“; eilėraščius"tš estų 
kalbos vertė poetas Hermann Stock. 
Marie Under yra labai mažai rašiusi 
politinėmis temomis. Tema pati, me
džiaga, jai dar nesudaro tautiškumo 
ir nieko jai nėra svetimesnio už tuš
čią ir sentimentalią patriotinę fra
zeologija. Aš norėčiau lietuvių skai
tytojui pacituoti iš minėtos knygos 
vieną eilėraštį, kurio simboliai mums 
ir be trafaretiškų pavadinimų yra 
visiškai aiškūs ir kurie mūsų dvi tau
tas ypatingai stipriai jungia mūsų 
bendrame, istoriškam vasario mė
nesy:

Nūn steht erinnernd mit entbloBtem Haupt: 
was uns verblleb, bedenkt! und was man uns geraubt.
Volk ohne Land und Volk im Trauerkleid — 
dies halt uns alle aufrecht: uns eint heiliges Leid.
Das arme Land — steht aut und folgt dem Bann, 
fūgt euch zur Mauer, Jūngling, Greis und Mann.
Von Brust zu Ęrust loht Liebe wie eln Fackelbrand 
zum Grabe unseres Stamms, wo unser Brotkom stand.
Uns blieb noch — hat man uns auch viel geraubt — 
die Ehre und der Zorn: Brhebet stolz das Haupt!

Ką pasakoja mūsų žemė

Lietuvių vietovardžiai
navas seniau vadinosi Gaure (Gavri). 
Naująjį vardą vietovė gavo nuo Ron- 
ne, kuris 1780 m. čia pastatydiną 
bažnyčią. Lygia dalia Žemaičių mie
stelis Gadunavas seniau turėjo De- 
genių vardą. Tai nuo Gadonų, kurie 
1638 m. įsigijo miestelį. Naujasis var
das teprigijo vėliau, kai 1817 m. vysk. 
Giedraitis Degenių filljal suteikė pa
rapijos teises. Aleksotas, Kauno prie
miestis, sako, dar XVIII a. vadinęsis 
Svirblgala (tur. būt = Svirbygala, 
plg. Ramygala, Betygala, Žemygala). 
Balbieriškio miestelio vardas atsira
do apie XVI a. vidurį: anksčiau jis 
vadinosi Ganusiškiais (tad dėl G su
slavinta lytimi), čią vietą 1515 m. 
išnuomojus vokieičui Hanusiui Bal
tajam. Skaudvilės miestelio vardas 
tebus atsiradęs po XVI a., nes jos 
nemini ano meto šaltiniai ir doku
mentai, nors jau XVI a. ta vieta tu
rėjo būti gyvenama (yra čia piliakal
nis) ir kryžiuočiai per ją traukė to
liau į Lietuvos šiaurę. Kai kurie ty
rinėtojai spėja, kad ta vietovė tada
dar bus vadinusis Aukaimiu (šalti
niuose Oukajm, Augken ir kt.), kuris 
vėliau per karus galėjo būti nusiaub
tas, išnykti, o po kiek laiko atsikū
rusi toje ar gretimoje vietoje vietovė 
galėjo būti praminta jau kitu vardu, 
Skaudvile (plg. Skaudvilų palivarką 
Vaiguvos vis.: av. Skaudvilas).

13. Negyvenamųjų vietų vardai. 
Bendrieji pavadinimai. — Negyvena
mųjų vietų, pirmiausia didesniųjų 
upių ir ežerų, vardai, kaip minėta, 
yra žymiai senesni už daugelį gyve
namų vietovių. Tos upės ir ežerai 
gavo vardus jau žiloje senovėje žmo
nėms prie jų apsigyvenus, tuo tarpu 
daugis smulkesnių gyvenamųjų vie- 
toyių teatsirado prieš kelis šimtus ar 
keliasdešimt metų, kai kurios net dar 
vėliau. Be to, kai kurie gyvenamųjų 
vietų vardai dėl įvairių priežasčių 
buvo keičiami ir išnyko, o šių van
denų vardai yra daug gajesni. Net 
ir ištisų apylinkių žmonėms išnykus, 
ir dėl to ilgainiui užuomarštin nuė
jus nevienam senosios gyvenamosios 
vietos pavadinimui, negalėdavo iki 
vieno išnykti didesnės upės pakraš
čio ar artimesnės apylinkės žmonės, 
ir tuo būdu išsaugodavo upės vardą 
kitoms kartoms. Dėl to ypač dides
nių upių pavadinimų yra išlikusių iš 
žilos senovės. Kadangi tada mūsų 
protėvių kalba skyrėsi tiek savo žo
dynu, tiek atskiromis lytimis, iš ku
rių galėjo būti kuriami šie vandenų 
vardai, šiandien daugis jų yra ne-

Amerikiečių zonoje veikia Augs
burgo Aukštesnioji Technikos mo
kykla, kurioje veikia I bendrasis 
kursas, II-jo kurso statybos, elektro
technikos skyriai ir III kurso staty
bos elektrotechnikos ir mechanikos 
skyriai. Joje dirba 20 mokytojų ir 
47 mokiniai.

Wiirttembergo apygardoje nuo 
1946—47 m. m. iki ,1948 m. vasaros 
veikė Nūrtingeno įsteigta, vėliau at
kelta į Schwabisch Gmūndą, Aukš
tesnioji Technikos mokykla, kurią 
baigė 45 technikai — statybininkai, 
mechanikai, elektrotechnikai, 1946—47 
m. Ravepsburge veikė prekybos mo
kykla, kuri išleidusi 9 prekybininkus, 
likvidavosi.

Schwabisch-Gmiinde nuo 1947 m. 
veikia Amatų mokykla su auto- 
mechanikos, moteriškų rūbų kirpėjų 
bei siuvėjų, skrybėlių dirbėjų, šalt
kalvių — tekintojų, šveisuotojų, laik
rodininkų, statybinės braižybos ir 
matininkų skyriais.

Tenka pažymėti stambesnius kur
sus. Tai Wurzburgo-Schweinfurto. 
Suaugusių Švietimo Institutas, Dantų 
technikų mokykla Augsburge, Radijo 
technikų mokykla Eichstatte.

Švietimo /Valdyba teigiamai ir dė
kingai vertina pradžios mokyklų mo

kytojų kursus, kurie, pedagogui P. 
Butėnui „vadovaujant, parengė naujų 
mokytojų . mūsų mokykloms anglų 
zonoje.

1947—48 m. m. Švietimo Valdyba 
buvo išdirbusi planą, pagal kurį su
daroma galimybė gimnazijų mokslei
viams pramokti kurio amato. Tas 
planas buvo gimnazijų vykdomas ir 
buvo gauti toki rezultatai:

Dr. J. Kantrimas

beaiškūs, jų kilmė nercįai sunkiai 
besusekama arba ir visai nebesuse- 
kama. Daug aiškesni > daugelio yra 
mažų upelių, ežerėlių, laukų, kalne
lių vardai, kurie vėliau praminti ar
ba su sodybų plitimu esti naujai pra
menami, arba senieji neretai perkrik
štijami naujais vardais.

Čia apsiribosime apskritai vande
nų vardais.

Mažieji vandenys (taip pat balos, 
kalnai, daubos, lygumos, miškai) daug 
kur turi pačius bendrinius pavadini
mus. Nemaža upelių vadinasi: Upis, 
Upęja, Upita, Upyna; Ežerikas (ven- 
denys prie Įsės; tvenkinukas prie To- 
vės). Didelės pelkės Timbrėje (Maž. 
Lietuvoje) vadinasi Painė (painė 
reiškia tam tikras pelkes). Šiaip upe
liai mėgstami vadinti sudurtiniais žo
džiais, kurių antrąja dalimi eina upė, 
o pirmąja koks arčiau ją apibūdinąs 
bendrinis ar rečiau tikrinis vardas 
(Juodupis, Būdupis, Gaidžiupis, Pau- 
rupis). (

Atsakymas p. A. Ranniiui
1- k XIL. 30 „Mūsų Kely“ Nr. 

