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Nematė amžiai dar tavęs taip už
mirštos, 

Nelaimių prislėgtos, išniekintos, 
beteisės...

Bet atėjai iš amžių ūkanos tirštos 
Ir | rytojaus šviesų amžių rūką eisi.

J. Aistis
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Teisingas Baltijos valstybių 
klausimo pastatymas

Sovietų*) užsipuolimas ant 
Pietų Afrikos, kad pastaroji ne
nori Pietvakarių Afrikos pavesti 
tarptautinių patikėtinių instituci
jai, visai atitiko Rusijos taktiką, 
pastoviai naudojamą visose tarp
tautinėse konferencijose.

Jokia priežastis nėra per maža, 
joks dalykas per netinkamas, jei 
tai gali patarnauti nėsantaikos 

Žiema Lietuvoje (Papyvesių kaime, Pasvalio valsč.) —- E. Karpavičiaus nuotr.

sukėlimui ir tuo sabotuoti tikruo
sius Jungtinių Tautų tikslus. Ta
čiau šį kartą atrodo, kad Rusija 
padarė techninę klaidą.

Užpuldami Pietų'Afriką, jie tik 
išstatė save smarkiam ir užpel
nytam atsikirtimui iš feldmaršalo 
Smuts pusės, kuris yra ne tik la- 

' *) Sis str. yra parašytas žymaus 
žurnalisto Randolph Churchill, 
britų karo meto premjero Winston 
Churchill sūnaus. Jis. buvo iš
spausdintas  ̂britų dienrašty „Con
tinental Daily Mail“, Nov. 21, 
1946, antrašte „Russia should 
leave Smuts alone“. 

biausiai gerbiamas iš senesnių pa
saulio valstybės vyrų, bet taip 
pat ir gabiausias visų mažesnių 
valstybių politikas.

Dar didesnę klaidą Rusija pa
darė pasirinkdama savo reikala
vimą. Jei iš Pietų Afrikos reika
laujama atiduoti tarptautinei pa
tikėtinių institucijai vieną Afri
kos provinciją, kurią ji įgijo nu

galėjus Vokietiją pirmame pa
sauliniame kare, tai tikrai Rusi
ja turi atiduoti panašiai patikėti
nių institucijai tris Baltijos res
publikas, kurias ji užgrobė ir 
prisijungė antrojo pasaulinio ka
ro metu.

Anksčiau ar vėliau Jungtinėse 
Tautose ar taikos konferencijoj 
šių respublikų klausimas turės 
būti iškeltas. Kai tai įvyks, jis 
sovietams bus labai nemalonus.

Rusų kalbėtojas Singevas savo 
skundą prieš Pietų Afriką rėmė 
Jungtinių Tautų 77 str. pirmuoju 
paragrafu. Jis tvirtino, kad pa- . 
tikėtinių institucija yra privalo- | 

ma teritorijoms, dabar esančioms 
mandate, ir teritorijoms, kurios 
galėjo būti atskirtos nuo bet ko
kios valstybės II pasaulinio ka
ro pasekmėje.

Tokiu būdu Baltijos valstybės 
aiškiai patenka į antrąją katego
riją. Tąs pats argumentas su ta 
pačia jėga taikytinas teritori
joms, kurias Rusija prisijungė nuo 
Suomijos ir Lenkijos, kurios aiš
kiai buvo priešo valstybės; Suo
mija buvo paskelbusi Rusijai ka
rą, ir Rusija petys į petį su savo 
sąjungininke Vokietija 1939 m. 
žygiavo padalyti Lenkijos. 

Aišku, kad Rusija turi toli sie
kiančių politinių tikslų. Baltijos 
valstybės yra už geležinės uždan
gos, ir niekas negali tikrai pasa
kyti, kas ten dedasi. Tačiau, kas 
yra žinoma, sudaro vieną di
džiausių nusikaltimų, žmonijos 
istorijoj.

Pagal gėdingą Ribbentropo- 
Molotovo susitarimą rusai šias 
valstybes okupavo 1939 m. spa
lio mėn., nenoromis pritariant 
Vokietijai. Tuo metu tūkstančiai 
antikomunistų baltų buvo nužu
dyta. Kai 1941 m. birželio mėn. 
vokiečiai užpuolė Rusiją, jie grei
tai rusus išstūmė.iš Baltijos res-

publikų ir atkeršijo visiems bal
tams. kurie bendradarbiavo su 
rusais.

Pagaliau atėjo, visų baisiausia 
bausmė, kai 1945 m. rusai sugrįžo 
ir dešimteriopai atkeršijo visiems 
baltams, kurie dirbo su vokie
čiais, ir dėl didesnio saugumo 
šimtus tūkstančių išvežė į Sovie
tų Sąjungą.

Kartais, švelninant Rusijos ti
krąjį Baltijos valstybių užpuoli
mą, tvirtinama, kad ji tai padarė 
tiktai apsisaugojimui nuo savo 
sąjungininkės Vokietijos, kurios 
taikingais siekimais ji niekada 

tikrai netikėjo, net tada, kai Mo
lotovas buvo laimingas užkabin
damas Ęenino ordiną ant Rib- 
bentropo kaklo.

Tačiau jei tai būtų buvęs vie
nintelis Rusijos tiksiąs okupuoti 
Baltijos valstybes, tai, kaip nese
niai iškėlė gerbiamoji Dorothy 
Thompson, Rusija galėjo ir turėjo 
jas evakuoti, kai tik nacių pavo
jus praėjo.

Be abejo, laisvo pasaulio kal
bėtojas turės būti pakankamai 
drąsus tai pasakyti Molotovui ar 
Višinskiui, kai šis klausimas, ilgai 
buvęs tylėjimo suokalby, pama
žu pereis į atvirus debatus.

Baltai tremtiniai t
amerikiečiu zonojepriima- 
mi i amerikiečiu valdo

mas įstaigas
Šiomis dienomis Heidelberge 

buvo sukviestas pasitarimas, ku
riame dalyvavo amerikiečių ka
rinės valdžios, UNRRA, YMCA ir 
baltų tremtinių tautinių grupių 
atstovai.

Karinės valdžios ir UNRRAos at
stovų tame posėdyje buvo pareik
šta, kad amerikiečių karinė val
džia yra nusistačiusi panaudoti jų 
zonoj gyvenančius baltus tremti
nius savo žinioje esantiems ir jų 
pačių vykdomiems darbams ameri
kiečių zonoje, Vokietijoje. Šiuose 
darbuose baltams bus pirmenybė 
prieš kitus vietos gyventojus. Visur 
ten, kur atsiras tinkamų baltų spe
cialistų ar darbininkų, ligi šiol dir
bantieji vietos darbininkai bus pa
keičiami baitais.

Baltams numatomi suteikti dar
bai būsią dviejų rūšių:

a) darbai amerikiečių vadovau
jamose pramonės, transporto ir 
kitose įmonėse bei įstaigose, san
dėliuose, paskirstymo ir perkro
vimo punktuose ir t. t., kur dir
bama amerikiečių reikalams, ir

b) darbai, pačių armijos dalinių 
vykdomi (tiltų ir kitų įrengimų 
statyba ir t. t.)
Tie darbininkai ar specialistai, ku- 

rie dirbs pirmosios rūšies darbus, 
gaus tdkį atlyginimą ir tokį aprū
pinimą, koks yra teikiamas, pagal 
vietos sąlygas, ligi šiol dirbantiems 
kitų tautybių darbininkams, vadi
nasi: vokiško darbo atlyginimo 
normos markėmis ir vokiškas 
maistas. Tačiau DP galės, jei norės, 
naudotis tuo savo aprūpinimu, 
kokį jie gauna per UNRRĄ. Daly
vaudami šiuose darbuose, DP ga
lės pasilikti gyventi UNRRA sto
vyklose arba susirasti sau priva
čiai butą arčiau darbovietės. Apsi
gyvendami tuo būdu už stovyklos 
ribų, jie nebus išbraukiami iš sto
vyklos aprūpinimo. Pagal darbo 
reikalą, jie galės persikelti ir į 
kitą gyvenamąją vietą, kur val
džios pareikalautą, ir tam tikslui 
duotas sutikimas.

Šių darbų galės imtis kiek
vienas tinkamas darbui baltas 
tremtinys, nepaisant jo šeimyni
nės padėties, vedęs ar ne.

Dirbantieji antros iš suminėtų 
rūšių darbuose gaus amerikiečių 
aprūjfinimą, gyvens jiems skirtose 
patalpose ir smulkiems reikalams 
gaus dar mėnesiui po 5 dolerius 
skriptais. Tie, kurie atsisakys nuo 
teikiamo aprūpinimo, galės gauti 
100 dolerių skriptais mėnesiui. Iš- ■ 
vykdami iš Vokietijos, turės teisę 
uždirbtus skoptus iškeisti į tikruo
sius dolerius arba kurią kitą va
liutą, pagal oficialų dolerio kursą.

Į šios rūšies darbus, kadangi jie' , 
bus kilnojamo pobūdžio, bus 
priimami tik asmens be šeimų.
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S. Sužiedėlis

Tarp carizmo ir totalizmo
„Ateities“ sąjūdis 35 metų kontrastuose

Kai mūsų kraštą dar laikė su
gniaužęs caristinis režimas, lietuvių 
tautos tykojo dviguba grėsmė: iš 
imperijos sosto mūsų šalin sklido 
rusifikacija, iš josios mokyklų 
skleidėsi ateizmas. Caristinė rusi
fikacija siekė suglemžti ir sunai
kinti visa, kas buvo lietuviška. 
Nihilistinis ateizmas taikstėsi su
niekinti ir sugriauti visa, kas buvo 
dieviška. Dievo ir Lietuvos var
dai su laiku turėję išdilti iš mūsų 
žemės.

Rusinimas buvo aprėpęs visą 
lietuvių tautą — visus jos sluoks
nius ir visus žmones. Jis be ato
dairos vergė mūsų žemę, gniuždė 
tautinę sąmonę, niokojo katali
kybę ir daigstė pravoslaviją. Sie
kiama buvo to, kad neliktų lietu
viškos žymės nei mūsų šalies

Salia nurodytų darbų, yra numa
toma sudaryti skrajojanti dalinį 
paskutiniame kare žuvusių ameri
kiečių karių kapams tvarkyti. Tie 
daliniai dirbs visur, ir už Vokieti
jos ribų, kur vyko mūšiai ir yra 
palaidota žuvusių amerikiečių. 
Įsijungę į šiuos darbus, baltai gaus 
amerikiečių karių aprūpinimą ir 
darbo vietos valiuta tokį atlygini
mą, koks bus mokamas tame krašte 
vietos darbininkams. Numatoma, 
kad šie darbai gali užtrukti nuo 
vienerių ligi dvejų metų. Jie bus 
organizuojami kiek vėliau.

• Į visus minėtus darbus baltai bus 
verbuojami per UNRRAos rajoni
nius darbo karininkus, kurie yra 
Heidelberge, Stuttgarte, Mūnchene, 
Regensburge ir Bad-Wildunge. Ka
dangi tuo būdu verbavimas numa
tomas vykdyti per UNRRĄ, tai 
baltai, negyvenantieji UNRRAos 
stovyklose ir nesinaudojantieji jos 
globa, negalės patekti į kalbamo 
verbavimo organizaciją. Jiems ta
čiau lieka laisvas kelias tartis be
tarpiai su valdžios organais dėl jų 
įsijungimo.

Amerikiečių zonos UNRRAos 
centrinis darbo karininkas Heidel
berge kvies darbo reikalu baltų 
atstovų pasitarimus, ir kiekviena 
tautinė grupė yra prašoma paskirti 
tam reikalui savo atstovus ar ryši
ninkus. Panašiai siūloma susi
tvarkyti ir su kitais rajoniniais 
darbo karininkais.

Šie karininkai, lygiai kaip ameri
kiečių karo valdžios atitinkami or
ganai,mielai priims visokius pasiū
lymus, plaukiančius iš pačių baltų 
iniciatyvos, darbo reikalu. Jie bu* 
palankiai svarstomi ir, pagal gali
mumus, priimami vykdymui.

Tuo prašoma susirūpinti ir paro
dyti daugiau savo iniciatyvos. 
Pastebėtina, kad visi pasiūlymai 
turi liesti tik amerikiečių interesų 
ūkį, kuris nekliudo vokiečių,ūkio. 
Dirbti vokiečių ūkyje nėra drau
džiama, bet ten dirbančiais turi rū
pintis patys vokiečiai, o ne ameri
kiečiai. Vokiečių ūkiui dirban
tiems baltams nėra ir nebus teikia
ma jokių pirmenybių ar specialios 
globos. Priešingai, bus sekama, kad 
baltų darbas, kur jis bus visai 
nepriklausomas, nekenktų vokie
čių ūkio interesams.

Darbas minėtose žinybose ne
būsianti kliūtis emigruoti, kada 
tokia emigracija bus galima. 

veide, — jos vardas jau buvo pa
ke istas į „Šiaurės vakarų kraštą",
— nei jos tautinėse ar religinėse 
tradicijose. Lietuvių tauta turėjo 
susmegti į rusišką masę ir pra
dingti.

Šie totališki nulietuvinimo ir 
nukatalikinimo kėslai sutiko ir 
visuotinį mūsų tautos pasipriešini
mą. Rusifikaciją vienodai atžėrė ir 
mūsų liaudis, ir josios šviesuo
menė. Kaimui, be to, nebuvo jo
kios išskirties, ar kėsintas! j lietu
višką sąmonę, ar į katalikišką 
tikėjimą. Kražiai buvo lygiai taip 
atkakliai ginami, kaip ir „Aušra". 
Tautiniu atžvilgiu visi lietuviai, 
kovodami su rusifikacija, buvo 
jungiami bendro pasiryžimo ir 
vienos minties.

Tuo tarpu religiniu atžvilgiu iš 
plačiųjų tautos sluoksnių išsijungė 
dalis mūsų šviesuopaenės, išėjusios 
rusišką mokyklą. Ji išskyrė tikė
jimą ir tautybę, nes buvo apglėb
ta ateistinės pasaulėžiūros, kuri 
neatrodė jai esanti grėsmi lietuvių 
tautai, nors buvo priešiška bet 
kuriai religijai. Ateizmas iš pa
viršiaus atrodė esąs net paslaugus 
lietuvių kovai su carizmu. Susivi
jęs su marksistiniu socializmu, ji
sai siekė pakeisti caristinę san
tvarką, užtikrinti žmonėms ir tau
toms laisvę ir suburti.naują žmo
nių bendruomenę, nevaržomą nei 
ciesoriaus, nei Dievo. Religijos 
atramos turėjo būti iš viešo ir pri
vataus gyvenimo išimtos, kaip 
žmogų prievartaujančios. Todėl 
dalis mūsų šviesuomenės, kuri 
save, laikė pažangia, įsijungė ne 
tiktai į kovą su carizmu, bet atsi
gręžė ir prieš savo krašto žmones
— tariamai nesutariantį su kul
tūrine pažanga jų tikėjimą. Atei
stinė mūsų inteligentija laikė gra
siu lietuvių tautai tiktai patį 
rusinimą.

O, iš tikrųjų, mums vienodai 
buvo pavojinga ir rusifikacija, ir 
ateistinė ideologija. Ji buvo atsly- 
dusi iš Vakarų - užuolankų keliu. 
Bet kas Vakaruose dar' būdavo 
ginčytina, reliatyvu ar jau apsenę, 
šiapus uždaros sienos atrodė 
visiškai tikra, absoliutu ir nauja. 
Čia nebūdavo net skiriama kovos 
su Dievu nuo kovos už teisingesnę 
socialinę santvarką — kartu susi
vyniojusio pikto ir gero. O piktas 
naujoj - puoselėjamoj santvarkoj 
siekė apversti viską ir visuotinai. 
Tai buvo ateistinio socializmo 
doktrina. Tepripažindama medžiagą 
ir neigdama tikėjimą, ji griovė 
dorinius žmonių pagrindus, kurie 
visada rymo ant kurios nors pozi
tyvios religijos. Ardomoji ateiz
mo įsrava, tiesa, ne tuojau paste
bima, tačiau pasekmės esti bau
gios, kai tikėjimas jau nieko ne
besaisto. Ateistinė mūsų inteli
gentija jau nuo „Aušros" meto 
lenkė lietuvių tautą į šitą grėsmę, 
nenuvokdama kraštutinių išvadų. 
Jos išryškėjo tiktai vėliau, kai 
ateizmas praktiškai įsivyravo gre
timose valstybėse. Tai buvo nuo
sekli ir logiška Dievo neigimo 
išdava — nusirpęs ateizmo vaisius.