77/78 buvo atspausdintas p. Aleksio 
Rannit straipsnis „Juozas Bakis, pir
mas lietuvių menininkas — abstrak- 
tistas“. Tad dėl šiame straipsnyje 
mane liečiančių pagrindinių minčių 
ir noriu pasisakyti.

Kad ir kaip kukliam bebūnant, 
vis dėlto yra malonu, kai kas nors 
tavo darbą vertina ir tavo darbui 
populiarinti redakcija paskiria net 
visą puslapį. Tačiau pasidaro nesma
gu, kai perskaitęs straipsnį atrandi, 
jog straipsnio autoriaus turėta kiti 
tikslai ir daug kame apsilenkta su 
teisybe.

Ponas Rannit apskelbė mane ab- 
straktistu. Jis rašo: „Tačiau Juozas 
Bakis bus pirmas iš lietuvių daili
ninkų, kuriam abstrakcija yra tiesio
ginė forma, gryniausia jo stiliaus 
išraiška“. ... „Jis semia savo impul
sus tiesiog iš širdies, o ne iš proto. 
Tuo pačiu jis gerokai skiriasi, pvz., 
nuo prancūzų skulptoriaus Zadkino 
ir anglo Richardo Bedferdo intelek- 
tuališkai-konstruktyvinių kompozici
jų. Jei kai kurie jo darbai savo išo
rine elegancija veikia į mus tam 
tikra prasme ir „civilizuotai", Bakis 
išeina iš pradinių pojūčių (taip pat, 
kaip ir Petravičius) ir jo kūryba pa
sižymi natūralumu, nuoširdumu, be-

Amerikiečių zonoje specialybių 
mokėsi 447 mokiniai: 46 gailestingos 
seserys, 11 stalių, 48 radio technikai, 
5 batsiuviai, 81 elektrotechnikas, 31 
dailydė, 2 kepėjai, 141 siuvėjas, $ 
tekstilninkal, 25 muzik., 22 aųįomech., 
3 metai., 14 modisčių, 8 vaistininkai

Anglų zonoje specialybių mokėst 
258 mokiniai: 10 traktoristų, 10 žem. 
lik., 14 stalių, 7 kirpėjai, 94 elektro
technikai, 15 modisčių, 10 tapytojų, 
17 statybininkų, 53 siuvėjų, 11 brai
žytojų, 27 gailestingos seserys.

Prancūzų zonoje specialybių mo
kėsi 55 mokiniai: 11 sodininkų, 16 
metalininkų, 28 siuvėjų.

Tenka apgailestauti, kad šitas 
specialybių propagavimas nei moky
tojų. nei mokinių tarpe didesnio są
jūdžio nesusilaukė • ir palankesnių 
sąlygų neturėjo.

Kur buvo galima naudotis vokie
čių dirbtuvėmis, ten susidomėjimas 
buvo didesnis. Daug kur trūko spe
cialistų, dirbtuvių, įrankių. Reikėjo 
samdyti vokiečius, o jie už RM ne
labai norėjo eiti, reikalavo kitokių 
dovanų. Po piniginės reformos iš vi
so nėra iš ko samdytis. specialistų 
kalbamiems specialiniams dalykams 
dėstyti. ' v

Specialiniams dalykams propa
guoti ir instruktuoti turime tris i% 
spektorius: dipl. inž. K. Kruliką & 
dipl. inž. Tamošiūną amerikiečių zo
noje ir dipl. inž. A. Nasvytį — anglų 
zonoje.

Specialybėms mokytis IRO turi 
eilę savo mokyklų, kuriose mokosi 
mūsų žmonės amatų. Tos.mokyklos 
nėra Švietimo Valdybos žinioje.

Išsamią studiją apie profesini 
tremtinių parengimą paskelbė Švie
timo Valdybos inspektorius dipL inž 
K: Krulikas, todėl aš čia šio dalyko 
nedėstysiu. Su dėkingumu turiu pa- 
žymėti, kad specialinių dalykų mo
kymosi mintį kėlė, programas rengė, 
mokytojų davė ir kitokią savo ini
ciatyvą rodė ir darbu prisidėjo Lie-
tuvių inžinierių Tremtinių Draugija.

Jai priklauso visos bendruomenė* 
padėka.
TEISINĖ TREMTINIŲ ŠVIETIMO 

GLOBA
Dzūkų patarlė sako — bepiga ug

nį kūrenti prie kelmo. Globojo mus 
UNRRA, dabar IRO. Vokiečių že
mėje gyvename. Virš visų — karinės 
okupacinės valdžios. Su visais tenka 
turėti reikalų, prie visų derintis.

Pirmiausia turime konstatuoti, 
kad nuo pat 1945 m. vasaros, kada 
buvo pradėtos kurti pirmosios mūsų 
švietimo įstaigos ir kada Lietuvių S- 
gos Valdyba ėmėsi centralizuoti lie
tuvių švietimą Vokietijoje, iki šios 
dienos mes šildomės prie ugnelės, 
kurią atsivežėme į čia iš nepriklau
somos Lietuvos.

Mes nenukrypome nuo savo pa
grindinio teisinio nusistatymo — va
dovaujamės Lietuvos įstatyčiais ir, 
Lietuvos mokyklų programomis be’ 
tradicijomis. (B. d.)

tarpia lengva šiluma. Šio meno siela 
yra lyrinė ir romantinė. Savo kera
mikoje Bakis yra poetas-literatas it 
muzikas“. Šitie pacituoti sakiniai pa
tys išduoda p. Rannit, kuris, berods, 
bus visiškai susipainiojęs sąvokose 
Kūryba, kuri pasižymi natūralumu, 
nuoširdumu, lyrika, romantika bei 
poezija, yra griežtai priešinga ab
strakcijai ir kaip tik abstraktistai su 
šiais elementais veda aršią kovą. 
Taip pat man nesuprantama, kaip 
pradiniuose žmogaus pojūčiuose ga
lima rasti abstrakciją?' Dar keisčiau 
atrodo, kai p. Rannit abstraktizmą 
prikerpa mūsų liaudies menui, ek
spresionistui Galdikui, realistui Jo-> 
nynui, pasakų iliustratoriui Ratui ii 
Čiurlioniui, kurio kiekvienas kūrinys 
turi aiškią simbolinę, mistinę, filoso
finę ar ekspresyvinę išraišką, lliriu 
pasakyti, kad aš, kaip ir Ratas, Pt> 
travičius, Augius savo kūrybai siu
žeto ieškau liaudies pasakose, bala
dėse, dainose ir 1.1., bet tik tiems 
siužetams išreikšti naudoju savo for
mą, taigi mano darbai negali būti 
abstraktūs, nes“uose yra aiškus tu
rinys. Tegu p. Rannit man atleis, 
jeigu aš jį patį įtarsiu abstraktistu 
esant, nes, prirašyti visą laikr®čic 
puslapį nereikšmingais, ir nieko nesa
kančiais sakiniais yra t'-ras abstak- 
tizmas. ' Jungas Eukią

4
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Krepšinio auklėjamoji reikšmė
Rašo A. Tamulynas

Vasario 16- ji Schweinfurto emigr. stovykloje

Kiekviena tauta turi savo sporti
nių žaidimų, kurie padedą jaunuo- 
S.enę formuoti fiziškai tf dvasiškai, 

alį tų žaidimų sukuria kuri nors 
tauta ir tie žaidimai lieka tik tos tau
tos — valstybės žaidžiami, kiti žaidi
mai, nors yra sukurti vienos tautos, 
betdėl jų tinkamumo praktikuojami 
visose tautose ir toki žaidimai tampa 
Visų tautu, tarsi, tarptautine nuosa
vybe, tarptautiniais žaidimais ir turi 
visiems bendras privalomas taisykles.