Tačiau visai nereikėjo Dievo 
neigti, kad būtų galima buvę va
duotis iš caristinės priespaudos ir 
taisyti apgedusius socialinius

santykius. Krikščionybė nebuvo 
kliūtimi tikram socializmui, kaip 
tatai nurodė popiežius Leonas XIli 
savo enciklikoje „Rerum novarum”, 
bet dargi akstinu ir pareiga, pri
menama artimo meilės įsakymo. 
Kitados krikščionys sudarė patį 
radikaliausią sąjūdį, kovodami dėl 
žmonių lygybės ir teisingumo. 
Tiktai naujaisiais amžiais nu- 
krikščronėję žmonės vis mažiau 
bepaisė dorinių bei religinių nor
mų, kuriomis juos saistė Kristaus 
mokslas. Žmonės vis labiau tolo 
nuo Dievo, ir. dėl to socialiniuose 
bei politiniuose reikaluose kaskart 
mažiau Juo besirėmė. Tuo naudo
damasis, ateistinis socializmas 
nureligino gausias darbininkų ma
ses. Dievo neigimas buvo tik iš 
viršaus dengiamas socialistine 
skraiste, o gilesnės priežastys sly
pėjo pačioje sutrikusioje žmogaus 

A. A. PROF. ST. SALKAUSKIS
(1866. V. 16 — 1941. XII. 4)

S. m. gruodžio 4 d. sukako 5 metai nuo prof. St. Šalkauskio 
mirties. Velionis buvo gimęs Šiauliuose, kur baigė ir vidurinį 
mokslą. Aukštuosius teisių mokslus baigė Rusijoje, o filosofiją 
Šveicarijoje. Nepriklausomoje Lietuvoje prof. St. Šalkauskis ilgus 
metus dėstė Kauno V. D. Universiteto Teologijos-Filosofijos fa
kultete filosofiją- ir artimąsias jai disciplinas. Taip pat buvo pas
kutinysis Nepriklausomoj Lietuvoj šio. universiteto rektorius.

Per anksti/vos 55 metų amžiaus, miręs prof. St. Šalkauskis buvo 
žymiausias mūsų tautos filosofas ir mūsų mokslo bei kultūros 
istorijoj paliko labai žymių pėdsakų. Ilgus metus dirbdamas moks
linį ir pedagoginį akademiriį darbą, prof. St. Šalkauskis ne tik 
išauklėjo didelį būrį naujosios kartos inteligentų, kuriems visais 
atžvilgiais turėjo labai didelės įtakos, bet ir išleido visą eilę mokslo 
darbų, iš kurių ypatingai paminėtini „Kultūros filosofija“, „Lie- 
tuvįų tautos ugdymas“, „Mokslinio darbo detodika“ ir eilė kitų. 
Daug prof. St. Šalkauskio mokslo straipsnių išspausdinta įvairiuose 
mokslo žurnaluose ir šiaip leidiniuose. Tarp kita ko paminėtinį 
dideli prof. Šalkauskio nuopelnai kuriant lietuviškąją mokslo, ypa
tingai filosofijos, terminiją.

Šalia akademinio darbo prof. Šalkauskis plačiai domėjosi ir vi
sais aktualiais mūsų tautos reikalais, ypačiai tautinės lietuvių 
kultūros ugdymu. Nors ir silpnokos sveikatos būdamas, da
lyvavo kultūriniuose sąjūdžiuose ir plačiai bendradarbiavo kul
tūriniuose žurnaluose. Savo idėjomis prof. Šalkauskis artimiausias 
buvo ateitininkų sąjūdžiui ir jam eilę metų vadovavo, o taip pat 
savo veikale „Ateitininkų ideologija“ plačiai išvystė šio sąjūdžio 
ideologiją.

Prof. Šalkauskis nepriklausomoj Lietuvoj buvo vienas pačių 
žinomiausių ir įtakingiausių, ypatingai kultūrinėj srity, žmonių. 
Šį autoritetą jis buvo įgijęs ne tik dėl savo reto gilumo proto bei 
didelės erudicijos, bet ir dėl savo asmens nepaprasto taurumo ir 
kultūringumo. .

dvasioje. Tuo būdu į pirmą vietą 
prasikišo ne tiek socialinė pro
blema; kurios neįmanu buvo išspręs
ti vienos tiktai, santvarkos pakei
timu, bet žmogaus dvasinė krizė — 
jo nutolimas nuo Dievo.

Dėl to popiežius Pijus X tei
singesnei socialinei santvarkai 
įgyvendinti statė vieną būtiną są
lygą: pačiam žmogui pirma atsi
gręžti į Dievą. Jis priminė šv. Po
vilo žodžius, kuriais šis didysis 
tautų apaštalas ragino efeziečius 
rūpintis visa atnaujinti Kristuje. 
Senasis pagoniškas pasaulis, kuris 
Kristaus nepažino, buvo anuomet 
skatinamas ’Jį pažinti ir sukrikš- 
čionėti. Apipagonėjęs modernusis 
pasaulis, kuris Kristų buvo pra
dedąs visai užmiršti, buvo iš nau
jo raginamas į Jį atsigręžti ir at- 
krikščionėti. Visa ko centru neturi 
būti patsai žmogus, atitrūkęs nuo 

Dievo ir vienu savimi pasikliaująs, 
bet žmogumi tapęs Dievas, nuo 
Kurio viskas priklauso ir į Kurį 
viskas privalo atsiremti. Pirma 
dera išklypusį privatų bei viešą 
gyvenimą įstatyti į Dievo kelią — 
priderinti Kristaus mokslui, kad 
po to susirastų tvirtesnis pamatas 
socialiniams bei politiniams santy
kiams.

Tuo būdu priešais • ateistinį ir 
drauge antikristinį žmonių nusi
statymą, daug kur sutapusį su va
dinamu kairiu socializmu, stojo 
prokristinis sąjūdis, atsirėmęs į 
Evangelijas ir Bažnyčią. XX am
žiaus pradžioje jisai vis plačiau 
skleidėsi intelektualiniuose sluoks
niuose, kurių kritiško ir tiesos 
ieškančio proto lėkštus ateizmas 
nebepatenkino. Tačiau ateistinė 
mintis buvo jau plačiai nuvilnijusi 
į žmonių mases. Prokristinis sąjū
dis siekė ją vėl įsąmoninti, kur 
yra tikroji tiesa, kelias ir gyveni
mas (Jon. 14, 6).

Šio kristocentrinio nusistatymo 
buvo dauguma lietuvių inteligentų, 
studijavusių Vakaruose dar prieš 
aną Didįjį karą. Rusiškose moky
klose tos pačios minties buvo lie
tuviška jaunuomenė, kurios nihi
listinė aplinka neįstengė atitolinti 
nuo * krikščioniškų mūsų liaudies 
tradicijų ir numarinti josios tikė
jimo. Pravardžiuojama atžagaria ir 
atsilikusia, kadangi neįsiliejo į 
ateizmo srovę, kuri Rytuose buvo 
laikoma pačia moderniausia, kata
likiška lietuvių inteligentija su
tapo su vakarietišku prokristiniu 
judėjimu. Ji kaip tiktai pasekė K. 
Bažnyčios raginimą visa atnaujinti 
Kristuje ajba visa palenkti Dievo 
įsakymams. Tatai reiškė, kad an
tropocentrinė pasaulėžiūra, kuri 
nuo humanizmo laikų vedė į ateiz
mą, turėjo būti vėl atkreipta į 
teocentrinį nusistatymą. Prieš 35 
metus išleisto „Ateities" žurnalo 
vardu šis teistinis lietuvių inteli
gentijos sąjūdis buvo pramintas 
ateitininkais (1911), nors jo ideolo
gija buvo tokia pat sena, kaip ir 
pati krikščionybė. Naujas tebuvo 
patsai sąjūdžio pavadinimas.

Ateitininkų vardas vis dėlto ne
buvo atstitiktinis: jis reiškė tai, 
jog katalikiška lietuvių inteligenti
ja, susitelkusi į prokristinį sąjūdį, 
savo tautos ateiti jungė su Dievu. 
Tuo ji išsiskyrė iš tos lietuvių 
šviesuomenės, kuri mūsų tautos 
išlaisvinimą grindė ateistine pa
saulėžiūra. Ateitininkams buvo 
nepriimtinas nei ateizmas, nei bet 
kuri priespauda: pirmasis paver
gia žemės dvasia, antroji fizine 
prievarta. O tiek paskiras žmogus, 
tiek ir žmonių kolektyyai — tau
tos ir valstybės — tepriklauso 
vienam Aukščiausiam Kūrėjui. 
Vienas tikėjimas į Dievą žmones 
daro laisvus ir laisvą sukuria jiems 
visuomeninę santvarką. Visi kiti 
kultai — medžiagos, mokslo-, rasės, 
tautos ar valstybės,—materialinės 
ar dvasinės žmogaus kultūros — 
visa tai anksčiau ar vėliau žmones 
pavergia ir užslopina. Ateitininkai 
buvo nusistatę pieš kiekvieną šito
kią grėsmę, ar ji tykotų žmogaus 
paskirai, ar visos tautos.

Šis nusistatymas neišplaukė iš 
politinių ano meto sąlygų, bet iš 
pačios krikščioniškos pasaulėžiūros, 
nekeičiamos nei laiko, nei žmonių. 
Dėl to ir pats ateitininkų sąjūdis 
buvo grynai pasaulėžiūrinis, ne 
politinis. Ateitininkai stengėsi be
simokančiam lietuvių jaunimui 
įdiegti integralinę krikščionišką 
pasaulėžiūrą, kuri sutaiko žmogų 
su Dievu, tautiškumą su žmogiš
kumu ir mokslą su tikėjimu. Ra
cionalus tikėjimas turėjo lietuvių 
jaunuomenę išskirti iš nihilizmo 
bei ateizmo, nuosaikus tautiškumas 
— iš slavizmo bei internacionaliz
mo, ir tikra inteligencija — iš pa-

(Perkelta į 6 psl.) s
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Pasikalbėjimas su 
sukaktuvininku dr. K. Grinium

Redakcijos paprašytas, mielai 
sutikau aplankyti š. m. gruodžio 
mėn. 17 d. sukankantį 80 metų 
amžiaus dr. Kazį Grinių, šiuo metu 
Frankfurto emigrantų stovykloj 
belaukiantį eilės išvykti į JAV, 
ir paprašyti jį pasidalinti su „Ži
burių" skaitytojais nors keliomis 
mintimis? Jūsų korespondentui ši 
misija buvo maloni juo labiau, 
kad jis su gerb. Daktaru bebuvo 
matęsis prieš karą. „Ar bepažinsiu 
jį? Gal ilgi metai, karo ir tremties 
sunkumai palaužė jo fizines jėgas, 
pakeitė jo išvaizdą?" galvojau, 
ieškodamas jo buto didelėje emi
grantų stovykloje. Ir kaip nuste
bau, pamatęs jį tokį pat, kokį ma
čiau, rodos, 1938 metais: toks pat 
inteligentiškas jaunas veidas, tas 
pats humoras, ta pati linksma 
nuotaika.

Gerb. Daktaras su šeima begy
venąs tokiose sąlygose, kaip visi 
kiti stovyklos gyventojai: vienas 
kambarys, nuo gretimo kambario 
atskirtas dviem Spintomis (buvu
siąją sieną kažkas rado reikalinga 
išgriauti). Vadinasi, vienoj spintų 
pusėj gyvena gerb. Daktaras su 
šeima, o antroj — vilniečių lenkų 
šeima. Kambario apstatymas — 
trys kareiviškos lovos, stalas ir 
kelios kėdės, į kurias sėdantis, 
reikia būti atsargiam. Vieninteliam 
langui stiklo pritrūkę, todėl jį 
pakeičia celiuloidas. Maistas iš 
bendros virtuvės, kuri savo ga
minių gausumu ir kokybe nepasi
žymi. Bet šitokiose sąlygose Dak
tarui beteks gyventi gal iki šio 
mėnesio galo, nes konsulate visi 
formalumai atlikti ir su pirmiausiu 
transportu jis galės išvykti į Bre
meną, o iš ten į užjūrį.

Pasiteiravęs apie gerb. Daktaro 
sveikatą ir dar apie šį tą, pa
prašiau atsakyti J šiuos platesnei 
visuomenei rūpimus klausimus.

— Tamstai teko pažinti dviejų 
laikotarpių (pirmojo ir antrojo 
pasaulinio karo) lietuvius trem
tinius. Kuo jie skiriasi?

— Daug kuo, — pradėjo gerb. 
Daktaras. — Visų pirma, savo 
sudėtimi. Anuomet daugiausia bu
vo darbininkų, ūkininkų, o dabar 
— inžinierių, daktarų, advokatų ir 
kitų, žodžiu, inteligentijos, todėl 
šio karo tremtiniai yra mažiausia 
75% didesnio išsilavinimo, kaip 
anuomet. Jų teisinė' padėtis tada 
buvo daug geresnė, nes jie naudo
josi visomis Rusijos piliečių teisė
mis, o dabar tremtiniai yra lyg 
belaisviai, jie neturi nei vokiečių, 
nei amerikiečių teisių. Tada jie 
buvo šelpiami, ir gana gausiai, iš 
Rusijos valstybės kasos. Svarbiau
sia, tas šelpimo darbas buvę ati
duotas patiems tremtiniams. Rusų 
valdžia į jį beveik nesikišo. Laik
raščių tada vos vienas antras 
(„Naujoji Lietuva", „Petrapilio 
Balsas") tebuvo, o šiandien ir 
suskaičiuoti jų nebemoku. Rota- 
toriais spausdinamų dienraščių be-' 
veik kiekviena stovykla turi. 
Nepalyginti daugiau dabar išleista 
knygų, nepalyginti daugiau yra 
įvairių savų mfokyklų: vaikų dar
želių, pradžios, specialinių ir net 
gimnazijų. Visa tai sakau turė
damas galvoj Vakaru kontroliuo
jamas sritis. Rytų globoj esančiose 
srityse, rodos, iš viso tremtinių ne
bėra. Ir tada, ir šiandien trem
tiniai laukia grįžti, bet šitos sąly
gos tada buvo nepalyginti geres
nės. Net į dar okupuotą anuomet 
Lietuvą buvo galima be baimės 
grįžti, ir visi stengėsi grįžti, pra
dedant'1918 m. pavasariu ir bai
giant 1921 •— 1922 m. optacijos ke
liu. Dėl transporto ir kitų kliūčių 
tas grįžimas buvo sunkus. Štai,

vos žemelėje. Manau, kad iš gal
vos ir Amerikoj prieinamų šaltinių 
galėsiu tą kūrinį atnaujinti. Pa
studijuosiu, ten būdamas, klausimą, 
kur lietuviui galėtų geriau pri
siglausti, kol bus tinkamos sąly
gos grįžti jiems į savo laisvą 
kraštą; — baigė pasikalbėjimą 
Daktaras.

Man pas ji tebesėdint, iš Karls- 
ruhėš atvežė jam lietuvių studen
tų širdingą sveikinimą besiartinan
čių sukaktuvių proga. Jį perskai

pvz., dr. Mickus, negalėdamas 
kitaip grįžti, nusipirko arkliuką ir 
juo drožė namo net iš Kislo- 
vodsko (Kaukaze). Tokių, kurie 
nebūtų skubėję grįžti, tokių, aš 
pasakysiu, rusofilų buvo nedaug. 
Paminėtini dr. St. Matulaitis, V. 
Kapsukas. Grįžti tada spyrė ne tik 
tėvynės meile, bet ir bolševikinės 
negerovės, kurios Rusijoj vis didė
jo. Ir vis dėlto dėl visokių prie
žasčių Rusijoj pasiliko apie 40 tūk
stančių lietuvių. Tas ano karo 
žmonių nuostolis ne visas. Jis daug 
didesnis. Paviršutiniškai skaičiuo
jant, surašymų duomenimis, 1897 
m. Kauno gubernijoj kv. varste 
gyveno 46 žmonės, o 1923 m. Lie
tuvoj — ’ 36 žmonės. Vadinasi, 
viename kv. kilometre sumažėjo 
10 žmonių, o visoj Lintuvoj (be 
Klaipėdos ir Vilniaus krašto jos 
plotas —- apie 53 tūkst. kv. km.) 
apie 530 tūkstančių. Kur jie dingo? 
O štai kur: žydų 1913 metais buvo 
17%, o 1923 metais tik 7%; tai jau 
vien- jų apie 200.000 nebegrįžo į 
Lietuvą; spėjama, kad kare žuvo 
apie 60.000, o kitus paguldė įvai
rios ligos (difteritas, šiltinės, džio
va, kruvinoji), kurios siautė karo 
metu ir dar po karo.

— Ko tamsta pasigendi trem
tiniuose ir ko jiems pageidautum? 
Pasigendu vienų kitiems didesnės 
'meilės. Mano linkėjimai tremti
niams: nesuvokietėti, išlaikyti, tiek 
čia būnant, tiek kitur, savo lietu
višką veidą, pasisavinti, kas čia 
yra gera ir kuo galima būtų pasi
naudot grįžus į Nepriklausomą Lie
tuvą. Lietuvis lietuviui neturi 
kenkti!

— Kaip vertini, gerb. Daktare, 
dabartinę Lietuvos padėtį? — bu
vo mano eilinis klausimas, į kurį 
gavau šitokį atsakymą:

— Kaip graikų mitologijos as
muo Feniksas pakilo iš pelenų, 
taip ir Lietuva iš pasaulio prieš
taravimų per savo sūnų ir dukterų 
pasišventimą ir pasiaukojimą at
sistos vėl ant nepriklausomų kojų.

— Kokią numatai tamsta Lietu
vos atęitį?

— Lietuvos ateitį matau tik ne
priklausomoj demokratinėj respub
likoj. Vadų pradas yra palaidotas, 
teokratija taTp pat silpnėja visur, 
komunizmas dėl savo perdaug 
nepatrauklios praeities ir atsisa
kymo nuo tūkstantį metų pripažin
tos moralės negalės įsivyrauti pa
sauly; ateitis — demokratija.

— Tamsta ruošies išvykti į JAV 
Kodėl ryžtatės į šią kelionę?

— Ten turiu giminių (tris brolius 
ir sūnų), su kuriais nesimačiau 
ilgus metus. Manau, kad, palan
kioms sąlygoms susidėjus, iš ten 
bus lengviau grįžti į savo tėviškę. 
Taigi Amerikoj manau būti lai
kinai. Jaučiu, kad pagal savo 
sveikatą aš galiu gyventi dar bent 
10 metų. Todėl dar suspėsiu ir į 
Nepriklausomą Lietuvą grįžti, — 
linksmai pasakė gerb. Daktaras ir, 
palūkėjęs, neskubėdamas baigė 
atsakyti į mano klausimą šitokiu 
sakiniu: „Ten, manau, galėsiu šį 
tą gera padaryti kitiems lietu
viams.“

— Kokių tamsta turi planų atei
čiai?

— Artimiausias mano uždavinys 
— galutinai paruošti ir atspaus
dinti atsiminimus. Jų bus 3 — 5 
tomai. Amerikoj tikiu galėsiąs 
susieškoti reikalingos medžiagos 
daugiau, negu čia Europoj. Esu pa
rengęs medžiagą mediciniškai ter
minologijai lotynų — lietuvių — 
vokiečių kalbomis. Tikiu, kad 
Amerikoj galėsiu ją išspausdinti 
ar bent galutinai paruošti. Turėjau 
surinkęs medžiagą Lietuvos liao- 
ninių istorijai, bet ji paliko Lietu

tęs, tuoj sėdo prie stalo ir pats 
parašė jiems atsakymą, kuriame, 
be ko kito, įrašė: „Lygindamas, 
kokios lietuvių inteligentinės pa
jėgos buvo „Varpo" laikais ir šian
dien, neabejoju, kad Lietuva vėl 
prisikels. Kovokite!"

Padėkojęs gerb. sukaktuvinin
kui už pareikštas mintis, palinkė
jęs laimingos kelionės ir geros 
sveikatos, atsisveikinau. Iki pasi
matymo laisvoje Lietuvoje!

J. Zem.

DR. KAZYS GRINIUS
1866. XII. 17. — 1946. XII. 17.

Dar bestudentaudamas K. Grinius 
redagavo „Lietuvos Ūkininko Ka
lendorių“, kuris ėjo metai po metų 
ligi pat šio karo pradžios.

1899 metais K. Grinius pirmą 
kartą pateko į garsų Maskvos 
Butyrkų kalėjimą už aktingą da
lyvavimą studentų riaušėse Mask
voje. 1893 metais įgijo gydytojo 
vardą ir devynis mėnesius plau
kiojo Kaspijos jūra, kaip laivo gy
dytojas. 1894 metais K. Grinius 
grįžo į Lietuvą, apsigyveno Mari
jampolėje ir pradėjo verstis gydy
tojo praktika. Čia gyveno ir dirbo 
ligi 1896 metų. 1896 metų pava
sarį K. Grinius su šeima persi
kėlė gyventi į Virbalį. 1896 metų 
rudenį persikėlė gyventi ir dirbti 
į Kudirkos Naumiestį. Iš K. Nau-' 
miesčio K. Grinius drauge su savo 

1946 m. gruodžio mėn. 17 d. dr. 
Kaziui Griniui sueina 80 metų 
amžiaus ir 60 metų visuomeninio 
darbo.

Dr. Kv Grinius gimė Selemos- 
Būdos kaime, Sasnavos valse., Ma
rijampolės apskr., 17 ha lietuvio 
ūkininko šeimoje. Pradžios mo
kyklą lankė Oškinėje, Lymarkuo- 
se ir Marijampolėje. 1879 — 1837 
metais išėjo Marijampolės gim
naziją. 1887 — 1893 metais išėjo 
Maskvos Universiteto medicinos 
fakultetą.

Universitete dr. K. Grinius pri
sidėjo'prie slaptosios, tuomet Pe
tro Leono vadovaujamos, lietu
vių Maskvos studentų draugijos. 
1887 metais dr. K. Grinius pra
dėjo rašinėti į dr. Jono Šliūpo 
Amerikoje leidžiamą „Lietuviškąjį 
Balsą“. 1888 metais aktingai da-l žmona, labai veiklia lietuvių vi- 
lyvavo pirmame lietuvių demo- suomenininke, Joana Griniuviene- 
kratų suvažiavime Marijampolėje, Pavalkyte aprūpindavo varpinin- 
kur kartu su dr. Vincu Kudirka, ’ kus ir Kauno bei Vilniaus Lietu- 
Petru Leonu, Petru Kriaučiūnu, Į vos socialdemokratus iš užsienio 
dr. Jonu Staugaičiu, Juozu Bag-, gabenamais atsišaukimais ir kito- 
donu ir Vincu Paulukaičiu buvo 
svarstomas naujo pasaulinio li
beralaus lietuviško laikraščio rei
kalingumas ir galimybės šitokį 
laikraštį išleisti. Šitoks laikraštis 
buvo numatytas leisti, ir jis, „Var
pas“, 1889 metais, ir pradėjo eiti. 
Dr. Kazys Grinius „Varpe“ ir 1890 
metais pradėjusiame eiti „ūki
ninke“ rašinėjo nuo 1890 metų.

kiais spaudiniais. Nuo 1897 metų 
K. Grinius redagavo „ūkininką“, j 
Kudirkos Naumiestyje apie K. tuvos Seimą ir vėliau į visus tris 
Grinių ir Vincą Kudirką spietėsi Seimus. Dr. K. Grinius vadovavo 
žymesnieji Suvalkų krašto knyg- Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
nėšiai ir lietuvių draudžiamosios Sąjungai. Buvo labai vertinamas 
literatūros platintojai. i ne vienminčių, bet ir politinių

1898—1903 metais K. Grinius' priešininkų.
gyveno ir dirbo Pilviškiuose, Vil
kaviškio apskrityje. Čia, K. Gri-

I ne tilę vienminčių, bet ir politinių 
i priešininkų.
j 1920 m. birželio mėn. 19 d. buvo 
I išrinktas Lietuvos ministeriu pir-

nius, be kita ko, pradėjo studi
juoti botaniką ir rinkti lietuvių 
liaudies botanikos pavadinimus.

1903 — 1905 metais K. Grinius 
gyveno ir dirbo Marijampolėje.
1904 metais K. Griniaus ir Joanos 
Griniuvienės iniciatyva buvo su
organizuota pirmoji lietuvių vieša 
demonstracija prie Petro Armino 
kapo Marijampolės kapinėse, ku
rioje dalyvavo apie 300 žmonių.. 
Nuo šio laiko K. Griniaus namai 
ėmė darytis Suvalkijos krašto lie
tuvių tautinio judėjimo centru. 
Čia ėmė organizuotis lietuviškas 
choras ir spektaklių statymas. 1905 
metais Grinių namai virto revoliu
cionierių demokratų ir socialde
mokratų užeiga. Tais pat metais 
Grinių rūpesčiu Marijampolėje 
įrengta lietuvių teatrui patalpa ir
1905 metų gegužės mėn. 28. d. pir
mą kartą viešai, chorui dalyvau
jant, suvaidinta Marijampolėje 
komedija „Amerika pirtyje“. 1905 
metų gale Suvalkų generalguber
natorius gen. Glukovskij K. Gri
nių ištrėmė į Poltavą visam karo 
laikui. Esant K. Griniui dar Kau
no kalėjime, karo metas buvo nu
imtas, ir K. Grinius prieš pat Di
dįjį Vilniaus Seimą grįžo į Mari
jampolę ir tuojau kartu su kitais 
įkūrė Marijampolėje „Šviesos“ 
draugiją, kuri įsteigė Marijam
polėje pirmąją lietuvių dėstomąja 
kalba mokyklą. 1905 metų pa
baigoje K. Grinius, generalguber
natoriaus verčiamas, išsikraustė 
į Vilnių.

Vilniuje, J. Jablonskiui redaguo
jant, K. Grinius bendradarbiavo 
„Lietuvos ūkininke“, „Vilniaus 
Žiniose“, suredagavo paskutinį to 
laikotarpio „Varpo“ 12 Nr. (1905 
m.), rašė politinio turinio brošiū
ras ir 1906 metų pradžioje sustatė 
Lietuvių Demokratų Partijos pro
gramą.

1906 metais grįžo į Marijampolę.
1906 m. rugsėjo mėn. 24 d. rusų 
žandarai Grinių namuose padarė 
kratą, ieškodami ginklų, ir abu 
Grinius padėjo Marijampolės ka- 
lėjiman, kuriame išlaikė 12 dienų. 
1908 metais K. Grinius kalinamas 
67 dienas Suv. Kalvarijos kalėji
me. 1908 m. gruodžio mėn. 16/29 
iš kalėjimo paleistas, bet tuoj iš
tremtas iš gyvenamosios vietos.

K. Grinius vėl apsigyveno Vii- _ 
niuje ir čia išbuvo iki 1910 metų.

1910 m. K. Grinius buvo grįžęs 
Marijampolėn ir 1911 metais kar
tu su kitais suorganizavo pirmąją 
lietuviškąją žemės ūkio parodą. K. 
Griniui buvo bandoma sudaryti 
bylą už caro įžeidimą. Dėl to jam 
teko sėdėti Suv. Kalvarijos kalė
jime apie pusantro mėnesio. 1913 
metais K. Grinius vėl buvo rusų 
žandarų tardomas dėl „Lietuvos 
ūkininko“.

1914 — 1919 metais K. Grinius 
kartu su šeima gyveno Rusijoje. 
1917 metais išrinktas į Rusijos lie
tuvių tarybą drauge su prof. Jonu 
Jablonskiu ir pedagogu rašytoju 
Pranu Mašiotu. Būdamas Kislo- 
vodske, K. Grinius neteko žmonos 
Joanos ir dukters Gražinos, žuvu
sių pilietiniam rusų kare. J. Gri- 
niuvienė buvo visų K. Griniaus 
darbų talkininkė, nepailstama ko
votoja dėl lietuvių tautos gerovės 
bei Lietuvos demokratinės ateities.

1919 metų vasarą K. Grinius iš 
Novorosijsko pro Istambulą atke
liavo į Paryžių, kur, būdamas Lie
tuvos delegacijos repatriacijos ko
misijos pirmininku, padėjo grįžti 
į Lietuvą iš Vokietijos nelaisvės 
apie 1000 lietuvių.

1919 m. lank”**<o v ~ • 
nius grįžo Marijampolėn. 1920 m. 
buvo išrinktas į Steigiamąjį Lie-
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Latviu tremtiniu organizacinis 
gyvenimas

Hanau išeinąs latvių laikraštis 
„Tevzeme" š. m. gruodžio mėn. 
4 d. numery pateikė Latvių Cen
trinės Tarybos nario J. Arajs 
referato, skaityto Esslingene, 
ilgą atpasakojimą „Par sadar- 
bibu un saprašanos —; vardos 
un darbos"; iš jo matyti, kad 
šiuo metu veikia du latvių or
ganai — Latvių Centrinė Taryba 
(Latviešu Centrala Padome) ir 
Latvijos Cęntrinė Taryba (Latvi- 
įas Centrala Padome)r kurios 
abi siekia latviams atstovauti ir 
tarp savęs nesutaria. Minimame 
atpasakojime Latvių CT narys 
siekia apginti jo atstovaujamo 
organo teisę latvius reprezen
tuoti ir šią teisę paneigti Latvi
jos Centrinei Tarybai. Išleisdami 
gryną polemiką, paduosime tas 
referato vietas, kuriose kalbama 
apie šių organų susidarymą, jų 
uždavinius bei veikla

Pabėgėlių centrinės atstovybės 
sūdai ymas, kaip jau visiems žinn- 

mininku ir šias pareigas ėjo iki 
1922 m. vasario mėn. 1 dienos.

1926 m. dr. K. Grinius buvo'iš
rinktas trečiuoju Lietuvos Res
publikos Prezidentu.
. .Nuo pat 1924 metų buvo Drau
gijos kovai su džiova centro val
dybos nariu; o nuo 1936 metų 
šios draugijos centro valdybos ir 
Kauno skyriaus pirmininku. Nuo 
1934 metų redagavo draugijos 
metraštį „Kova su džiova". K. 
Grinius buvo steigėjas Lietuvos 
motinoms ir vaikams globoti or
ganizacijų ir „Pieno Lašo“ nuo
latinis pirmininkas nuo pat 1923 
metų ir jo kalendorių bei me
traščių „Pieno Lašas“ redakto
rius.

Užėjus bolševikiniam režimui, 
1940 metų vasarą, K. Griniaus 
viešoji veikla žymiai sumažėjo. 
Jis dirbo daugiausia užsidaręs sa
vo kambario keturiose sienose. 
Kad nesusilauktų didesnio perse
kiojimo ir izoliavimosi priekaištų, 
dr. K. Grinius redagavo savaitinį 
laikraštį „Sveikata“. . »

Atėjus naciams, K. Griniaus 
būklė nepalengvėjo. Jis aktingai 
dalyvavo pogrindžio laikraščio 
„Nepriklausomos Lietuvos“ leidi
me. Rašė okupantams reikalavi
mus lietuvių tautos pagrindiniais 
reikalais. Už šią veiklą buvo žiau
riai tardomas ir ištremtas. į Ma
rijampolės apskritį, kur išbuvo 
virš vienerių metų. Trėmime gy
veno primityviose sąlygose ir ver
tėsi žmonių gydymu. Nacių agen
tų nuolat buvo sekamas.

Besiartinant antrajai balševikų 
okupacijai, K. Grinius iš Kulau
tuvos buvo priverstas kartu su 
šeima išsikelti į Kybartų rajoną, 
o iš čia evakuotas į Vak. Prū
sus, Bartenšteino miestan. Čia 
sūnus, septintosios klasės gim
nazistas, buvo paimtas sunkiems 
fabriko darbams, o K. Grinius su 
žmona skurdo ir kentė karo bai
sumus.

Vokietijoje K. Grinius daug 
pergyveno įvairiausių pavojų. Bet 
visą laiką dirbo ir iš naujo rašė 
savo atsiminimus, kurių iki šiol 
parašyta 4 dideli tomai ir vienas 
jau galutinai parengtas spaudai. 
Be to, K. Grinius nuolat bendra
darbiauja tremtinių laikraščiuose 
ir kituose leidiniuose. Nevengia 
tarti lietuviams savo svaraus žo
džio ir aktingai dalyvauja visuo
menės darbuose. Nuolat kreipiasi 
: pasaulio opiniją svarbiais mūsų 
tautos dabartinio likimo klausi
mais.