Iš tokių žaidymų, kurie dėl savo 
'tinkamumo yra veik visose tautose 
žaidžiami, aš čia paminėsiu tik krep
šinį ir jo auklėjamąją reikšmę. Šio 
žaidimo įkūrėjas yra amerikietis dr. 
Jamęs N a i S m i t h a s. Jis, norėda
mas’paįvairinti studentams vedamas 
gimnastikos pamokas, sumanė duoti 
studentams mėtyti kamuolį į medinę 
pintinę. Pasisekimas šio bandymo 
buvo didelis; buvo surašytos žaidimo 
taisyklės ir nuolat tobulinamos. Žai
dimas paplito po visą Ameriką, vė
liau perėjo į visus kontinerdus.

įdomu, kodėl krepšinio žaidimas 
taip plačiai išplito? Kodėl jis neliko 
tik amerikiečių — kūrėjų tėvynė) 
žaidžiamas? Juk tautos -ne visus žai
dimus jau taip lengvai prisiima! Žai
dimas, kuris randa visose tautose pri- , 
tarimą, turi turėti ypatybių, kurios 
atitinka žmogaus įgimtas savybes, 
ęharakterį — žmogaus psichologiją. 
Dėl šių ypatybių krepšinis galėjo pla
čiai išbujoti tautose.

Krepšinio žaidimo ypatybės ati
tinka žmogaus būdo savybes: žmogus 
mėgsta greitĮ, vikrumą, gyvas akimir
kas, praeinančias gražiais deriniais. 
Su greito žaidimo ypatybėmis reikia 
suderinti švelnumą. Čia ir pasireiš
kia meniškoji krepšinio žaidimo ypa
tybė ir stato, kaip kolektyvinį žaidi
mą, kitų žaidimų priekin, kurie ne
turi to švelnumo, o dėl greito žaidi
mo daugiau įgiję grubias formas ar 

'net žiaurias ir prieštaraujančias žmo
gaus įgimtam grožio troškimui.

Krepšinio žaidime žiūrovai randa 
dalį to meniško pasitenkinimo, kurį 
gali rasti ir kitose meno srityse. Tai 
įvyksta dėl to, kad krepšinio žaidime 
yra giliai sukultūrintų judesių. Šie 
judesiai nėra' mechaniški, bet gerai 
apgalvoti, tikslingi; psichofiziniai: ju
desiai. Tad krepšinio, kaip ir kitų 
raržybinių žaidimų, tikslas — stiprin
ti, lavinti žmogaus kūną, ugdyti jo 
fizines ir dvasines galias. Išauklėti 
jaunuomenėje drąsą, mandagumą, iš
vystyti švelnius darnios judesius. Tik 
tobulas žaidimas lavina žmogaus dva
sines ir fizines galias. Krepšinio žai
dime jaunimas gali lengvai ’pastebėti 
savo elgesio trūkumus ir juos paša
linti. Juk krepšinio žaidimas, kaip ir 
daugelis kitų žaidimų, sąlygojamas 
taisyklėmis. Tų taisyklių vykdymas 

_ — žaidimas pagal taisykles — sąly-

gojamas gilia, objektyvia teisėjo eti
ka ir žaidėjų mandagumu bei išauklė
jimu. Be abejo, šie ypatumai yra pri
valomi kiekvienam vyržybiniam žai
dimui.

Tik švelnus, greitas žaidimas yra 
įdomus žiūrovams ir kelia sportinį 
lygį. Krepšinio žaidimas kaip tik ir 
turi šias ypatybes ir tarpe kitų žai
dimų turi reikiamą vietą jaunimo 
auklėjime. Reikia iškelti šiuos svar
bius krepšinio žaidimo auklėjimo 
veiksnius: auklėja veržlumą, kovin
gumą, akylumą, greitą orientaciją, 
šaltumą, susikaupimą, mokėjimą de
rinti pavienio žaidėjo sportini pajė
gumą su visos ekipos sportiniu lygiu. 
Dar tenka paminėti vieną labai tei
giamą krepšinio ypatybę, tai kūry
bingumo auklėjimą. Tai įvairiausi 
deriniai, gudravimai, kurių, be ben
drų visai ekipai, turi dar ir pavieniai 
žaidėjai. Žaisdami mokosi akyliai 
stebėti kitų judesius ir prie tų jude
sių reikiamai derinti savuosius, mo
ko žaidėjus susivaldyti, nugalėti pyk
tį, mokėti džiaugtis laimėjimu ir ne
liūsti pralaimėjus. Krepšinio treni
ruotės lavina kantrybę ir reikalauja 
darbo — stiprios valios. Krepšinio 
žaidimu jaunimas, ypač mokyklinio 
amžiaus vaikai, yra linksmai nutei-

(Pradžia 2 pusi.)
Hava, Emigracinės stovyklos bažny
čioje atliktos iškilmingos už Ken
čiančią Tėvynę ir žuvusius pamaldos. 
Pamaldų metu, vargonams pritariant, 
giedojo Kauno Operos solistė Iz. 
Blauzdžiūnaitė-Motiekaitienė. ■

Vakare, dalyvaujant lietuviams ir 
kitų tautybių svečiams, įvyko sukak
tuvių minėjimo aktas. Minėjimą ati
darė LTB Apylinkės Komiteto Pir
mininkas K. Kleiva, o Dr. Kocėnas 
anglų kalboje skaitė istorinę Lietu
vos apžvąjgą. Amerikos, Australijos, 
Prancūzijos, Belgijos ir Pietų Afrikos 
emigracinių misijų ir konsulų pra
šomas, sveikino emigracinės stovy
klos direktorius kpt C W. Le Grand, 
jis 1 ypatingai nuoširdžiame savo žo
dyje ir pilnai suprasdamas mūsų Tė
vynės nelaimę, apibūdino mūsų Tau
tos skaudžiausius pergyvenimus per 
250 paskutinių metų. I dalyvaujan
čius minėjime Vakarų pasaulio at
stovus Direktorius kreipėsi su įspė
jimu budėti,' nes nemažesnis pavojus 
dar ir dabar visam Vakarų kultūrin
gam Pasauliui gręsia netekti laisvės, 
kultūros, spaudos, o net ir maldakny- 

___ _ _ ____ „________ ___ _____ gių gimtąja kalba. Tikros taikos ne
laimėsimus tautų kultūros istorijon. | turime ir greit neturėsime, o baisi

kiami. Sis žaidimas mūsų dvasiai ir 
charakteriui yrą artimas. Todėl Lie
tuvoje krepšinio žaidimas rado pla
čią dirvą ir savo išsiplėtimu visoj 
Lietuvoj. tampa, tarsi, tautiniu žai
dimu.

Krepšinio žaidimas, praktikuoja
mas su kitomis fizinio lavinimo rū
šimis, turi neabejotinos reikšmės mū
sų fizinio lavinimo srityje. Be ne
klysdami turime pasakyti, kad nors 
krepšinio žaidimas apima savyje. įvai
riausių judesių kompleksą ir tinka 
kūno lavinimui —■ fizinių įr dvasinių 
galių vystymui, bet vis dėlto būtų 
daroma didelė klaida — apsiribojant 
vien šiuo žaidimu.