Jurgis Kilna

Žiburiai

ma, pareikalavo laiko ir ypač daug 
pastangų. Atlikus pirmuosius pa
rengiamuosius darbus, Jau praėju
siu metų rugpiūčio mėn. buvo 
gauta tikrų žinių, kad pabėgėlių 
centrinę atstovybę manoma su
daryti tarybos ir komiteto forma; 
i tarybą bendradarbiauti būtų pak
viesti visi žinomi mūsų politikos, 
visuomenės ir ūkio darbuotojai. 
Nors ši kvietimo į tarybą tvarka 
kai kam atrodė nepatenkinama, 
nes tada taryba nebūtų renkama, 
tačiau daugumas tautiečių šias ži
nias priėmė su džiaugsmu ir laukė 
šio centrinio organo greitesnio su
darymo. Rugpiūčio pabaigoj jau 
buvo žinoma, kad vra sudarytas 
laikinis latvių centrinis komitetas, 
i .kurį susitarimo keliu ir pagal 
liepos mėn. 14 d. Liubeke priimtą 
nutarimą įėjo mūsų gerbiami pro
fesoriai Kundzipš, Svabe ir Gulbis\ 
Šie asmens buvo numatyti dėl to, 
kad jie politiniu atžvilgiu buvo 
neužsiangažavę, ir todėl buvo tiki
masi, kad su jais galės dirbti visos 
politinės grupės. Jei į laikinį cen
trinį komitetą būtų įėjęs koks nors 
politiškai aiškus asmuo, tatai bū
tų pačioj pradžioj įnešę skilimo! 
Bet šiems gerbiamiems profeso
riams nė vienas negalėjo prikišti 
dėl'jų veiklos Latvijos nepriklau
somybės ir okupacijų laikais. Tau
tiečiai tatai priėmė su pasiten
kinimu.

Laikinio centrinio komiteto pir
mieji posėdžiai įvyko dar nigsėjo 
mėn. pradžioj, ir juose mūsų ger
biami profesoriai sutarė, kad jie 
šio atsakomybės pilno darbo ne
gali imtis be visų tautiečių duoto 
įgaliojimo. Taip buvo atmesta min
tis centrinę tarybą sudaryti kvie
čiant žinomus asmenis; laikinis 
centrinis komitetas pasisakė už 
rinkimų keliu sudarymą centrinės 
tarybos, kuriai pasitikėjimą pa
reikštų be išimties visi emigraci
joj esą latviai.

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
18 d. centrinė taryba susirinko 
Detmolde pirmo posėdžio ir į cen-. 
trinio komiteto prezidiumą išrinko 
jau iki šiol buvusius minėtus tris 
profesorius. Taip su dideliais 
sunkumais buvo sukurta centrinė 
atstovybė, ir buvo smagu girdėti, 
kad ir Liubeko komitetas baigia 
pakeisti savo nusistatymą. Dabar 
buvo sudarytas organas, kuris 
turėjo visišką pripažinimą visų 
tautiečių, esančių Vokietijoje, 
Austrijoje ir vėliau Danijoje. Už 
šio organo pasiliko tautiečiai Šve
dijoje.

Centrinės atstovybės kompeten
cija nustatyta taip: „LCK yra ne
partinis ir nepolitinis organas. Jo 
uždavinys yra rūpintis anglų, 
amerikiečių ir prancūzų Vokieti
jos zonose esančiais latviais. Ta
čiau mūsų tautos bendrus interesus 
gins ir atstovaus, kaip ligi šiol, 
mūsą pasiuntiniai Vašingtone ir 
Londone. Tai daryti jie yra spe
cialiai įgalioti paskutinės teisėtos 
Latvijos valstybės vyriausybės.”

Latvių Centrinės Tarybos ir Lat
vių Centrinio Komiteto pradėtas 
darbas ėjo pirmyn.

Bet liepos mėn. pradžioj iškilo 
tai, ko jau ilgesnį laiką buvo lau
kiama — scenoje pasirodė td mūt 
sų tautiečių grupė, apie kurią bu
vo girdima, kad ji dirba paslap
tingoj tyloj .. . Liepos mėn. pra
džioj p. Liepinš informaciniame 
susirinkime Esslingene pranešė 
apie vykimą į Šveicariją, ir scenos 
paaukštinime mes matėm užlipu
sius taip pat ponus Bastjanį ir 
Klivę.

Su jų pasirodymu scenoj mes 
išgirdome vardą „Latvijos Centrinė 
Taryba” (Latvijas Centrala Pa
dome). Prašau šio vardo nesumai
šyti su mūsų rinkta Latvių Cen
trine Tarvba (Latviešu Centrala 
Padome).

Su „Latvijos Centrinės Tarybos" 
vardu susiję ne tiktai Bastjanio ir 
Klivės pavardės, bet taip pat 
vyskupo Rancano vardas, o šios 
tarybos skyrius Švedijoj susijęs 
su Brunono Kalninio vardu. Be 
šių vardų, dar paminėtinas R. Lie
pinš.

Iš praėjusių metų spalio mėn. 
10 d. „Latviešu Ziųas" sužinome, 
kad vokiečių okupacijos metu so
cialdemokratų atstovai kartu su 
demokratų centro valstiečių są
jungos ir Latgalijos krikščionių 
valstiečių partijos atstovais įkūrė 
„Latvijos Centrinę Tarybą". Ši 
Taryba savo laiku įkūrė Baltijos 
valstybių bendrą organizaciją, kuri 
nagrinėjo Baltijos valstybių atei
ties planus. Glaudžiai bendradar
biaudama su abiejų kaimyninių 
valstybių organizacijomis, ji išleido 
Baltijos valstybių konfederacijos 
statutus

Si taryba vaizduojasi, kad ji 
Įjungė pogrindžio judėjimo valdy
bas bei kad ji yra buvusi pogrin
džio judėjimo vadovaująs centras. 
Tačiau iš latvių pogrindžio judė
jimo dalyvių sąjungos š. m. lap
kričio mėn. 2 d. „Latviešu Vest- 
nešs” įdėtame pareiškime matyti, 
kad latvių pogrindžio judėjimas 
nebuvęs centralizuotas. Latvių 
pogrindžio judėjimo dalyvių są
junga apima 14 buvusių įvairių 
nelegalių organizacijų, ir nė viena 
iš šių organizacijų bei atskirų vei
kėjų nežino apie Latvijos Centrinę 
Tarybą kaip vadovaujantį centrą.

Vyskupo Rancano pasikalbėjime, 
išspausdintame š. m. spalio mėn. 
12 d. Latviešu Zipas. sakoma: 
„Mūsų senoji konstitucija sako, 
kad išrinktas seimas veikia ir yra 
teisėtas ligi naujo išrinkimo. Taip 
tad, griežtai imant, prieš, tautą 
atsakomybę neša 1931 metais 
išrinkto seimo nariai, kad ir kiek 
mažai jų bebūtų likę. Šiems atsto
vams bendradarbiaujant su esan
čiomis politinėmis srovėmis, reikia 
sudaryti branduolį, kuris turi rū
pintis valstybės aparato suorgani
zavimu ir naujo seimo sušau
kimu."

„Latviešu Vėstnešs" spalio mėn. 
12 d. numery skaitome: „Latvijos 
Centrinei Tarybai, kuri, kaip 
manom, apima likusius seimo at
stovus ir mūsų pasiuntinius užsieny 
bei pabėgėlių aprūpinimo organus, 
reikia turėti tvirtus ryšius. Lat
vių CT ir LCK jau seniai reikėjo 
atrastf bendradarbiavimo formą 
— deleguoti prie Latvijos CT 
vieną ar daugiau atstovų, kurie 
gautų tikrų informacijų apie Lat
vijos CT veiklą ir būtų pasiruošę 
paremti jos veikimą . . . Tai, at
rodo, yra vienintelis tikras .kelias. 
Jei juo neisim, tada nauji ir kenk
smingi skilimai kils ir nesibaigs.”

Matom, kad ši grupė dirba pa
gal nustatytą planą, nenukryp
dama nei į kairę, nei į dešinę. Jie 
dirba šio plano įgyvendinimui tiek 
Vokietijoj, tiek Švedijoj. Vokieti
joj esą. politikai vyksta į užsienį, 
bandydami į save patraukti mūsų 
užsieny esančius pasiuntinius, ir 
jei tai nepavyksta, tada anksčiau 
nurodytu keliu bando įgyti mūsų 
tautiečių simpatijas, kad parodytų 
pasiuntiniams, jog dauguma pabė
gėlių yra jų pusėj, ir ką tad, ponai 
pasiuntiniai, pasakysit? Pasiun
tinys Zarinfc viename laiške savo 
geriau pažįstamam klausia, koks 
gi yra pabėgėlių nusistatymas; jei 
pasirodytų, kad pabėgėlių simpati
jos yra politikų pusėje, tad ir jam 
reikėtų su tuo skaitytis.-
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Ona Dokalkaitė

Vokietijoj jie bando tai pulti 
LCT bei LCK, tai reklamuotis. Jau 
pavadinimas „Latvijos Centrinė 
Taryba" yra reklama, ir jei dar 
pridėsim, kad ši taryba yra buvęs 
pogrindžio judėjimo centras, šiam 
judėjimui vadovavęs ir jį jungęs, 
tai jau išeina tiesiog skambi 
reklama.

Vokietijoj esančių politikų veik
la yra suderinta su Švedijos gru
pe. Jei Vokietijoj jie visais būdais 
stengiasi įgyti tautiečių simpati
jas, vyksta į užsienį priversti pa
siuntinius nusileisti, tai Švedijoj, 
kur įgyti tautiečių simpatijų jau 
seniai nebėra vilties, ten jie ban
do sumažinti mūsų pasiuntinių 
įgaliojimų reikšmę ir įkalbėti, kad 
tikras įgaliojimų davėjas yra tik
tai jie. Kadangi jų kalbomis tau
tiečiai Švedijoj netiki, tai jie kvie
čiasi į pagalbą savo bendramintį 
dr. Valterį Belgijoj. Pastarasis 
šiuo atžvilgiu jau sutvarkė "tau
tiečius Belgijoj, Olandijoj ir Šve
dijoj.

„Latviešu Žinąs“ įdėfame pa
aiškinime dėl įgaliojimų skaito
me: „Paskutiniu laiku tarp mūsų 
pasiuntinių K. Zarinio ir dr. M. 
Valterio iškilo viešumon žinių 
apie nuomonių skirtumą Latvijos 
konstitucijos klausimais ... Lat
vijos CT šiuo paaiškina, kad gin
čijamą klausimą Latvijos CT yra 
išsprendusi jau 1934 metais. Iš 
įstatymų, kurie yra išleisti laiko
tarpy nuo 1934 m. gegužės mėn. 
15 d. iki 1940 m. liepos 17 d., ga-. 
lioja tie, kurie neprieštarauja Lat
vijos respublikos konstitucijos de
mokratiškiems principams ... Ka
dangi 1940 m. gegužės 17 d. įga
liojimai pasiuntiniams K. Zariniui 
ir dr. A. Bilmaniui šiems princi
pams neprieštarauja, tai dėl jų 
negali būti ir jokių ginčų.“

Pasiuntinys Zaripš kalbamu 
klausimu savo nuomonę yra pa
reiškęs š. m. spalio mėn. 29 d. 
laiške: „Kaip Bilmanis Vašingto
ne, taip aš čia jau 1940 m. esam 
išaiškinę, kad anglosaksų valsty
bės ir taip pat, suprantama, Pran
cūzija nepripažįsta jokios tremty 
sudarytos vyriausybės nei seimo 
autoriteto ... Kalbant apie seimą 
— 1931 m. jį išrinko trejiems me-

Piešinys / Anglis, 1946 m. 

tams, 0 nuo 1934 m. šešerius me
tus valdė Ulmanis. Tad ar gali 
dabar tie 10 atstovų kalbėti seimo 
vardu? Be to, reikia atsiminti, kad 
vysk. Rancans yra seimo pirmi
ninko II pavaduodojas, pirmasis 
buvo Pauluks. Ką-Paujuks su ki
tais atstovais daro, niekas nežino. 
Suprantama, šiuo metu jie yra 
sunkioj padėty, bet gal ateis lai
kas, kada jiems bus kas nors ga
lima veikti. Kas tada bus? Ar 
turėsime du seimus? Tas pats su 
mano ir Bilmanio įgaliojimais. 
Mes esam pasiuntiniai ir dirbam 
pasiuntinių įgaliojimo titulu. Apie 
1940 m. gegužės mėn. 17 d. įgalio
jimus yra pranešta anglų ir ame
rikiečių vyriausybėms, ir ten, kur 
reikalinga, aš jais operuoju ...“

Dėl Latvių Centrinės Tarybos 
tolimesnių uždavinių tautos vie
nybės stiprinimo atžvilgiu aš pir
miausia pacituosiu pasiuntinio R. 
Zarinio žodžius: „Jūs esat didžiau
sia ir labiausiai reprezentatyvi 
latvių organizacija. Padarykit, kad 
ji apimtų visus, kad ji iš tikro 
būtų organas, kuris galėtų kalbėti 
laisvėje esančios latvių tautos 
vardu.“

Latvių Centrinė Taryba nepre
tendavo ir nepretenduoja mūsų 
tautos atstovauti užsieny. Mes ga
lim džiaugtis, kad šiam uždaviniui 
atlikti yra pripažinti pasiuntiniai 
užsieny, ir patikėsim jiems šį už
davinį vykdyti. Bet nesikiškit jūs, 
ponai politikai, su savo „fragmen
to“ teorija ir nebandykit prisista
tyti kaip vieninteliai, galį tai pa
daryti. Jūsų teorija pabėgėliuose 
nepopuliari.

Latvių CT uždavinys yra apimti 
ir jungti visus laisvėje esančius 
tautiečius. Aš neklysiu, jei pasa
kysiu, kad šis uždavinys yra vie- 
nas^svarbiausių. Latvių CT ir to
liau stengsis jungti visus emigra
cijoj esančius latvius, nežiūrėda
ma jos narių politinių įsitikinimų 
bei religijos ar priklausymo ko
kiai profesinei bei visuomeninei 
grupei. Ji negali ir neturi vado
vautis simpatijomis ar antipatijo
mis kokio asmens ar grupės at
žvilgiu, kaip tai darė ir dabar 
tebedaro mūsų politiniai darbuo
tojai ...
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, Juozas Girnius

Ar būtina pasaulėžiūriniam sąjūdžiui 
būti politiniu

(Ateitininkų visuomeninė prasmė)
Ateitininkų vaidmeniui mūšų 

tautos kultūriniame ir visuome
niniame gyvenime įvertinti la
biausiai kliudo diktatūriniais me
tais išugdytasai politiškumo bai
mės kompleksas. Vadinu šiuo ter
minu tą politiškumo baimę, ku
riai visur vaidenasi politika, net 
ir ten, kur jos ir nėra. Kas betgi 
ateitininkus tevertina pro šitos 
politiškumo baimės uždėtus aki
nius, tas niekada tikrosios atei
tininkų prasmės nesuvoks. Atei
tininkai yra pasaulėžiūrinis, o ne 
politinis sąjūdis. Ir todėl jiems 
suprasti pirmoji sąlyga yra išsi
laisvinti iš anos idėe fixe virtu
sios politiškumo baimės, nusi
imti partinius akinius — vis vie
na, ar jie būtų užsidhdami iš de
šinės, ar iš kairės.

Šitam ir tenka išryškinti pa
saulėžiūros ir politikos sąvokų 
skirtumą, nes diktatūriniais me
tais jos buvo pragaištingai su- 
plakdintos. Todėl ir patį straipsnį 
užvardinome klausimu, ar būti
na, kad pasaulėžiūrinis sąjūdis 
savaime būtų ir politinis sambū
ris.

Kas yra pasaulėžiūra, ir kas 
— politika?

Pasaulėžiūrinis yra nusistaty
mas į žmogiškojo gyvenimo pras
mę. Politinis yra nusistatymas į 
konkrečią valstybės santvarką ir 
konkrečius ūkinio bei socialinio 
gyvenimo klausimų sprendimo 
būdus. Pasaulėžiūra atsako žmo
gui klausimą, kas turi būti žmo
gus, kad jisai būtų iš- tiesų šio 
vardo vertas. Politika išreiškia 
piliečių pastangas sukurti tokią- 
santvarką, kuri laiduotų kraštui 
kultūrinę pažangą ir ūkinę ge
rovę. Būtina žmogui susidaryti 
sąmoningą pasaulėžiūrą, nes tik 
pasaulėžiūrinėje šviesoje išryški
namas žmogaus idealas, pagal 
kurį tenka save formuoti. Privalu 
piliečiui turėti sąmoningas poli
tines pažiūras, nes antraip jo da
lyvavimas bendrųjų krašto rei
kalų lėmime neįmanomas. Kaip 
pasaulėžiūrinis sąmoningumas yra 
žmogiškoji būtinybė, taip politi
nis sąmoningumas yra pilietinė 
prievolė.