Krepšinio žaidimas yra mums dar 
vįena bendravimo galimybė su už
sieniu, ryšių palaikymas su kitų tau
tų jaunimu ir ypač su svetur gyve
nančiais lietuviais. (1935 m. Pasaulio 
lietuvių kongresas.) Ir atsiminkime. 
1937 m., Rygoj, mūsų krepšininkams 
laimėjus Europos krepšinio pirmeny
bes, Lietuvos vardas nuskambėjo vi
sam kultūringam pasaulyje. Tik gai
la, kad 1948 m. mūsų krepšininkai 
negalėjo dalyvauti Londono pasauli
nėje olimpiadoje ir drauge su lais
vųjų tautų sportininkais įnešti savo

rytų vergija stengiasi sukaustyti ir 
Vakarų Pasaulį, lygiai Kaip ir gar
bingos istorijos kultūringą Lietuvą 
bei tauraus charakterio jos gyvento
jus lietuvius.

Po Direktoriaus kalbos, Nepri
klausomybės Šventės proga sveikino 
latvių, estų, ukrainiečių ir lenkų re
prezentantai, kviesdami ir pasižadė
dami bendrai kovai bei linkėdami 
vilties greit atgauti laisvę.

Po iškilmingos minėjimo dalies, 
Kauno Operos salistė Iz. Motiekai
tienė ir Tartu Operos pianistė Lydia 
Lesta Miller davė turiningą ir tikrai 
vertingą 13-kos dainų ir 2-jų muzi
kos kūrinių koncertą. Koncertu ir 
solistėmis buvo sužavėti , ne tik lie
tuviai, bet ir visi svetimieji. Dėkingi 
klausytojai solistes apdovanojo aplo7 
dismentais ir gėlėmis. LTB Apylin
kės Komitetus Užsienių Misijų na
riams ir svečiams surengė priėmimą.

. K.K.

Įvairios žinios

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

ieško šių asmenų:
Dudzinskienė Aleksandra, g. 1898 

m. kovo riiėn. Aleksandrave, iš tenai 
(Marijampolės apskr.) 1943 m. pabėgo 
nežinoma kryptimi; Girfs (gim. Ki- 
kutytė) Marija, g. 1865 m. Klaipė
dos kr. Plikiuose, pasigendama nuo 
1944 m., spėjama — deportuota Vo
kietijon; Karoliovas Jurgis, g. 1897. 
5. 25 Sevastopoly, Rusijoje, 1944 m. 
iŠ Kaimo išgabentas Vokietijon, bu
vo Gera/Thūringen ir Nordhmsen/ 
Harz; Kurlianskas Kazys, g. 1913. 2. 
3 Panevėžyje, iš Lietuvos išvyko 1944 
m., pask. žinia iš Danztgo; Liepinaitis 
Algirdas, g. 1925. 4. 18 Kybartuose, 
1944 m. deportuotas J Bodisch, Kr. 
Bratmau, iš tėti į Tratrtėnau ir GSr- 
litz; Pociūtė Gertruda, g. 1927-28 irt., 
iš Kauno, pask. Žinia iš Berlyno, Zie- 
gelstr. 5-9; Talis Irmgarda, g. 1924, 
5. 23 Krėtingoje, pask. žinomas adre
sas — Kinderklinik Swinemunde; 
Šingždinytė Ona, 17'm t, amžiaus, g. 
Garliavoje, 1943 m. iŠ Garliavos de
portuota Vokietijon; Tamašauskas 
Vacys, g. 1901. 4. 8 Telšių apskr.. 
pask. žinia iš Vokietijos; Tamašau
skas Algirdas, pask. žinoma vieta — 
Panevėžys, paskutinė žinia iš Vokie
tijos; Tomkevičienė - Janučgvičiūtė 
Galina, g. 1904 m., iš Vilniaus depor
tuota Vokietijon.

• Amerikiečių karinė policija 
čiupo didelę vokiečių gaują, kuri 
rė didelį šmugelį su užsienių prekė
mis. Jų supirktos-prekės vertinamos 
20 milijonų dolerių. (UP)
• Per mūšius Graikijos partizanų 
su vyriausybininkais prie Flarinos 
žuvo 618 partizanų ir 325 paimti į 
nelaisvę. Iš vyriausybės pusės buvę 
25 užmušti ir 135 sužeisti. Banditai 
turėjo didelių nuostolių.
• Norvegijos darbininkijos pasisa
kymas už vyriausybės politiką ste
bina pasaulį. Darbiečių partija 330 
balsais pasisakė už Atlanto paktą, už 
dabartinės vyriausybės politiką ir tik 
35 prieš ją. Danijos ir Švedijos lau
kimas nepasitvirtino. Jie palikti pa
tiems apsispręstu
• Austrijos kancleris p. L. Figl pa
reiškė, jog jo vyriausybė niekad ne- 
priimsianti jų krašto sienų pakeiti
mų nei mokėsianti reparacijas Jugo
slavijai; Kalbėdamas katalikų pi
liečių'partijoj jis pasakė, kad kovoję 
kraštai kartu su Hitleriu turi jau su
darę taikos sutartis, o Austrija, kuri 
priešinosi, esanti išvaduota, bet ne
laisva ir vis okupuota. Jei taip ilgai 
užsitęs, tai mažosios valstybės nebe
tikėsiančios gera didžiųjų galybių 
valia. Apie vedamas derybas Londo
ne' tarp keturių didžiųjų kancleris 
pasakė: „Austrijos pažiūra niekad 
nepasikeis — mes norime būti laisvi

; ir nepriklausomi." (UP)
’ ! • Rohro policija ieško vienos mo- 
. terš, knri, manoma, išplatinusi lape

lius, kuriuose rašoma, jog Hitleris 
i esąs gyvas ir kad jis greitai sugrį- 

šiąs. Vienas vyras su tokiais skeL
• bimais esąsa suimtas Kaino gelež. 

stotyje. Lapelyje rašoma: „Si ver- 
i govė tęsis tik trumpą laiką.. t prie- 

šinkitės mūsų persekiotojams ir l*u-
■ kite, Heil Hitler!" (AF/DM)

su- 
va-

• Maskvos radijas paskelbė, kad 
rusai išradę radiją, elektros lemputę 
ir kad jie pirmieji bombardavę Ber
lyną. Radijo pranešinęu, 1941 m. rug- 
piūčio 8 d. ngktį misų Pabaltijo avia
cijos laivynas prasiveržęs pro rūkus 
ir stiprią audrą ir bombardavęs švie
siai iliuminuotą Berlyną,

Ištikrųjų Berlyną britai bombar
davo jau 1940 m. rugpiūčio 25 d. (So
vietai matyti neatžymėjo tos datos ir 
susipainiojo, nors pasigirti neužmir
šo, red.).
• Senatorius Taft pasiūlė priešin
gą prezidento Trumano sveikatos 
programą, Anot Tafto, Trumano pro
jektas revoliuciškal sunaikintų Ame
rikos medicinos sistemą. Senatorius 
Taftas pasiūlė:

1) Federalinę paramą valstijoms, 
kad jos išplėstų apmokėti gydymosi 
išlaidas. Ų

2) Federalines subsidijas medici
nos mokykloms ir medic, studentams, 
kad pašalintų gydytojų trūkumą.

3) Federalinę paramą valstijoms 
mokyklose vaikų sveikatai patikrinti 
ir suteikti nepajėgiančių tėvų vai
kams reikiamą gydymą.

4) Telkti paramą skatinant sava
noriškas medicinos draudimo forma
cijas.

Be to, numatyta remti tuos gy
dytojus, kurie gyvena retai apgyven
tose vietose jr negali iš to išsiversti. 
•' AP pranešimu iš Frankfurto, JAV 
aviacijos vadovybė paskelbusi, jog 
aviacijai trūksta gydytoją ir dantis
tu. Todėl-DP ir vokiečiai gydytojai 
samdomi amerikiečių lakūnams ir jų 
samdomiamerikiečių lakumams ir ją
• Britai sutiko aprūpinti ginklais 5 
pėstininkų batalijonus Siamo karių. 
Britai kartu su siamlečiais bendra
darbiauja prieš komunistą karinę 
veiklą. (R)

• Albanija, kaip kiti sovietų sate
litiniai kraštai, atrado špionažo liz
dą, sudarytą iš Jugoslavijos pasiun
tinybės Tiranoje. Pagal Tirana radi
ją, Albanijos vyriausybė likviduo
janti špionažą lizdą. Kaimynai pra
dėjo vienas antro nebeapkęsti, nes 
juos piudo Kremlius. (R).
• Oficialioji Prancūzijos žinių agen
tūra pranešė, kad vidurinėje Pran
cūzijoje rasti uranijo rūdos klodai. 
Iš pirmųjų pavyzdžių paaiškėję, jog 
rūda turinti iki 20V» uranijo, kai J.A. 
Valstybėse rūdoje tėra tik l’/» ura
nijo. (NYKT;
• Kanada nuėmė visus suvaržymus 
dėl riebalų importo ir eksporto. (AP)
• Italijos užsienių reikalų minis te
eis grafas Sforza pareiškė, jog jis iš 
šio posto pasitraukia ir pasilieka 
Europos ekonominio bendradarbia
vimo organizacijos Italijos atstovu. 
(AP)

• Varšuvoje Britanijos ambasados 
trečiąjį sekretorių A. C. Maule, n 
m. amžiaus, peršovė plėšikai ir po 
to mirė. Rimta 20 asmenų. Vyriausy
bė pareiškė užuojautą. (AP)
• Prezidentas Trnmanas priėmė at
sistatydinimą kariuomenės pasekre- 
toriaus p. Draper. Pasitraukimao įsf. 
galioja nuo kovo 1 d. Jis pasitraukia 
į privatų darbą. (UP)
• Suomijos karo meto premjeras 
John Bangeli paleistas dėl gers 
elgesio iš kalėjimo, iškalėjęs 3- metus 
nuteistas buvo 6 metams). Nuteista* 
buvo kaip karo kaltininkas (R)

„Mūsų Kelia“ prename- 
ratoriams Anglijoje

Pranešame, jog „Mūsų Kelio" at
stovo Anglijoje adresas paskutiniu 
meta pasikeitė ir dabar yra toks:' Mr, 
J. Palšis, 10; Warrel’s Terrace, Bram- 
ley-Leeds.

Visi skaitytojai- Anglijoje; kuri* 
gauna laikraštį ir darnėra tiž jįatsi-1 
teisę, prašomi tatai skubiai atlikti 
„Mūsų Kelio"7 mėnesinė- prenumerata 
Anglijoje yra 3 šilingai. Nėatsitelsu- 
siems bus laikraščio siuntimas- nu
trauktas'. MUSŲ KELIAS

Krikštas Volgos leduose
„PRAVDAT* KRISLAS AKYJE

UP iš Maskvos praneša, kad, anot 
„Pravdos' 
krikštas esąs „barbariškas paprotys“. 
„Pravda“ kaltina vietos sovietų pir
mininką ir kitus už tai, kad jie neuž- 
draudę rusų ortodoksam atlikti krikš
to ceremonijų, įvykusių sausio 19 d. 
Saratove, ,

Dėl tokio krikšto, kaip nurodo 
„Pravda", buvę net susirgimų. Ir vai
kai tapę aukomis aklo fanatizmo, nes 
jie negalėję atsispirti užšalusioms ir 
suakmenėjusiom dvasiškių širdim.

Šiltai apsivilkę dvasiškiai privertą 
Volgos leduose įvykęs j vyrus, moteris ir vaikus išsirengti ir 

nuogiems1 lysti į eketę Valgoje,, kai 
temperatūra- buvusi apie —15? C.

Pagal „Pravdos“ išvedžiojimus, 
dalyvavę ne tik pamaldieji; bet ir 
pornografijos mėgėjai, kurie fotogra- 
favę nuoguosius ir paskui' pardavi
nėję pa 3- rublius nuotrauką

Sausio 19 d. atitinka senojo kalen
doriaus 6 d. ir tai yra tradicinė rusų 
ortodoksų krikšto diena.

Tremtinio vadovas išeina

įsigykite anglu kalbos gramatika

KREIPTIS Į LTB ŠVIETIMO 
SKYRIŲ

Tėvai, mokytojai ir lietuvių vai
kų globėjai, prieš išemigruodami ap
sirūpinkite mokykliniais vadovėliais, 
kurių ir už didžiausius pinigus sve
timoje šalyje prireikus negausite. 
LTB Centrinis Komitetas savo žinion 
yra perėmęs tam tikrą atsargą šių 
mokyklinių vadovėlių:

1. Esmaitis, GYVOJI GAMTA ir 
ŽMOGAUS KŪNAS 

„ NEGYVOJI GAMTA 
„ GEOGRAFIJA 
„ ISTORIJA

K. Čibiras, LITURGIKA

2.
8.

•5.
Visi čia išvardintais vadovėliais 

suinteresuoti kreipiasi į LTB Švieti
mo Skyrių, (16) Hanau/M., Lamboy- 
Itr. 84, Litauisches Lager. Šių vado
vėlių kainą nustato Švietimo Skyrius.

NKėniai knygų rinkoje pasirodė 
J. Kukanauzos ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA LIETUVIAMS, kuri 
kiekvienam besimokančiam angių 
kalbos yra būtinai reikalinga. Šios 
gramatikos negali pavaduoti Anglų 
Kalbos Vadovėlis. Turintis minėtą 
Vadovėli, anglų kalbos žinių pagili
nimui privalo įsigyti ir J. Kukanau
zos ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA 
LIETUVIAMS. Tos gramatikos iš
leista labai mažės kiekis, todėl turi 
paskubėti ją įsigyti tie, kurie nori 
pagrind'niau išmokti anglų kalbą, 
ypač emigruojantieji J anglo-saksų 
kraštus,

Čia m’n'mą anglų kalboj grama
tiką galima užsisakyti pas tos kny-

gos komisijonierių šiuo adresu: J. 
Seputa, (13b) Miinchen 27, Rauchstr. 
20. Apie 200 psl. vadovėlinio formato 
knygos kaina yra 7,- DM. Užsakant 
iki 10 egz., aukščiau minėtu adresu 
reikią siųsti ir pinigus arba prašyti 
išsiųsti išperkamuoju mokesčiu. Ku
rie šios knygos užsakys iŠ karto ligi 
20 egz., gaus 100/o nuolaidos. Spau
dos platintojai, norį knygas gauti 
kreditan, privalo atsiųsti LTB Apy
linkės Komiteto arba. L.R. Kryžiaus 
garantijas dėl skubaus ir tvarkingo 
užsakytojo atsiskaitymo.

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKĄ 
LIETUVIAMS paskubėkite įsigyti, 
kol dar nevėlu!

Seniai lauktoji knyga — Lietuvos 
Žemės Ūkis ir Statistika — greit 
išeina j žmones. 300 puslapių jau 
galutinai išspausdinta, baigiami pa
skutinieji 50—60 psl.