Pagal tai ir skiriasi pasaulėžiū
rinė organizacija nuo politinės 
organizacijos. Ir būtent, pasau
lėžiūrinė yra ta organizacija, ku
rios uždavinys auklėti savo na
rius pagal atitinkamos pasaulė
žiūros šviesoje iškylantį žmogaus 
idealą. Tetenka šiai pasaulėžiū
rinės organizacijos apkarčiai su
prasti viena išryškinti: pasaulė
žiūrinė organizacija visada ir iš 
esmės yra auklėjimosi organiza
cija. Pasaulėžiūros formavimasis 
ir auklėjimasis yra vienas ir tas 
pats dalykas. Kiekviena pasaulė
žiūrinė organizacija savaime yra 
auklėjimosi organizacija, nes for
muotis pasaulėžiūrą yra lygu for
muotis siektiną žmogaus idealą, 
vadinasi, auklėtis. Ir atvirkščiai, 
yra neįmanoma jokia auklėjimosi 
organizacija, kuri drauge nebūtų 
ir pasaulėžiūrinė organizacija, nes 
auklėjimo pastanga, neatremta į 
pasaulėžiūrinį apsisprendimą, ne
gali turėti tikos prasmės, kaip 
mandagumo dresūra. Bet manda
gumas dar nereiškia žmogaus do
rine asmenybe subrendimo, nes 
mandagiai galima ir sukčiauti, ir 
meluoti, ir savo sąžinę parda
vinėti besikeičiantiems laiko trieš- 

. pačiams.
Tuo tarpu politinė yra organi

zacija, kurios uždavinys sutelkti 
piliečius atitinkamai politinei 
programai pravesti. Bet kadangi 
bet kurios politinės programos 
pravedimas paprastai neįmano

mas be valdžios vairo laimėjimo, 
tai savaime kiekvienai politinei 
organizacijai pagrindiniu užda
viniu iškyla krašto politinės va
dovybės paėmimas į savo rankas. 
Čia ir atsiskleidžia pagrindinis | 
pasaulėžiūrinės ir politinės orga- I 
nizacijos skirtumas: kai pasaulė
žiūrinė organizacija siekia laimė
ti sielas, pačius žmones, tai poli
tinė organizacija tesiekią laimėti 
valdžią. Savo narių, kaip žmonių, 
brandinimas politinei organizaci
jai yra abejingas dalykas. Kada 
kalbama apie auklėjimą politinė
je organizacijoje, šiuo žodžiu ma
nomas tiktai -partinių kovotojų, 
atseit agitatorių parengimas. 
Trumpai tariant, kai pasaulėžiū
rinės organizacijos rūpestis yra 
sukauptas į dorinį bei kultūrinį 
žmogiškosios asmenybės forma
vimą, tai politinės organizacijos 
rūpestis visų pirma nukreiptas į 
atitinkamos ūkinės bei socialinės 
programos pravedimą politinės 
įtakos laimėjimu.

Šita prasme ateitininkai yra 
pasaulėžiūrinis ir tik pasaulėžiū
rinis sąjūdis, nes jo uždavinys ne 
valdžią laimėti tai ar kitai poli
tinei programai pravesti (politi
nės programos ateitininkai iš viso 
ir neturi!), o tik formuoti moks- 
leivinę jaunuomenę kultūringo
mis asmenybėmis 'Kristaus idea
lu. Ir faktiškai ateitininkai siekė 
savo narius ne parengti kuriai 
nors partijai iš anksto išdresiruo
tais šalininkais, o tik išugdyti 
katalikiškai sąmoningais savosios 
tautos inteligentais.

Kodėl tačiau net šiandien atei
tininkų politiškumo prietaras dar 
vis nėra galutinai išblėsęs? Ko

dėl pačių ateitininkų vadovybės 
nedviprasmiškas pasisakymas dėl 
principinio apolitiškumo dar vis 
tūlo telaikomas jėzuitiniu ma
nevru?

Pagrindinė šito užsispyrimo 
ateitininkus poli tinti priežastis 
yra ankstesniais metais kalta (ir 
nejučiomis įkalta net tiems, kurie 
patys stengėsi atokiai laikytis nuo 
ano meto viešpačių) mintis, kad 
sąmoningas pasaulėžiūros forma
vimasis esąs jau politikavimas ir 
kiekviena pasaulėžiūrinė organi
zacija savaime esanti ir politinė 
partija. Apskritai imant, šita min
tis yra grynas nesusipratimas, nes 
pasaulėžiūra ir politika, kaip 
anksčiau nurodėme, yra skirtingi 
dalykai. Tačiau iš tiesu yra pa
saulėžiūrų, kurių pagrindinis rū
pestis yra politika. Tai kolekty- 
vistinės, arba diktatūrinės pasau
lėžiūros. Šios pasaulėžiūros, ne- 
pripažindamos žmogaus dvasine 
asmenybe, telaiko jį biologine 
būtybe, ir pagal tai neteikia 
žmogui jokio kito tikslo, kaip tar
nauti biologiškai suprastai ben- 
druomenenei (marksistų žodžiais 
— proletariatui, nacionalistų — 
tautai). Kolektyvistinės pasaulė
žiūros akimis žiūrint, iš tiesų pa
saulėžiūra = partinė programa ir, 
atvirkščiai, partinė programa - - 
pasaulėžiūra. Jei žmogus tėra 
biologiškai suprastos bendruome
nės narys, neturįs asmeninių dva
sinių tikslų, tai iš tiesų visą pa
saulėžiūrą išsemia politinės pa
žiūros, — politika virsta pačiu 
gyvenimo tikslu. Kolektyvistinės 
pasaulėžiūros žmonės, kuriems jų 
pasaulėžiūra sutampa su partine 
programa, todėl ir negali įsivaiz
duoti, kad kitiems galėtų pasau
lėžiūra kita reikšti, negu jiems 
patiems. Kieno pačio visa pasau
lėžiūra tėra politinė programa, 
tas savaime ir kito pasaulėžiūrą 
laiko politika, nustebdamas, kad 
šisai nenori prisipažinti politikuo

jąs, nors ir atvirai prisipažįsta 
rūpinąsis pasaulėžiūra.

Uoliausieji ateitininkų politiš
kumo apaštalai ir yra šitie kolek
tyvistinės pasaulėžiūros išpažinė
jai, kurie iš vienos pusės kiek
vieną pasaulėžiūrą apšaukia po
litika, o iš antros pusės politiką 
skelbia nusikaltimu: tik jie vieni 
esą pašaukti kitus valdyti, jie 
vieni turi aristokratinę teisę į po
litiką. Jie ir sukūrė šitą politiš
kumo baimės kompleksą, matantį 
politiką net ir tose pasaulėžiūri
nėse organizacijose, kaip atei
tininkai, kuriose pasaulėžiūra nė
ra politiškai ar juoba partiškai 
sąlygota.

Kolektyvistinės pasaulėžiūros 
ir iš jos išplaukiančios diktatūri
nės politikos išpažinėjų skelbia- 
masai bepasaulėžiūriškumo ir be- 
politiškumo šūkis ypatingo at
garsio randa ir tose miesčioniš
kai sekliose masėse, kurios sto
koja gilesnio pasaulėžiūrinio są
moningumo. Šitų dviejų veiksnių 
įtakoje neretai susiformavusi net 
tokia mintis, kad ne tik pasaulė
žiūrinė, bet ir kiekviena organi
zacija yra jau „partija“. Kam gi 
iš viso organizuotis, jei neieškoti 
naudos — nesiekti valdžios lovio? 
Pagaliau, ir pakilus aukščiau ši
tokio organizacijų prasmės „su
pratimo“, dejuojama: ar nepakak
tų tokių organizacijų, į kurias vi
si gali sutilpti, kurios tesirūpina 
naudingai užimti laisvalaikį ne
kaltais žaidimais ir kurios dar
gi labiau rūpinasi žmogaus iš
siauklėjimu, negu tos organizaci
jos, kurios garsiaisiais „L. Aido“ 
žurnalisto žodžiais, „dėl metafizi
kos tesidrasko.“ Tai tasai poniu- 
tinis supratimas, kuriam išsiau
klėjimas tereiškia salioninių ma
nierų išmokimą. Bet ar toksai sa- 
lioninis ar buršinis žmogaus iš- 
dresiravimas jau reiškia žmogaus 
charakterio suformavimą, dori - 
nės asmenybės išugdymą? Nesi
ryžtame įtikinti tų, kurie jau įsi
tikinę, bet, mūsų nuomone, tikros 
vertės turi ne salioniškai supras
tas „dailus elgesys“, o tik į prin
cipingą pasaulėžiūrą atremta do
rinė žnlogaus kultūra.

Tiek principiškai dėl pasaulė
žiūrinėms organizacijoms apskri
tai ir ypatingai ateitininkams da
romo politikavimo priekaišto.

Ar nepateisina šio priekaišto, 
gal būt, praktinė ateitininkijos 
pozicija? Ar visada išliko ji fak
tiškai apolitiška? Ar daugelis 
ateitininkų nenuėjo į politinį gy
venimą, ir būtent, į krikščionis 
demokratus?

Jei mūsų politinis grupavimasis 
būtų buvęs pagrįstas ne ideolo
giniais, o grynai politiniais, ūki
niais bei socialiniais skirtingu
mais (kaip yra anglosaksiniuose 
kraštuose), tai šitas priekaištas iš 
viso nekiltų — rastume ateitinin
kų, amerikietiškai kalbant, ir pas 
demokratus ir* pas .respublikonus, 
kaip randame amerikiečius kata
likus dalyvaujančius abiejose 
partijose. Pas mus, deja, partijos 
išsidiferenciavo visų pirma ne 
grynai politiniais, o labiau 
pasaulėžiūriniais skirtingumais. 
Nieko todėl nuostabaus, kad tie 
ateitininkai, kurie iš viso akty
viau reiškėsi politiniame gyveni
me, nuėjo į krikščioniškąja ideo
logija pagristąją krikščionių de
mokratų partiją. Nueiti į kitas 
partijas kelias buvo užkirstas, 
tačiau ne dėl to. kad ateinininkai 
būtų buvę specialiai surišti su 
krikščionimis demokratais, o tik 
dėl to, kad kitos partijos rėmėsi 
krikščionybei priešingomis pasau- 
lėžiūromis: arba ateistiniu nihi
lizmu, arba nacionalistiniu indi
ferentizmu. Dėl tokio šių partijų 
priešiško pasaulėžiūrinio nusista
tymo katalikybės atžvilgiu jose 
negalėjo dalyvauti ne tik atei
tininkai, bet ir apskritai sąmonin
gi katalikai.

Reikia tačiau šiame sąryšyje

Ven. Galintas

Geltonais takeliais
Rudens takeliais geltonais, 
Rudens takeliais paauksuotais 
Mane tu eiti vadinai
Laukuose vasaros ieškoti.

Nuvyto vasara laukuos.
Nė žiedo širdžiai nuraminti — 
Miške gegutė nekukuos, 
Geltoniems lapams žemėn krintant.

Ramunė baltu žiedeliu
Nežydi, kur prie kojų sviro. 
Kai parugės ėjai kelfu
Su grėbliu rankoj, rasai byrant.

Visur rudens vaizdai matyt.
Pilki laukai nuobodžiai tyli. 
Ne džiaugtis norisi — pravirkt, 
Lyg širdžiai laime apsivylus

Nebevadink. nors vadinai 
Laukuose vasaros ieškoti 
Rudens takeliais aeltonais.
Rudens takeliais1 paauksuotais..

iškelti vieną faktą, kuris nenunei
giamai paliudija, kad ateitininku 
politiškumo (su krikščionimis de- 

i mokratais susijimo) prietaras 
. stokojo bet kokio pagrindo. Tu
riu galvoje nepasaulėžiūrinės po- 
sitikos mintį, vadinasi, nusistaty
mą, kad tenka ir pas mus poli
tinę diferenciaciją atpara'duoti 
nuo pausaulėžiūrinio pagrindo. Ir 
būtent, ši mintis pirmiausia su
brendo ne kituose, kaio tuose 
žmonėse, kurie į politinį gyveni
mą atėjo iš ateitininkų. Jei anks
čiau ateitininkų sendraugiai be
veik išskirtinai tebuvo sutinkami 
krikščionių demokratų eilėse, tai 
šiandien jų lygiai raszti ir visuose 
kituose pasaulėžiūriškai neutra
liuose politiniuose sąjūdžiuose, iš
skyrus, žinoma, tas senąsias par
tijas, kurios lieka ir toliau 
pagristos antikatalikiška pasaulė
žiūra.

Vadinasi, ateitininkai buvo ir 
yra laisvi politiškai reikštis pagal 
kiekvieno asmeninį apsisprendi
mą. Ir todėl, kada jie išeina į 
politinį gyvenimą, jie reiškiasi 
nebe kaip ateitininkai, o kaip 
laisvi, politinių atžvilgiu ateiti- 

■ ninku organizacijos nesaistomi 
piliečiai. Ir būtų naivu norėti, 
kad ateitininkai savo apolitišku- 
mui išsaugoti uždraustų savo na
riams iš viso politiniame gyveni
me dalyvauti (tegu tas kai kam 
ir labai patiktu).

Ateitininkai yra apolitinė or
ganizacija tik dėl to, kad jie tė
ra pasaulėžiūrinė organizacija, o 
ne dėl to, kad jie apskritai lai
kytų politiką nešvariu dalyku ar 
tik išskirtina diktatūrininkų pri
vilegija. Svetima todėl ateitinin
kams skiepyti principinę politiš
kumo baimę, nes ji tėra naudin
ga politiniams spekuliantams, 
Ateitininkų supratimu, * norint, 
kad politika nebūtų tik nešvarus 
grūmimasis dėl valdžios lovio, 
pirma, negu eiti į politinį gyveni
mą, privalu visuomeniškai su
bręsti. Šita prasme ateitininkai ir 
kelia visuomeninės kultūros (nu
sistatymo ir politiniame gyvenime 
vadovautis idealistiniu tautos 
gerovės, o ne klikinio intereso 
nusiteikimu, mokėjimo dirbti 
bendrą darbą, tolerantiško san
tykiavimo) reikalą. Gera būtų, 
kad ir kiti, užuot skleidę bergž
džią politiškumo baimę, labiau 
rūpintųsi savo visuomenine kul
tūra. Idealistiškai nusiteikusios ir 
principiškai apsiprendusios jau
nuomenės išauklėjimas yra pa
grindinę sąlyga politiniam gyve
nimui iš pliko valdžios siekimo 
virsti prasminga tarnyba.
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Tarp carizmo ir 
totalizmo
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viršutiniško diletantizmo. Ateisti
nės ir marksistinės pažiūros, kurios 
skverbėsi į besimokentl rusiškose 
mokyklose lietuvių jaunimą, visa 
tai vertė išvirkščiai ir galutiniame 
taške vedė į anarchiją. Ateitinin
kai, pasiremdami krikščioniška 
pasaulėžiūra, vertino visa pagal 
dalyko paskirtį ir pabrėžė hierar
chinį principą. Tai reiškė tą patį, 
ką ir statyti viską į Dievo tvar
ką — instaurare omnia in Christo!