Šioje knygoje ras būtinos medžia
gos ne tik žemės ūkio srityje dir
bantieji nr besiruošią joje dirbti 
emigracijoje, bet be jos negalės ap- 
seiti nė vienas lietuvis, nekalbant 
jau- apie inteligentą. Ji bus mūsų 
krašto priešokupacinio gyvenimo 
veidrodis.

Joje rašoma apie laukų, gyvulių, 
sodų, daržų ūkį, inspektus, tabaką, 
gyvulių šėrimą, paukščių laikymą, 
trobesių statybą, dažymą ir t.t.-

Statlstinėje dalyje ras apie mūsų 
krašto ūkini, socialini ir kultūrinį 
gyvenimą.

Knygą išleido Žemės Ūkio Dar
buotojų Sąjunga. Platnimas vyks 
per jos įgaliotini dipl. agi'. A. Mu-

steikį. Knygos išleidimas yra labai 
brangus, nes labai daug statistinė* 
medžiagos, kuri būtina kiekvienam 
lietuviui turėti.

Užsisakiusiems iki kovo 5 dienos* 
įbrošiūruota atseis 8 DM, o kietais 
viršeliais — 9 DM. Laisvai vėliau 
bus pardavinėjama po 10 CM.

Ž. U. D. S-gos nariai, įmokėję Są
jungai po 15 RM, dabar moka po 
6,5 DM, jei jie atsiųs užsakymus ir 
pinigus iki buvo 5 dienos. Sąjungos 
narių, Įmokėjusių po 15 RM, sąrašai 
turi būti patvirtinti Valdybos. Sle 
atskiros nuolaidos negauna.

Platintojai, užsakę daugiau negu 
10 egz., gauna, 10% nuolaidos. Gau
tas pelnas, jei toks bus, eis Ž. U. D. 
S-gos naudai.

Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo 
adresu: A. Musteikis, (13b) Dillin- 
g e n / D., I itauisches Lager.

2. ū. D. Sąjunga

RedakcIJa straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra Ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turin) redakcija neatsako. • Užuojautos. sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- ;DM. • Už skelbi
mus Ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius g'ima 10’/« nu-'-idos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.
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MUSU, KELIAS
LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Lietuvių Gimnazija Amerikoje
RAŠO KUN. ALB. MARTlSlUNĄS

Daugeliui yra žinoma, kad didžiau- 
lia Amerikos lietuvių kolonija yra 
Chlcagos mieste. Kai kurie statisti
kai, siekdami tris lietuvių kartas, čia 
jų priskaito iki 100.000. Šios skait- 
ilnės ne be pagrindo yra garsinamos, 
nes kelių milijonų įvairių tautybių 
didmiestyje nerasi kvartalo, kuriame 
nebūtų lietuvių aukomis sukurta pa
rapija ar šiaip mūsiškių gyvenama. 
Jau šiandien- žodis „Lithuanian" 
Amerikoje yra tiek žinomas, kaip 
lenkų, italų, slovakų ar kitų tauty
bių žmonių.

Aišku, kad emigracijos pradžioje 
senoji mūsų karta dėl išsimokslinimo 
stokos ir „grinoriaus“ (ne čia gimu
sio) padėties negalėjo pritapti prie 
aukštųjų Amerikos sferų. Tačiau 
mūsiškių duosnumas ir organizuotu
mas išugdė kultūrinius centrus, per, 
kuriuos buvo galima garsinti Lietu
vos vardą net politinėse viršūnėse, r 

‘jau šiandien ne naujiena, kad lie
tuvių visuomeniniuose bankietuose, 
minėjimuose ar kultūrinėse įstaigose 
dalyvauja senatorius, burmistras ar-j 
ba valstijos gubernatorius.

Tuo tarpu norėčiau „M. Kelio“ i 
skaitytojams duoti truputį žinių apie 
pačią didžiausią kultūrinę lietuvių 
įstaigą Amerikoje, būtent — apie šv. 
Kazimiero vienuolyną ir Akademiją, 
kuri savo aukšta kvalifikacija didin-i 
gai reprezentuoja lietuvių veiklumą 
išeivijoje.
. Toji Chicagos vieta, kur prieš 40 
metų a.a. kun. A. Staniukynas ieš
kojo būsimam mergaičių-vienuolynui 
žemės sklypo, buvo vien pelkės ar 
molynė — be kelių, be pastatų, 
įstaigos organizatorius teisingai 
spėjo miesto plėtimosi kryptį, 
šiandien Marquette Park’e yra
didžiausia ir gražiausia! įsikūrusi lie
tuvių parapija, o čia pat pirktas vie
nuolynui ir lietuvių mergaičių gim
nazijai žemės sklypas yra pavirtęs 
Žydinčiu sodu su didingais pastatais: 
ligonine, vienuolynu ir gimnazija.
.. Garbingos atminties vienuolyno 
steigėjas turėjo mintyje, kad ši įstai-

• ga išauklės ir išmokys mokytojas lie
tuvių mokykloms Amerikoje, nes tuo 
laiku buvo didelė stoka inteligentų 
lietuvių, ypač buvo labai svarbus 
jaunuomenės švietimo reikalas. Rei
kia pripažinti, kad didele dalimi šis 
kun. A. Staniukyno planas buvo įgy
vendintas. Pastaruoju metu Vidurio 
Amerikos lietuvių mokyklose beveik 
visur mokytojauja tik šv. Kazimiero 
seserys. Be to, jos administruoja, ap
tarnauja taip pat Chicagoje net dvi 
ligonines bei moderniškai prieš porą 
metų įrengtą lietuvių senelių prie
glaudą. Tačiau pati'didingiausia .jų 
įstaiga yra mergaičių gimnazija, ku
rioje vien lietuvaičių yra trejetas 
šimtų ir dar tiek pat kitų tautybių. 
Čia įvyksta ne tik žymiems svečiams 
priimti įvairios programos, bet ir vie
tos tradiciniai parengimai duoda pro-

Bet 
nu
neš 
pati

gos pasireikšti jaunoms menininkėms 
lietuvių dvasia ir kalba.

Ne paslaptis, kad trečioji lietuvių 
karta, su retomis išimtimis, jau tėvų 
kalbos nebemoka. Tačiau toji dalis

liituv . Shl, I.urios lanko šv. 
mlero Akademiją (gimnaziją) 
vių seserų dėka dar gali bent supras
ti savo tėvų kalbą O nuolat skie
pdama Lietuvos meilė, tremtmių da-

Kazi- 
lietu-

Sv. Kazimiero Akademijos vedėja sesuo M. Emerenciana supažinūina 
tremtinę V. Sruogaitę su mokyklos programa

lia tos mokyklos auklėtinėse taip pat 
yra labiau sava, kaip kur kitur.

Atvykęs į Chlcagos apylinkę, se
selių buvau užkviestas į jų gimnazi
ją, kad artimiau nušviesčiau jų au
klėtinėms padarytas Lietuvai skriau
das. Supratau, kad nelengva joms 
buvo mano kalba suprasti, bet vis 
dėlto reikėjo pasidžiaugti, jog tai vie
nintelė Amerikos gimnazija, kur ne 
tik su mokytojais, bet ir su moki
niais lietuviškai galima susikalbėti.