Ateitininkams visų pirma rūpėjo, 
kad besimokąs jaunimas ne tiktai 
tikėjimo neprarastų, bet religines 
tiesas gerai įsisąmonintų ir pagal 
jas gyventų. Tikėjimas neturėjo 
būti vien teoriniu dalyku — žino
ma ar tikima tiesa. Tai negyvas 
tikėjimas ir nesąmoningas, kurio 
netrūko ano meto lietuvių inteli
gentijoje, ir tai buvo viena iš 
lengvo nureligėjimo priežasčių. 
Tikėjimas iš tikrųjų yra gyvenimo 
prasmės suvokimas; įpareigojąs,. 
praktiškai laikytis pripažįstamų tie
sų savo nusistatyme ir veikime. 
Dėl to ateitininkams „visa atnau
jinti Kristuje" reiškė pirmiausia 
tikėjimo sugyvinimą — asmeninį 
priartėjimą prie Kristaus. O tai 
nebuvo įmanoma be religinės prak
tikos — sakramentinio gyvenimo, 
atremto į Kristų. Ateitininkai siekė 
sugyventi religinę praktiką, tau
rinti savo charakterį ir tikėjimo 
dvasioje spręsti visa, kas veikiama 
ar daroma. Gyvo tikėjimo vei
kiami, turėjo dilti prieštaravimai, 
pasitaiką tarp Evangelijos tiesų ir 
paties gyvenimo. Tuo būdu atei
tininkai jungėsi į tą gyvosios 
dvasios sąjūdį, kuris Vakaruose 
reiškėsi katalikų tarpe įvairiomis 
formomis, bet kurio tikslas buvo 
vienodas: tikėjimo sugyvinimas 
privačiame bei viešame gyvenime. 
Kartu buvo rūpinamasi, kad tikė
jimas nebūtų nusmelktas tautos ar 
valstybės gyvenime, kur jam teno
rima buvo palikti vietą užskliau- 
stoje bažnyčioje. Tuo buvo sie
kiama padalyti žmogų tarp altoriaus 
ir įstaigos, kad, suskaldydamas 
savo asmenybę, paskui ir visas 
atkristų nuo bažnyčios. Ateitinin
kai pasiryžę buvo išlaikyti visada 
gyvą tikėjimą ir savo religingu 
gyvenimu bei žodžiu
Kristaus tiesas gyvenamoje aplin
koje. Gilesnis įsisąmoninimą^ reli
ginių tiesų, geresnis pažinimas 
krikščioniškosios doktrinos ir gy
vesnė religinė praktika ateitinin
kus skyrė iš tų moksleivių, kurie 
besimokydami buvo bepradedą nu
trūkti nuo tėvų tikėjimo ir su
tapti su ateistinėmis nuotaikomis.

Gyvas tikėjimas reiškė reakci
ją ne tiktai' prieš šias apgaulias 
nuotaikas bei apmirusį tikėjimą, 
bet ir prieš tą sumedžiagėjusią ci
vilizaciją, kuri kaskart labiau 
slėgė žmones , ir slopino jų dvasią. 
Sparti techninė pažanga ir išsiša
kojusi specializacija jau prieš aną 
karą žmones darė paviršutiniškus 
ir per siaurus, kurie nesigilindavo 
į pasaulėžiūros klausimus. Tad 
ateitininkai dar mokyklos suole 
buvo skatinami, kiek išgali, do
mėtis filosofiniais, religiniais ir 
socialiniais klausimais, kad išveng
tų abiejų kraštutinumų: ir diletan
tiško paviršutiniškumo, ir siauro 
speciališkumo, kurie dažnai ati
tolindavo nuo gyvo tikėjimo. Kaip 
tiktai šis proto lėkštumas ir pa
laikė tą klaidą, kad tikėjimas esąs 
nesuderinamas su mokslu. Tu 
tarpu gilesnis tiesos nagrinėjimas 
suveda mokslą ir religiją į tą 
šventą sa n tarmę, kurios ilgėdavosi 
poetas- O. V. Milašius. Iškilesni 
protai visada tosios vienybės ieš
kojo ir ją rasdavo. XIX amžiaus 
gale dauguma inteligentų Va-

karuose vis labiau jos pasigesda
vo, nusivylę tikėjimo nuneigimu ir 
mokslo suabsoliutinimu. Gamtos
mokslų hipnozė ėmė prarasti savo 
įtaigą, kuria juos buvo apgobęs 
seklus ir klaidus mintijimas. Tuo 
būdu ateitininkai, jungę religiją ir 
mokslą, priklausė naujam atgim
stančiam sąjūdžiui, kuris Dievo 
neišskyrė iš mokslinių tyrinėjimų. 
Mokslas neturėjo lietuvio jau
nuolio ir būsimo inteligento nuo 
religijos atitolinti, bet prie jos 
artinti — tiesti pagrindus sąmonin- 
gąm ir tvirtam nusistatymui. Čia 
paaiškėdavo, kad priekaištai tikė
jimui, daromi mokslo vardu, yra 
neteisingi: jie apsiausti nesusipra
timų, klaidų, melo arba dažnai 
tiktai apdrižusios moralės. Tai yra 
tiktai graibščiojimasis dalykų pa
viršiumi, neįstengiant arba neno
rint giliau įžvelgti į dalyko esmę 
ir nuoširdžiai ieškoti tiesos. Tai 
buvo taip pat ryškus kontrastas 
tam, ko mokė dažna rusiška mo-

Ansbacho lietuvių stovyklos patalpos ir kolonijos policija^

skleisti I kykla, persismelkusi nihilizmu ir 
materializmu. Kas Vakaruose jau 
buvo bepradedą atslūgti, čia dar 
tvirtai laikėsi, ir laikėsi radikalioj 
ir egzaltuotoj formoj.

Krikščioniška pasaulėžiūra atei
tininkus skyrė taip pat nuo 
marksistinio internacionalizmo, ku
ris buvo prasiskverbęs į rusiškas 
mokyklas. Ateitininkai siekė aiš
kaus lietuviško nusistatymo — 
tikro patriotizmo. Jie nesutarė nei 
su visišku tautos paneigimu, nei 
su perdėtu jos iškėlimu. Tautybė 
yra neištrinama žmogaus žymė — 
būtina sąlyga kultūriniam ir reli
giniam jo pasireiškimui, tačiau ji 
ir palieka visada tiktai sąlyga ir 
pasireiškimo forma. Per ją reiškiasi 
žmogus, bet aukščiau jo yra Die
vas. Tautos suniekinimas visada 
žmogų palaužia ir labai dažnai jį 
pražudo, o josios sudievinimas 
dažniausiai jį visai nustumia nuo 
Dievo. Tiktai protingas ir nuosai
kus patriotizmas išlaiko hierarchinį 
santykį tarp tėvynės, žmogaus ir 
Dievo. Katalikų tikėjimas ji ska
tina ir apgaubia dorybe. Nepaisant 
to, šios ateitininkų krikščioniškos 
pažiūros dažnai būvo sutapdomos 
su internacionalistų nusistatymu 
vien dėl, to, kad jie įeina į K. Baž
nyčią, apjungiančią visas tautas. 
Čia neskiriama tai, kad K. Baž
nyčia yra anttautinė, arba univer
sali, o ne tarptautinė, ar inter- 
nacionali. Ji apima visas tautas 
vienu Kristaus mokslu, kuris ji

nenaikino ir neasimiliavo, bet jo
mis rėmėsi ir jas ugdė. Katalikų 
Bažnyčia vertina kiekvieną tau-
tą, taikosi prie josios individualaus 
būdo- ir savo liturginėmis apei
gomis apsireiškia tautiškai. Kiek 
yra visoms tautoms bendras žmo
giškumas, tiek bendras joms gali 
būti ir yra katalikiškumas, kuris 
jas jungia su Kristumi. Tuo tarpu 
marksistinis internacionalas, kuris 
buvo persmelkęs ir ateistinę lietu
vių jaunuomenę, siekė visas tau
tas suniveliuoti ir sulieti į vieną 
kosmopolitinę ma^ę. Ji nebepa- 
lieka tautoms tos laisvės, kurioje 
jos galėtų savarankiškai išvystyti 
savo tautinį charakterį ir pasi
reikšti individualia kūryba. Tam 
yra reikalinga sava, nepriklausoma 
valstybė, kurią K. Bažnyčia pa- 
.remia, o internacionalas naikina.

Šitas skirtumas vaizdžiai pasi
rodė mūsų valstybę atstatant. Ka
talikiška ateitininkų jaunuomenė, 
ir būdama anuo metu tremtyje, ir 

grįžusi į tėvynė, aiškiai ir pasiry
žusiai kovojo už Lietuvą, padėjusi 
labai daug aukų. O tuo pačiu me
tu suateistėjusi mūsų jaunuomenė 
ir inteligentija nemaža davė kovo
tojų lietuvių tautos priešams. Pir
moji vadovavosi patriotizmu, išug
dytu krikščioniškos pasaulėžiūros, 
o antrieji buvo suvilioti klaidžių 
revoliucinių idėjų.

Lietuvos nepriklausomybės me
tu — pačiomis pirmosiomis die
nomis — daug ateitininkų įsijungė 
į valstybės atkūrimo darbą. Tiesa, 
jie ten nuėjo ir veikė kaip atskiri 
asmenys visai kitoje, grynai poli
tinėje, organizacijoje. Bet atei
tininkai gali didžiuotis, kad šie iš 
jų , eilių išėję žmonės sugebėjo 
kaip socialinę, taip politinę san
tvarką atremti į krikščionišką dok
triną, pravesdami žemės reformą 
bei demokratinę konstituciją.

Tuo pačiu metu laisvos Lietuvos 
mokyklose augo ir brendo nauja 
ateitininkų karta.

Kai Lietuvoje papūtė dikta
tūriniai vėjai, ateitininkams vėl 
teko susidurti su nedemokratiniu 
nusistatymu, tiktai šiuo atveju jis 
buvo kilęs iš savųjų tarpo. Tačiau 
ir savasis totalizmas ateitininkams 
nebuvo priimtinas ir palankus. Jis 
vartojo prievartą, kaip ir sveti
mieji. Ateitininkų kultūrinis vei
kimas ir visa pasaulėžiūra nesi
derino su valdančiųjų pažiūromis 
bei jų metodais. Ir todėl ateitinin
kams savajame krašte, kurį išlais-

Atsirado Lietuvos karalius
Prieš kiek laiko kai kuriuose 

pasaulio laikraščiuose nuskambė
jo žinutė, kad atsiradęs preten
dentas į Lietuvos sostą. Sensaci
jas gaudąs prancūzų laikraštis 
„Quatre et Trois“ (XI. 21.) iš
spausdino apie jį ilgą straipsnį, ku
rio antraštę — Žandaro vaikai
tis Prancūzijos princas pareiškė 
pretenzijų į Lietuvos sostą — iš
spausdino tituliniame puslapy, 
kaip pagrindinę dienos sensa
ciją.

Esą, šiomis dienomis JTO ge
neralinis sekretorius Trygvie Lie 
gausiąs kunigaikščio Louis-Fer- 
dinando de Bourbon-Condė pa
sirašytą memorandumą, kuriame 
įrodinėjamos jo teisės į Lietuvos 
sostą. Nors garsioji Condė šeima 
yra išmirusi 1830 m., tačiau pre
tendentas nesąs apgavikas. Jis 
esąs kilęs iš žinomo nenuoramos 
Karolio Burbono, Liudviko Bur- 

J. Gaidžio nuotr.

bono ir Liudviko XIV dukters 
Luizės Pranciškos sūnaus. Šio 
ne vedybinis sūnus Jonas Jokū
bas Pons, kurį tėvas ir oficialiai 
buvo pripažinęs savo sūnumi, yra 
mūsų pretendento prosenelis 
(f 1803). Šio jo vaikaitis, preten
dento senelis, Liudvikas (f 1918) 
buvo žandaras. Pats pretenden
tas jau baigiąs valstybines teisės 
studijas Paryžiaus universitete, 
karo metu buvęs kareivis Tunise 
ir pakilęs iki puskarininkio. Jis 
jau įteikęs teismui prašymą, kad 
pripažintų jam Condė kunigaikš
čių titulus. Kad jis gausiąs Con
dė titulus, esąs tikras. Kad Ka
rolio palikuonims turi pereiti vi
sos Condė šeimos teisės ir titulai, 
jis remiąsis 1755 m. Liudviko XV 

vinti bei atkurti jie aktyviausiai 
yra padėję, buvo trukdoma veikti, 
o moksleivių ateitininkų skyrius 
buvo bandoma prievarta uždari
nėti.

Nuo pat pradžios ateitininkai, 
neigdami ateizmą, saugojo savo 
tautą ir savo kraštą nuo tų pavo
jų, kurie jį tokia baisia grėsme 
dabar užgriuvo. Ar tai nėra skaudi 
bausmė ir pasekmė nureligėjimo 
ir nutolimo nuo Kristaus, į kurį 
sugrįžti yra raginusi Katalikų 
Bažnyčia, kai dar buvo pats metas?

Ateitininkai Kristaus mokslu jau 
seniai seka ir seks toliau, nepaisy
dami, kokių sunkumų bei kliūčių 
sutiktų. Tai yra vienintelė tikra 
tiesa, kelias ir gyvenimas.

atitinkamu dokumentu, o kad’ 
Condė kunigaikščiai turį teisių į 
Didžiosios Lietuvos kunigaikšti
jos sostą, jis remiąsis Jono Kazi
miero Vazos 1663. VIII. 16. aktu, 
kurios šis mūsų valdovas Henri- 
Jules de Bourbon, due d’Eugien, 
prince de Condė įsūnijo, perleis
damas jam visas savo turimąsias 
teises į Lietuvą ir Švediją. To
liau pretendentas įrodinėjąs, kad 
nepriklausbma Lietuva 1919 (sic!) 
atsikūrusi kaip monarchija, bet, 
trūkstant monarcho, ta konstitu
cija nebuvusi- įgyvendinta. Jis 
neabejojąs, kad iš rusų okupa
cijos ir aneksijos JTO išvaduota 
Lietuva vėl grįšianti prie monar
chinės konstitucijos, o jis būsiąs 
teisėtas jos suverenas. Jo preten
zijos jau nesančios paslaptis. Jis 
netrukus rengiąsis sudaryti pro
vizorinę vyriausybę — grynai de
mokratinę ir šiaurės monarchijų 
pavyzdžiu. Šu juo jau palaiką ry
šius lietuviai emigrantai. Beje, 
savo teisių į Švediją Jo Did. lais
vu noru atsisakąs Gustavo V 
naudai.

Už tos žinutės greičiausiai sle
piasi vien naivaus vaikino (iš fo
tografijos jis neatrodo 29 m.) 
svaičiojimas. Kad tai būtų kieno 
noras sukompromituoti lietuviš
kąją politinę veiklą ar paryžiečių 
lietuvių sumanymas, kad ir keista 
forma, Lietuvos vardą įbrukti į 
pasaulio spaudą ir ta proga dar 
kartą priminti, kad ji Okupuota, 
vargu ar galima prileisti. Grei
čiausiai tai paprastas penas bul
varinei publikai. Pranešti., Jo Di
denybei, kad atgimusi Lietuva 
niekada nėra turėjusi monarchi
nės konstitucijos ir nėra stoko
jusi pretendentų į sostą (jų net 
per daug buvo), kad tauta rėspu- 
blikonišką santvarką yra dekla
ravusi jau laikinojoje konstituci
joje, o galutinai tai padarė stei
giamasis seimas, gal ir neverta. 
Galim spėti, kad ir tariamai su 
juo santykius palaiką „persona- 
litės lithuanienns ėmigrėdS“ to
liau studentų kvartalo nesiekia. 
Tačiau tenka konstatuoti, kad 
Condė šeimos istoriją n. Pons 
neblogai pažista. Jis žino, kad 
Jonas Kazimieras, veikiamas 
žmonos prancūzės Marijos Liud
vikos, norėdamas išsivaduoti nuo 
silnną jo galvelę perdaug snau
džiančios karūnos, dėio dideliu 
pastangų, kad abdikuodamas sa
vo sostus galėtų perleisti kirnig. 
Condė, o kad- paveiktų Lietuvos 
ir Lenkijos baioriią, deklaravo 
visas savo teises i Švediią ir Lie
tuvą jam perleidžiąs. Kaip Zig
manto Augusto sesers Kotrynos 
palikuonys. Vazos tarėsi turi pa
veldėjimo teisiu i Lietuva, tačiau 
iš tikrųjų jie buvo rinkti valdo
vai, ir niekas tų teisių jiems ne
pripažino.

DP PAPILDOMO MAISTO 
IMPORTAS I VOKIETIJĄ

Susitarime tarp britų ir ame
rikiečių dėl jų Vokietijos zonų 
ekonominio sujungimo maisto rei
kalu nustatyta, Jcad abi vyriau
sybės stengsis, kai tik bus gali
ma, maisto normas padidinti iki. 
1800 kai. normaliam vartojimui. 
Šis maitinimo standartas priim
tas, kaip minimalus, kurį gali pa
kelti vokiečių ūkis. Tačiau ,dėl 
dabartinės pasaulio maitinimo 
padėties normaliam vartojimui 
turi būti skiriama 1550 kai. nor
ma. Toliau 11 p., pavadintame 
„Importas išvietintiems ‘ asme
nims“, sakoma: „Papildomos nor
mos ir kiti daviniai, kurie gali 
būti duodami išvietintiems asme
nims virš vokiečių piliečiams duo
damos normos, turi būti įvežti į 
Vokietiją be apmokėjimo iš vo- 

-kiečių ūkio.“
(C. Daily Mail, Deč. 4, 1946)
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SPORTAS
Red.' V. Gerulaitis

„DAINAVOS“ KREPŠINIS
• Augsburge sporto klubas „Dai
nava“, šalia pajėgių futbolinin
kų, stalo ir lauko tenisininkų turi 
dar ir.neblogą krepšinio penke
tuką. Šios krepšinio ekipos orga
nizatoriai — pionieriai yra Haun- 
stetteno krepšininkai L. Meilus 
ir L. Baltušauskas.

„Dainava" turėjo visa eilę rung
tynių, iš kurių paminėtini laimė
jimai prieš Nordlingeno lietuvius 
35:31, prieš Augsburgo latyių-estų 
kombinuotą 13:18 ir prieš labai 
stiprią Memmingeno gimnaziją 
14:12. Pralaimėta du kartus: 
prieš Scheinfeldo lietuvių klubą 
„Vytis“ santykiu 38:19 ir 39:23 ir 
prieš Mūncheno A.S.K., kurio pu
sėje tą dieną turėjo žaisti nuo
latinis „Dainavos“ žaidėjas-kapi- 
tonas Ed. Kudaba, santykiu 21:22

• (11:11).
Daug rūpesčio ir sielos ,į ko

mandos gyvenimą-įdėjo T. Matu
levičius, kuriam komanda reis- 
"kia nuoširdų dėkui! Už „Daina
vą“ visą laiką žaidė: Mažeika, 
L. Meilus. L. Baltušauskas, Ęd. 
Kudaba. Ed. Jonaitis, Al. Puikū- 
nas. Gaila, kad jzeteranui P. Ma
žeikai pareigos neleido kiek ilgiau 
patreniruoti komandą ir perduoti 
jai visas jam žinomas kombina
cijas, kuriu taip reikalingas šis 
žaidimas, kad jis būtų gražus, 
įdomus ir atneštų siekiamą per
galę. •
. Haunšfetteno stovyklos kasdie
niniai darbai, nuo kurių sporti
ninkai neatleidžiami, dažnai 
jiems pakenkdavo. Ypač išvykus 
rungtynėms, kiekvieną kartą 

“tekdavo grįžti naktį arba rytą, 
ir ne vieną kartą pasitaikydavo, 
■kad sportininkas, išlipęs iš trau
kinio,. pasiėmęs kastuvą, žygiuo

davo į darbą.
Neatsižvelgiant į visą eilę sun

kumų, surištų su darbais koloni
joje, atliekamas laikas sunau
dojamas gryname ore, saulės spin
duliuose, ugdant žaidimuose — 
rungtynėse dvasines bei fizines 
jėgas. S. K.

PIŠClKAS-ANGLŲ ZONOS 
LIETUVIŲ STALO TENISO 

MEISTERIS
Wolterdingene š. m. lapkričio 

23 — 25 d. d. suruoštame stalo 
teniso turnyre anglų zonos lie
tuvių stalo teniso meisterio var
dą laimėjo Piščikas (Spakenber- 
gas), finalinėse kovose įveikęs 
Navicką 18:21; 16:21; 21:17; 21:17; 
^:13 ir Brazlauską 21:12: 21:17; 
15:21; 13:21; 21:15. Antroji vieta 
teko Navickui (Wolterdingenas), 
Įveikusiam Brazlauską 21:19; 21:7; 
21:13. III — Brazlauskas (Spa- 
kenbergas). IV — Remeikis (Šu
tinąs). V—Nasvytis (Gottingenas). 
VI—Misiūnas (Lūbeckas). Tur
nyre dalyvavo 24 žaidėjai.

MEMMINGENAS. — Vasaros 
sezoną teko baigti gan anksti — 
XI. 15. Žiemai pritaikytų patalpų 
gauti nepavyko. Vasarą turėtą 
angarą ‘perėmė vokiečiai savo ži
nion.

Paskutiniu metu pavyko sueiti 
i! kontaktą su amerikiečių ka
riais. Pirmosios rungtynės (XI. 
23) kariuomenės šventės proga 
davė mūsų vyrams puikų laimė
jimą 41:27 (14:11). Arrterikięčiai 
kariai buvo nustebinti geru lie
tuvių žaidimu ir pakvietė revan
šui XI. 25. Šios rungtynės atnešė 
jiems laimėjimą, tačihu tik vieno 
taško persvara: 24:23 (7:17). 3- 
sios lemiamos rungtynės gruodžio 
1 dieną atnešė mūsų vyrams vi
sai- netikėtą laimėjimą 74:17 
(28:5). Sį'kartą už mūsiškius žai
dė ir du estukai.
• Lietuvių k—dai atstovavo ir 
taškų pelnė: Bederžickas (19), 

Palavikas (21), Guškus ir Ąžuolas 
(po 8), Laurits (16), Niirk (2). Ame
rikiečių pusėje žaidė: Miller (1), 
Lillis (6), Mack (0), Hasson (4), 
Seaman (6).

Lapkričio 30 d. lietuviai — lat
viai bendromis jėgomis žaidė su 
Memmingeno vokiečiais stalo te
nisą. Lietuvių pusei atstovavo šie. 
tenisininkai: Bukevičius, Navic
kas ir Staųgalis.

IŠ AN SBACHO SPORTINIO 
GYVENIMO

Kurį laiką ansbachiečiai spor
te buvo apsnūdę, bet šią vasarą, 
įkūrus naują sporto klubą. „Tau
ras“, pradėta gyviau veikti. Yra 
futbolo ir krepšinio komandos, 
kurios spėjo jau neblogai užsire
komenduoti.

Pranešimai
EMIGRACIJA Iš AMERIKIEČIŲ 

VOKIETIJOS ZONOS
Tarpvyriausybinis komitetas 

pabėgėliams (Intergovernmental 
Committee on Refugees), Mūn- 
chen, Maria Teresia Str. 11 pra
neša:

1. Pietų Amerikos valstybės ir 
Kanada. .Tie išvietintieji asmens, 
kurte turi giminių arba darbo su
tartis Pietų Amerikos valstybėse 
arba Kanadoje, gauna paramą 
įsigyti įvažiavimo vizas į šiuos 
kraštus. Prašymai turi būti įteik
ti asmeniškai arba laišku Inter
governmental Committee, Mūn- 
chen Maria Teresia Str. 11.

2. Asmenys, turį vizas. Išvie- 
tinti asmenys, kurie turi oficia
lius pranešimus iš konsulatų, kad 
jie gali įvažiuoti į įvairius kra
štus nuolatiniam apsistojimui, pra
šomi asmeniškai atvykti į Inter
governmental Committee on Re
fugees su asmens dokumentais ir 
trimis fotografijomis.

3. Žydų kilmės asmens, kurie 
įeina į aukščiau minėtas katego
rijas, turi kreiptis ne į I.C.R., bet 
į artimiausią A.J.D.C. įstaigą.

Amerikos Lietuvių In
formacijos Centro 

pranešimas
Lithuanian American Information 
Center
A Service of the Lithuanian 
American Council, Inc.
233 Broadway
New York 7, N.Y J

Amerikos Lietuvių Informacijos 
Centras dažnai gauna užklausimų 
del lokalizavimo prie vokiškosios 
bendruomenės priklausančių as
menų. Kai kada šiuo reikalu krei-

Padėka
Gerb. Kauno operos solistei P. 

Radzevičiūtei, Innsbruko operos 
solistui P. Rūteniui, išraiškos šokio 
šokėjai M. Kairiūkštytei ir muzikui 
A. Kačanauskui už parodytą nuo
širdumą, pradžiuginant mus meno 
pluoštais lapkričio 28 d. įvykusiam 
„Initium semestri", visų Stuttgarto 
lietuvių studentų vardu širdingai 
dėkojame.

Lietuvių Studentų Atstovybė 
Stuttgarte

Tragiškai žuvus J. Meilučiu! 
Laurinaičiui, jo žmonai Vil- 
mai-Olgai, broliams, tėvams 
ir artimiesiems reiškią užuo
jautą

Stankūnas ir Petrauskai

Futbole turėta 14 rungtynių, iš 
kurių vos dvejos yra pralaimėtos: 
prieš Scheinfeldo lietuvius (4:5), 
revanšinės (0:0) ir prieš Longlau
lenkus (2:5). Bendras taškų skai
čius 77:24 „Tauro“ naudai. Ko
mandai atątovauja: Langevičius, 
Baškys, Sadauskas, Noreika, Ske- 
valas, Raizgys, Bagdonavičius, 
Špeckis, Vaičiūnas, Trumpis ir 
Rikas.

Krepšininkai irgi neatsilieka. 
Paskutiniu laiku turėta keletą 
išvykų. ' Prieš Scheinfeldo liet, 
pralaimėta (29:31), prieš Mūnche
no „Gintarą“ laimėta (27:20), prieš 
Weideno, liet, laimėta (24:19), 
prieš Memmingeno liet. SK pra
laimėta (20:13) (28:30), gi sekančią 
dieną, sustiprinus Memmingeno 
liet. SK komandą dviem estų žai- 
dikais, laimėta (12:16), (35:28), 
Krepšininkams atstovauja: Trum
pis, Sakevičius, Darginavičius, 
Baškys, Mačiulskas ir Bagdona
vičius.

piaši Mažosios Lietuvos lietuviai, 
kai kada ir gryni vokiečiai. Kiek 
daugiau tokių užklausimų savo 
laiku buvome susilaukę iš Dani
joje atsidūrusių tremtinių.

Šia proga LAIC nori pranešti, 
kad jo turimi keliai ir priemonės 
leidžia lokalizuoti išimtinai prie 
lietuviškos bendruomenės priklau
sančius asmenis. Prie kitų tauti
nių grupių LAIC priėjimo neturi.

Prie vokiškos kultūrinės grupės 
priklausantiems asmenims loka
lizuoti patariame tiesiogiai kreip
tis į:

Common Council
Att: Mrs. H. Cohrsen 
20 West 40th Street 
New York 18, N.Y. 
U.S.A.

4080. Ponia A. Valančius, 1822 
S 48 Court, Cicero 50, Ill. U.S.A., 
ieško šių asmenų: Šaulio Stepono, 
(mokytojo), Šaulienės Juzės, Bart
kaus Prano, Antanaičio Juozo, 
Antanaitienės Marijonos, Kami- 
nicko Prano ir Snabaitienės-Barz- 
daitytės Kunigundos su šeima.

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
yra gavęs prašymus surasti šiuos 
gimines, gyvenančius Vokietijoje 
(pranešti L. R. Kr., Tubingen, 
Karlstr. 11):

4081. Mockus Feliksas. Ieško 
sesuo Barbora Širvis, 11990 Ohio 
St., Detroit 4, Mich., U.S.A.

4082. Simonavičia Stanislovas, 
25 — 26 metų amž. Ieško teta 
(motinos sesuo) Mrs. Stella Pet
kus, 1357 Buchanan St., Gary, In
diana.

4083. Pleštys Kazys, s. Karolio, 
gimęs 1924 m. Buvo vokiečių 
prievarta mobilizuotas, bet fronte 
pasidavė britams. Ieško teta Sa
lomėja Narsutienė, 544 S. 22nd 
Ave., Bellwood, Ill., ir dėdės Al
bertas Mažeika ir Juozas Ropė, 
513 N. 2nd Ave. Maywood, Ill.

Lietuviai karo belaisviai, esan
tieji Munster stovykloje, ieško sa
vo giminių ir pažįstamų. — Pra
nešti L. R. K. Generalinio Ameri
kos Zonos Įgaliotinio Įstaigai 
Mūnchene, RauchstraBe 20.

4084. Blauzdys Vytautas, gimęs 
1914. 7. 9; Brasas Pranciškus 1916. 
4. 24; Budas Stasys 1907. 1. 13; 
Ciučiulka Mečys 1925. 9. 8; Dani
levičius Stasys 1923. 4. 8; Devenis 
Petras 1922. 10. 1; Dulkys Justas 
1913. 5. 11; Galinauskas Mečys 
1920. 11. 18; Girnys Petras 1918. 5. 
20; Grybauskas Steponas 1925. 12. 
20; Gudavičius Juozas 1908. 3. 6; 
Gužas Ferdinandas 1924. 5. 7; 
Jesinevičius Vytautas 1925. 11. 24; 
Kairys Jonas 1924. 6. 28; Karpavi
čius Povilas 1908. 10.. 2; Kaukėnas 
Pranas 1922. 9. 6; Kavaliūnas Pet
ras 1927. 7. 6; Kanstavičius Vladas 
1916. 8. 2; Kdnapeslas Romualdas 
1922. 2. 5; Krivickas Jonas 1923. 
10. 7; Kruša Juozas 1921.12.6; Ku
biliūnas Jonas 1925. 3. 8; Kuliešius 
Vaclovas 1922. 5. 11; Kupstys Vla
das 1912. 6. 15; Lingys Liudas 1921. 
8. 25; Maironis Stasys 1918. 9. 23; 
Majauskas Stasys 1920. 7. 23. Mal- 
Vaclovas 1922. 5. 11; Kupstys Vla- 
kauskas Stasys 1920. 5. 25; Mi

Ieškomos moterys, norinčios 
dirbti tarnaičių darbą J. A. V. 
Ieško A. Petkus, 1357 Buchanan 
St., Gary, Indiana, ir Dr. J. Simo
naitis, 6958 So. Talman Ave; Chi
cago, Ill.

Kandidatės; norinčios išvykti 
tam darbui į.J. A. V., prašomos 
apie save žinias suteikti L. R. Kr., 
Tubingen, Karlstr. 11.

L. R. Kr., Tubingen, Karlstr. 11, 
turi laiškus šiems asmenims;

1) Viadukui — nuo Jose Ma- 
minąkas, Buenos Aires, Argentina.

2) Simonui Vilianiui — nuo se
sers Elzbietos Bzorstauskienes iš 
Montreal, Kanados.

3) A. Krasauskui, UNRRA Camp 
164, - iš Liet. Konsulato Brazilijoj.

4) Vytautui Lingiui — iš Švei
carijos.

5) Eduardui Aleksiūnui, gyv. 
prie Regensburgo, — nuo William 
Karlon iš Worcester, Mass. U.S.A.

6) Petrui Jaloveckui — nuo M. 
Palmira.

7) Zigmantui Umbražiūnui — 
nuo tetos Placidos Mockus iš Ka
nados.

8) Ignui Pacevičiui — nuo bro
lio Vlado iš Čikagos.

Įvykusio architektūros konkur
so projektų paroda bus Augsburge 
š. m. gruodžio mėn. 17 — 19 d. d. 
Adresas: Hochfeld, 28 blokas, 8 
įėjimas, Technikos mokyklos pa
talpose.

Inž. Centras

Mūsų tremtini^ reprezentaci
niam reikalui man yra pavesta 
sudaryti lietuvių tremtinių kultū
rinio gyvenimo foto nuotraukų 
didelį albumą.

Visi foto mėgėjai, turintieji fo
to nuotraukų iš stovyklų gyveni
mo, pvz., įvairių minėjimų, kon
certų, koplyčių, kryžių, mokyklų, 
vaikų darželių, stovyklų vaizdų ir

kt., prašomi atsiųsti foto negaty
vus. Medžiagą atitinkamai su
tvarkius, negatyvai bus grąžinti 
atgal trumpiausiu laiku.

Nuotraukos nebus panaudotos 
jokiam leidimui, ir už jas nebus 
apmokama.

Reikalas yra labai svarbus, to
dėl neatsisakykite pagelbėti. 
Prašome tiksliai aprašyti nuo
traukų reikšmę.