Senieji lietuviai .patrijotai ne tik 
didžiuojasi savo pinigais statytom 
kultūrinėm įstaigom, bet jas remia, 
ten noriai leidžia savo vaikus moky
tis. Taip pat gerai įvertina ir naujus 
imigrantus, kurie moka jų įstaigas 
surasti. Iš .tremtinių pati pirmoji 
pradėjo lankyti šv. Kazimiero Aka
demiją žinomo žuralisto Kazimiero 
Sruogos dukrelė Vita Sruogaitė. Ne
žiūrint dalykų dėstymo svetima kal
ba, ji buvo priimta į paskutinį kursą 
ir šiais metais ketina užbaigti šią 

l lietuvių gimnaziją Amerikoje.
I Linkėtina, kad ir daugiau mūsų 
moksleivijos, imigruodama į Chlca
gos apylinkes, susidomėtų šiąja 
mokslo ir auklėjimo įstaiga. Jie ten 
savo darbštumu išpuoštų tremtinių 

I vardą ir daugiau lietuviškos dvasios 
įneštų į vietinę jaunuomenę.

• Bolivijos vyriausybė paskelbė, 
Jog ji sukilėlius jau numalšinusi. (AP)

Hoffmanns reikalauja

Didinti JAV karines
pajėgas

UP iš Chicago praneša, kad, anot 
p. Hoffmano, JAV turinčios pr.didintl 
karinę galybę, kur tarnautų ne karo 
kitam, kaip įtikinimui Politbiuro, jog 
nereikia rizikuoti karinėmis priemo
nėmis. „Vakarų Europa negali būti 
išgelbėta vien tik ekonominėmis prie
monėmis. Šaltajam karui Europoj* 
laimėti, mes turime paskatinti demo
kratinių vyriausybių vystymąsi ir 
mes turime padėti ekonomiškai atsi-- 
kurti“.

Sovietų Sąjunga, sako p. Hpffma- 
nas, dabar siekianti įkurti pasaulinę 
diktatūrą steigiant satelitinius |kra- 
štus. jau atėjęs pats laikas Europai 
imtis drastinių priemonių tikrai atsi
kurti, o Amerika turi paremti jų 
pastangas. „Nė vienas agresorius 
nedrįsi žygiuoti prieš sujungtas lais
vas tautas, nes su laisvomis tautomis 
yra viso# materialinės ir moralinės 
vertybės“, sako Hoffmanas. „Mūsų 
yra daugiau. Mes turime 75*/o pasau
linio plieno, 85°/t laivyno ir praktiškai 
— viso pasaulio naftą. Kas svarbiau
sia, kadangi mes esame laisvi žmonės, 
diktatoriai žino per gerai, jog mes 
galime pralenkti gamyba ir nugalėti 
policinių valstybių aukas“. (NYHT).

Mirties pabučiavimas mažiems kaimynams
KAIP AMERIKA VERTINA NORVEGIJĄ

. NYHT vedamajame „Mūsų nor- 
veginis sąjungininkas“ rašo: „Stalino 
■antroji bauginimo pastanga atitraukti 
Norvegiją nuo Atlanto pakto rodo, 
kaip svarbiai Stalinas traktuoja pa
siūlytą demokratinę gynybos uniją. 
Jis neperdeda. Tai yra atsakymas į 
Sovietų agresiją. Ir' Norvegija yra 
raktas jos efektingumui.

Mažosios Norvegijos, turinčios ' 3 
milijonus gyventojų, pasiruošimas at
mesti Rusijos milžino su 200.000.000 
gyv. grasinimą yra vienas padrąsi
nančių tamsios tarptautinės padėties 
aspektų...“

Laikraštis pastebi, kad šis Norve
gijos žygis esąs gundymas tiems 
kraštams, kurie nori būti neutralūs, 
žiūrėdami į Sovietų ginklą. Norvegi
ja atsisakiusi būti sugauta ir ji pasi
rinkusi realųjį kelią ir savo nepa
prastą drąsą. Dar daugiau, ji įro
džiusi pasitikėjimą J.A.Valstybėmls.

Taip triuškinama propaganda

Tai reikšminga, nes Vakarų Europoje 
jaučiama baimė dėl Amerikos para
mos ir atsiribojimo reakcijos, kurios 
dėllai galėtų pasitraukti ir paliktų 
vienus rusų verguvės likimui.

Norvegija rusų pasiūlytą nepuoli
mo paktą atmetė išsiųsdama'užslemų 
reikalų minister) į Washingtoną. Tai 
drąsus pareiškimas. NYHT dėl So
vietų nepuolimo pakto taip rašo:

„Tokia Sovietų sutartis yra mir
ties pabučiavimas mažiems kaimy
nams, kaip buvo patirta sunaikinc it 
Pabaltijo respublikas ir sukomunls'i- 
nant Rytų Europos satelitinius kraš
tus.“

Norvegijos apsisprendimas yra 
trejopai svarbus. Ji paveiks Daniją, 
kuri valdo strateginę Grenlandiją, ir 
turės tam tikrą svorį bent Švedijai. 
Norvegija turi m’neralų reikalingų 
Rusijai. Šimtai Norvegijos fjordų 
būtų Stalinui geriausios karui lai
mėti sąlygos per jūrą su jų dideliu, 
vokiečių išugdytu povandeniniu lai
vynu.

„JAV dabar neprašo Norveguos 
bazių, kaip skundžiasi Stalinas. {let 
musų saugumas reikalauja apgin
kluoti Norvegiją amerikiečių gink'ais 
ir parama ir derinti su dįj’ž'ąja At
lanto gynybos sistema, balinas tat 
sutrukdyti negali.“ (CP/am)

(Atkelta iš 3 pusi) 
pažįstu. Bet tai jam nepa-žė.

vyko.
Udalovas: — Ar galėčiau būti ap

gintas nuo liudininkės komplimentų? 
Jeigu ji nenori viešai parodyti, gali
ma būtų tai padaryti prie uždarų 
durų.

P. Gorlova: — Provokatorius!
Udalovas: — Dar kartą tvirtinu, 

kad jos tėvas buvo deportuotas. Iš
laisvintas 1942 m.

P. Gorlova: — Ar jis jau baigė 
savo pamoką?

Gynėjas (į P. Gorlovą): — Ką kal
bėjot apie Kravčenką?

Ji

Rusija pripažins Lietuva
Kaip LAIC praneša, lenkų spauda 

informuoja, jog praėjusių metų pa
baigoje iš J.A.V-bių į Mūncheną bu
vo atvykęs tenykščių rusų socialistų 
veikėjas ir žurnalistas, artimas Ke
renskio bendradarbis dr. D. J. Da- 
lin’as. Jo uždavinys buvęs sujungti 
buv. Rusijos tautas vieningomis pas
tangomis vaduoti pavergtas šalis, 
sudaryti vieningą exiling vyriausybę 
iš visų tautinių grupių atstovų. Da- 
lin’as, kalbėdamas su ukrainiečių, 
kaukaziečių ir kit. atstovais, tvirtino, 
jog „klaida būtų, jei visos tautos at
skirai siektų savo nepriklausomy
bės“. Jo manymu, kovą laimėjusios 
Vakarų galybės neįstengiančios pil
nai okupuoti Sov. Sąjungos teritoriją. 
Ten ilgai būtų chaosas, „siaustų ko
munistų ir banditų ordos“, kurias ge
riausiai sutvarkytų „Centrinė valdžia 
Maskvoje“. Ji būtų laikinė, jai „grei
čiausiai turėtų vadovauti Kerenskis“ 
ir jos tikslas būtų kuo greičiausiai 
įvykdyti demokratiškus rinkimus ir 
visos šalies plebiscitą šalies valdy- 
mosi formai nuspręsti.

Diskusijų metu Dalin’as buvo 
paklaustas, kaip bus traktuojamos 
Baltijos valstybės. Dalin’as nurodė, 

Jog „planuojamai centrinei Rusijos

valdžiai Maskvoje jos nepriklausy
siančios“, todėl ir dabar jos neįeinan
čios klausiman. Lenkų spauda mano, 
jog šitokiam rusų nusistatymui susi
daryti svarbiausias faktorius yra 
JAV tvirtas nusistatymas nepripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksijos.

Tada Dalin’as buvo paklaustas, ar 
jis nemanąs, jog ir ukrainiečiai, gru
zinai ir kazokai mokėtų panašiai ne
priklausomai tvarkytis? Į tai Dalin’as 
piktai atsakęs, jog šitaip tegalvoją 
baltieji pabėgėliai, kurie perdaug esą 
nutolę nuo likusių tautų, „kurios 
tikrai pasisakysiančios už centrinę 
valdžią Maskvoje“. Su tuo sutikę ir 
kitų tautybių atstovai, jog „po 30 
metų sovietinio režimo neabejotina, 
kad buvf sov. piliečiai nubalsuosią 
centrinę valdžią, po po to ši padėtis 
ir pasiliksianti.. .

Grįždamas New Yorkan dr.. Da
lin’as, pripažinęs jo misiją nepasi
sekus, prašė visus bendradarbiauti ir 
toliau, nes susipažinęs su jų nuomo
nėmis, pasitaręs su partijos draugais, 
stengsis surasti visoms tautybėms 
priimtiną klausimo išsprendimo’ plat
formą. (aim)

P. Gorlova: — Mes apie jį nie
kuomet, nekalbėjom.

Inžinieriui Udalovui pasipasako
jus GPU kalėjimuose patirtas kan
čias. komunistinio prancūzų laikraš
čio gynėjas Matarossa klausia:

— Tai ką, S. Sąjungoje liaudies 
komisarais yra vagys ir banditai? 
Kodėl gi sov. vyriausybė suiminėja 
nekaltus žmones?

Kravčenkos gynėju: — Milijonus 
nekaltų žmonių!

Udąlovas: — Ką aš galiu žinoti!
Matardsso: — Dėl ko jus, nekaltą 

žmogų, kankino, norėdami išgauti iš 
jūsų kitų nekaltų žmonių pavardes?

Udalovas: — Mes ir patys save 
klausdavom, kodėl mus suima. Mes 
nesupratom patys... Vėliau mes nu
tarėm, kad 
priverstinio 
gaminti.

Amerikietis komunistas liudinin
kas Kahn’as daug kalba apie Krav- 
čehkos knygą, kaip kurstymą į naują 
karą. Tai nacių agento knyga. Krav- 
čenkos gynėjas nurodo kitą knygą 
„Be tėvynės ir be sienų“, kurią pa
rašė Jean Valtin, Kominformo agen
tas, patsai toje knygoje prisipažin
damas, kad tarnavęs geštape.

Izard (Kravčenkos gynėjas): — 
Ar Kahn’as puolė taip pat ir Jean 
Valtin’ą ir ar jis laišku pasiteisino?

Kahn’as: — Aš niekuomet nera
šiau nei J. Valtin’ui nei jo leidėjui.

valdžiai buvo reikalinga 
darbo jėga patrankoms

inžinierius Romanovas

nenorėjom

Sovietų 
prašo žodžio.

Romanovas: — Mes
čionai atvykti ir susitikti akis į akį
su išdavikais (salėje publika siunta). 
Publikos reagavimas mane stebina. 
Ji (publika) nenori išgirsti teisybės. 
Mums buvo labai nemalonu čia ro
dytis. Bet mes atėjom, kad pasaky- 
tumėm teisybę ir tam išdavikui (va
dinasi, Udalovui). Jis šią bylą pa
vertė meilės duetu... '

Teismo pirmininkas: — Aš galiu 
paliepti publikai apleisti salę.

Romanovas: — Aš esu liudinin
kas! ’Manęs nestebina Udalovo lyti
nės istorijos. Dėl ko apie tai nešne
ka Kravčenka? Mes čia pasiliksim, 
kol bus baigta byla, kol sutriuškin
sime šitą gyvatę. (Publika protestuo
ja). Laikas pažinti teisybę apie tuos 
šliužus ir pabaisas.

Kravčenka: — Neprovokuok!
Udalovas: — Sovietiniai liudinin

kai elgiasi lygiai taip pat neprausta- 
burniškai, kaip ir sovietų delegatai 
Jungtinių Tautų organizacijos posė
džiuose.

Kravčenkos gynėjas: — Jeigu ti
krai rengiamas sąmokslas prieš S. 
Sąjungą, tai ar kominformas, rengiąs 
pasaulinę revoliuciją, yra palaiminga 
organizacija?

Kahn’as: Amerikos komunistų 
partija visuomet buvo geriausia ko
votoja prieš fašizmą.

Gynėjas: Dėkoju p. Kahn’ui ir jam 
nuoširdžiai patariu praeinant pro 
New Yorko Laisvės Stovyklą gerai! 
į ją įsižiūrėti. (Salėje juokas).

— Aš taip

triuškinama 
mašina pa-

Kahn’as: — Ir vis dėl to Eisenho- 
weris ir Marshall’is pareiškė, kad ne 
kas kitas, o tik raudonoji arriSja su- 
laikė vokiečius.

Izard’as: — Aš tuo tikrai esu pa
tenkintas.

Teismo pirmininkas: 
pat. (Salėje juokas).

Taip diena dienon 
bolševikų propogandinė
šaulio sąžinės mieste Paryžiuje, lei
džiami sviediniai į geležinę uždangą.

Ir reikia stebėtis, kad tąją triuš-. 
kinimo mašiną pastatė tie patys žmo
nes, kuriuos kai kas iš mūsų vare 
į Maskvą, o tuo tarpu kai Roma, ne* 
gi po kardinolo Minszenty bylos, pa
sitenkina tiktai popieriniais protes- 

1 tais.

JAV karinės veiklos klauzulė?
AP iš Washingtono praneša, kad 

galutinėje Siaurės Atlanto gynybos 
pakto redakcijoje gal būt būsianti 
įtraukta klauzulę, pagal kurią J.A. 
Valstybės pasižadėsiančios kariškai 
tuojau veikti užpuolimo atveju. Šios 
žinios išplaukusios iš 'paskutinio pa
sikalbėjimo JAV užs. reikalų min. 
p. Achesono ir Briuselio pakto signa
tarų ambasadorių .Buvo suprasta iš 
p. Achesono, kad europiečiam sutei
kiamas daug didesnis saugumo jaus
mas. Tąja kryptimi esą jau toli pa
žengta senate su užsienių reikalų ko
mitetu. ;

SOVIETAI PAVOGĖ 31 VAGONĄ
AP iš Mūncheno praneša, kad So

vietų kariai greitai įsiveržę į ameri-

kiečių okupuotą zoną su garvežiu ir 
išsigabenę 31 prekinį vagoną į rusų 
zoną. Tai įvyko prie Burggrubo, 
šiaurinėje Bavarijoj. Rusai* buvę ly
dimi Sovietų zonos vokiečių pasienio 
policijos.

ISTORINIAI JAV LAIVYNO 
MANEVRAI

JAV laivyno vadovybė paskelbė, 
kad bus vykdomi didžiausi taikos 
meto manevrai, panaudojant neva 
atomines bombas ir vairuojamos ra
ketas. Manevrai vyks Karibų jūroje. 
Dalyvaus 120 laivų, keli šimtai lėk
tuvų ir 35.000 karių, didžiausi kovos 
laivai ir lėktuvnešiai. Manevrai baig
sis kovo 19 d. (UP)
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