Iš anksto dėkingas
Vyt. Augustinas

(24) Geesthacht — Spakenberg I

PRANEŠIMAS LITUANISTAMS
Tremties gyvenimas neigiamai 

veikia mūsų gimtąją kalbą, ir jos 
nykimą pastebime savo spaudoje 
ir privačiame gyvenime. Todėl 
keletas buvusių L. Kalbos Draugi
jos narių, dalyvaujant ir buvu
siam tos draugijos pirmininkui, 
š. m. lapkričio mėn. 3 d. Rebdor- 
fe (prie Eichstatto) nutarė suda
ryti organizuotą kalbos veiklą ir 
tam reikalui atgaivinti L. Kalbos 
Draugiją. Pirmieji žingsniai yra 
numatyti tokie: 1) suregistruoti 
buvusius L. Kalbos Draugijos na
rius ir kitus lituanistus, kurie 
gali būti naudingi busimosios 
draugijos veiklai (naujųjų narių 
priėmimo klausimas bus spren
džiamas pagal draugijos įstatus); 
2) sukviesti tų numatytųjų asme

nų steigiamąjį suvažiavimą. Su
važiavimo vieta ir laikas bus 
paskelbti vėliau. Tad maloniai 
prašome visus buvusius LKD na
rius ir tuos lituanistus, kurie no
rėtų ir galėtų aktyviai prisidėti 
prie LKD veiklos, pranešti LKD 
Organizacinei Komisijai (13a 
Eichstatt, B^y., D.P. Camp Reb- 
dorf): 1) vardą ir pavardę, 2) 
adresą.

LKD Organizacinė Komisija.

Išėjo iš spaudos „Technikos Pa
saulis“, Nr. 1. 54 rotatorium spaus
dintų puslapių, viršeliai ir 6 pa
veikslai spaustuvėje, 21X29 cm 
formato. Redaktorius — mech. 
tekst. inž.. G. J. Lazauskas. Red. 
kolegijos nariai: dipl. stat. inž. — 
K. Krulikas ir dipl. stat, inž K. 
Tymukas. Wurzburg, 1946 m.

Leidėjas: Lietuvos Inžinierių 
Tremtinių Draugijos Wurzburgo 
Skyrius, (13 a) Wurzburg 7, DP 
Camp, Northern Caserne

Turinyje: Lietuviškos architek
tūros problema; Pakulų panaudoji
mas ' vilnonių audinių gamyboje; 
Karuselinio vėjo variklio modelis; 
Vilnonių audinių susitraukimo no- 
mograma; Medis ateities žaliava; 
Atominės energijos panaudojimas. 
Technikinio gyvenimo plati apžval
ga. Technikinė spauda ir technikinė 
kronika ir t. t.

Paieškojimai
liauskas Viktoras 1919. 6. 15; Mo- 
tekūnas Antanas 1901. 10. 20; Mo
tuzą Viktoras 1922. 1. 13; Petru
ševičius Aleksas 1925. 9. 1; Prat- 
kevičius Jonas 1919. 9. 18; Randa
kevičius Vytautas 1922. 2. 22; 
Rimkevičius Juozas 1924. 3. 28; 
Ramaitis Povilas 1901. 8. 16; Sab- 
linskas Petras 1906. 8. 7; Sadukas 
Pranas 1918. 12. 3. Šatas Jonas 
1920. 2. 12; Sebastijonas Balys 
1916. 7. 16; Simanavičius Stasys 
1907. 10. 29; Stanaitis Albertas 
1925. 7. 15; 'Stanevičius Adolfas 
1916. 12.9; Stanevičius Jonas 1919. 
9. 3; Stanionis Vladas 1916. 12. 12; 
Švabauskas Feliksas 1918. 9. 15; 
Tranavičius Mikas 1916. 10. 20; 
Ubartas Jonas 1906. 10. 10; Ulys 
Kazys 1917. 8. 2; Vaišnora Vincas 
1918. 11. 15; Valaitis Antanas 1918. 
9. 9; Valiukevičius Antanas 1918. 
5. 23; Venckus Antanas 1913. 5. 
31; Vasylius (Vosylius) Vincas 
1920. 6. 2; Voveraitis Kazys 1921. 
1. 11; Zasas Liucijus 1910. 10. 21; 
Zemeliauskas Pranas 1913. 4. 9; 
Zemeliauskas Vladas 1922. 8. 6; 
Žiužius (Zinzius) Antanas 1918. 6. 
10; Ašmonas Mykolas 1918. 5. 11; 
Puodžiukas Vladas 1917. 7. 28. Ur
bonas Kazys 1914. 4. 11; Neimanis 
Oskaras 1901. 11. 28; Toliušis Ko
stas 1922. 9. 27; Aleksandravičius 
Stasys 1920. 4. 18; Antpussat Gus
tav 1915. 12. 27; Civilis Alfonsas 
1922. 4. 2; Katarsis Pranas 1914. 3 
11; Kempertas Edvardas 1925. 11. 
9; Kramer Gustav 1903. 5. 29; 
Merkevičius Juozas 1915. 5. 20, 
Ščerbavičius Jeronimas 1923. 9. 
18; Šiaulys Augustinas 1923. 1. 28; 
Cebis Petras 1924. 9. 4; Verbickas 
Vytautas 1919. 1. 2; Nejus Juozas 
1925. 9. 12; Bardauskas Romanas 
1922. 3. 24; Blažys Juozas 1920. 9. 
23; Federavičius Jonas 1923. 7. 20; 
Janulis Valerijus 1919. 11. 12; Ka
minskas Antanas 1919. 6. 2; Kise- 
lis Vladas 1912. 12. 31; Semaška 
Vytautas 1925. 12. 6; Siaučiulis 
Jurgis 1901. 1. 12; Stankevičius 
Albinas 1921. 6. 12.

Sąraše išvardintų asmenų adre
sas: (pavardė, vardas), 5. C. D. U., 
(20) Munster (Lager), Teillager F, 
Kr. Soltau.

4085. Klemesas Cižauskas, ;gyv. 
UNRRA Lager Glasenbach b. Salz
burg,Oesterreich, ieško Juozo šim- 
kaičio.
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J. Butėnas

NEWYORKO PROŠVAISTES IR
EUROPOS ŠEŠĖLIAI

Prancūzų politikas, vienas iš jų 
socialistų partijos lyderių Andrė 
Philip „Temps Present“ kores
pondentui nusiskundė, jog kaž
koks keistas fatalizmas pasaulio 
opinijai įtaigojus mintį, kad vienų 
gražių dienų kilsiųs naujas kon
fliktas.

Jis pats sakosi netikįs, kad 
karas kiltų greit: visos tautos 
esančios perdaug išsekusios. Apie 
naujo konflikto prabangų jos te
galėsiančios pradėti galvoti, kai 
atsigaus ūkiškai ir atkurs savo 
karines pajėgas; tam reikėsių apie 
20 metų. Tačiau jau artimiausiais 
mėnesiais, kiekvienu atveju 1947

optimizmo. Sakome nuosaikaus, 
nes ligšiolinis pokarinės politikos 
patyrimas daugumų padarė skep
tikus.

Pirmasis ženklas buvo Moloto
vo sutikimas padaryti nuolaidų 
dėl Triesto ir Dunojaus. Jo dėka 
keturių užs. reik, ministerių tary
ba per keletu dienų baigė susi* 
tarti dėl taikos sutarčių su Italija 
ir kitais keturiais buvusiais. Vo
kietijos sųjungininkais. To kom
promiso įspūdis dar nebuvo spė
jęs nublankti, kai tas pats Molo
tovas sutiko leistis į kompromisus 
nusiginklavimo byloje.

Sovietai — nusiginklavimo klau-

Lapkričio mėn. 19 d. Augsburgo baltų stovyklose lankėsi JAV krašto apsaugos viceministeris Dorr. 
Nuotraukoj — lietuvių atstovai aukštajam svečiui įteikia statulėlę „Vargo mokykla“. Iš kairės į de
šinę: Hochfeldo kolonijos direkto *ius Mooney, UNRRAos direktorius M. Wishik, viceministeris Dorr, 

9 div. štabo pik. Gardener ir viceministerio adjutantas pik. Sedge.

metų būvyje paaiškėstių, ar pa
saulis pasuks taikos ar karo link.
Tasai netolimas Tnetas parodysiųs, 
ar pasaulis suskils į amerikietinį 
ir sovietinį blokus, ar apsispręs 
gyventi taikos vienybėje.

Ligi šiol tos vienybės perspek
tyvos — kiek jų buvo galima 
įžiūrėti New Yorko pasikalbėjimų 
barometre — buvo rūškanos. 
Prancūzų diplomatas Franęois- 
Pohcet JTO manevruose mato 
„daug suktumo, klastos ir veid
mainystės“. Anot britų „The Ob
server“, JTO komisijose delegaci
jos galandančios kirvius, o Pilnatis 
pavirtusi tarptautine plepykla. 
Taikos sutarčių reikalas atrodė 
neišbrendamai įklimpęs, o veto ir 
nusiginklavimo debatuose kaip 
dalgis ir akmuo susiki’ln nesu
taikomos Rytų ir Vakarų pažiū
ros.

Negalima pasakyti, k?.i šitoji 
padėtis jau būtų radikaliai pasi
keitusi, bet kelių dienų būvyje 
nelauktai pasirodė visa eilė naujų 
ženklų, kurie Jungtinių Tautų vy-! vimas visuminiu saugumu yruuie- 
rams įkvėpė vilties ir nuosaikaus ■ mos neišsprendžia; anglai New

simų buvo pastatę, pasakytume, 
abstraktinėje ir propagandinėje 
plotmėje. Jie New Yorke nuola
tos pabrėžė, kad amerikiečių tu
rimasis atominis ginklas yra di
dysis visuotinio nesaugumo ir ne
pasitikėjimo šaltinis. Jie žadėjo 
demobilizuoti savo didžiules sau
sumos pajėgas, jeigu anglosaksai 
sutiks nusiginkluoti aviacijos, jū
rų ir atominio ginklo srityje. Ši
toks pasiūlymas pasaulio opinijai 
pirmu pažvelgimu tikrai gali at
rodyti patrauklus. Bet anglo
saksai į tai atsako, kad demobili
zuotos sovietų sausumos pajėgos 
gali būti per trumpą laikų vėl pa
šauktos prie ginklo, tuo tarpu kai 
anglosaksai, kartų nusiginklavę 
ore, jūroje ir atominėje srityje, j kol kas tėra vien formalinis; iš 
tik per keletą metų tegalėtų iš esmės jis anglosaksų ir sovietų 
naujo užsukti perdėm technika pažiūrų nesuartina. Britai tokių 
pagrįstų didžiulį savo apsiginkla- kontrolę telaiko pirmuoju žings- 
vimo aparatų, jeigu iškiltų reika- n*u i atskirų valstybių ^suverenu - 
las.

„Jeigu iškiltų reikalas.“ — Ta-

Yorke nurodinėjo, kad pirmiau- I aiški ir svyruojanti. Suprantama, 
šia reikia sukurti visuotinį pasi- ' kad Vakarų diplomatai ir spauda
tikėjimų, o tai padaryti tegalinti 
jokių veto nesaistoma tarptautinė 
nusiginklavimo kontrolė ir ins
pekcija. Ištisus mėnesius dėl tos 
kontrolės ir buvo ginčijamasi 
JTO atominės energijos komisijo
je ir .pačioje Pilnatyje. Sovietai 
buvo prisiekę jos priešai. Galima 
suprasti, kaip maloniai sustebo 
JTO vyrai, kai Molotovas paga
liau pareiškė sutinkųs ne tik su 
pačiu tarptautinės nusiginklavi
mo kontrolės principu, bet ir su 
tuo, kad tų kontrolę vykdančiame 
organe veto teisės neprivalo būti.

Tačiau šis sovietų nusileidimas

mo pajungimų tarptautinei orga
nizacijai ir vėliau — pasaulinei„Jeigu laKinų rrinuias. — ’ -— --------- *-------------------

tai jau rodo, kad vien nusiginkla- vyriausybei; sovietai gi ir dabar 
vimas visuotinio saugumo proble- savo suverenumų rūpestingai ap-

E. Karpavičiaus nuotr.Pasvalio senasis t iliac

. draudžia, minėtosios kontrolės or
ganų sudarymų ir jų statuto pa
rengimų darydami priklausomų 
nuo savo veto Saugumo Taryboje. 
„Manchester Guardian“ ir sako, 
kad dėl šio sovietų rezervo ko
lektyvinis saugumas nėra nei ko
lektyvinis, nei iš viso saugumas; 
jis tebūsiųs tikras, „kai pasibaigs 
veto ir kai pradės veikti pasaulinė 
vyriausybė“. Bet dėl to nelaimin
gojo veto JTO politinė komisija i 
niekaip negali susikalbėti.

I Vis dėlto sovietų kompromisai 
I New Yorke visus sudomino, juo 
labiau, kad juos lydi Maskvos 
nuolaidumo reiškiniai Europoje. 
Sovietinėj Vokietijos zonoj pro
vincijų administracijoms suteiktas 
vyriausybių statusas; „The Ob
server“ tatai laiko ženklu, kad so
vietai ryžtasi sutikti su federaline 
Vokietijos santvarka, prieš kurių 
jie ligi šiol piktai šiaušėsi. Sau
sio m. Budapešte susirenka Aus
trijos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Jugoslavi
jos ir Bulgarijos socialistų kon
ferencija, kuri ne tik sukursianti 
„Dunojaus kraštų socialistinių 
partijų vieningų frontų“, bet ir 
nustatysianti pagrindus „vienin-- 
gam tos srities ūkio planui“. So
vietai, žinom, ^visų laikų buvo aiš
kiai nepalankūs tos srities valsty
bių tampresniam ūkiniam tarpu
savio bendradarbiavimui.

Grįžęs iš JTO posėdžių, britų 
aviacijos ministeris Noel-Baker 
pripažino, kad sovietų laikysena 
pastaruoju metu pasidariusi daug 
konstruktyvesnė, tačiau jis pridū
rė, kad jų pozicija dar tebėra ne

rūpestingai bando išsiaiškinti tų 
„konstruktyviųjų“ reiškinių -mo
tyvus ir nustatyti tikrųjų jų vertę. 
„New York Tribūne“ manymu, 
sovietai, greičiausia, pamatė bū
siu pasiekę pačių kraštutinę ribų, 
kokių jie iš visol galėjo pasiekti 
grynai diplomatinės ofen
zyvos priemonėmis. „Sovietai, 
kaip ir visi kiti, yra reikalingi ir 
nori taikos bei"tvarkos, rašo laik
raštis; Kremlius, prispirtas, 
sutinka daryti nuolaidų 
ir tvarkos labui.“

Europiniams sovietų 
misams esama ir kitų 
„The Obsever“ diplomatinis kore
spondentas mano, jog sovietai 
rengiasi sutikti, kad federa
linė Vokietija ir ūkiškai su
vienyta Vidurio Europa pasida
rytų ideologiškai neutrali sritis, 
kur lygiosiomis galėtų susitikti 
sovietų ir Vakarų įtakos. Sovie
tams nepasisekus patraukti vo
kiečių tautos savo pasėn (tatai 
parodė Berlyno rinkimai), jie at
sisako minties sukurti centrali
zuotų stiprių Vokietijų ir tuo būdu 
priartėja prie prancūzų pažiūros,

sandoros

kompro- 
motyvų.

I nių, kurie perša dar vienų sovie
tinių manevrų aiškinimo variantų. 
Jau nebe paslaptis, kad komin- 
terninis Kremliaus rektorius taip 
pat varo tarptautinę politikų sa
vais kanalais ir per savųsias agen
tūras, kurių veikla eina lygiagre
čiai su diplomatine sovietų akcija, 
jai talkina, jų papildo ir, kur rei
kia, pavaduoja. O dirva to pa
slaptingojo sektoriaus veiklai da
rosi vis palankesnė. J. S. Alsop 
(„New York Herald Tribūne“) rašo, 
jog „skuido slegiami,- karo meto 
baisybių išvarginti, vyrai ir mote
rys visur meta šalin sveikus ir 
nuosaikius principus, kurie su
daro laisvos visuomenės 'pagrin
dų. Vietoj to jie metasi į smurtų 
ir ekscesus. Jeigu šis procesas eis 
toliau, tai galų gale susidarys pa
dėtis, kad nebebus kito pa
sirinkimo, kaip fašizmas arba 
komunizmas“. JAV angliakasių ir 
jūrininkų streikai, praktiškai 
sustabdę anglies (ir iš dalies 
maisto) pristatymų Europai, tų 
procesų tik pagreitina. „Šaltis ir 
alkis neišvengiamai pagreitins 
pražūtingųjų politinę raidų, re
gimų visoje Vakarų Europoje“, 
rašo Alsop. Pastarieji Prancūzijos

kuri visada kategoriškai tokiai: *r Italijos rankimai parodė, kad 
centralizacijai priešinosi. O Pran- I masės iš vidurio metasi j kraštu- 
cūzijoj, žinom, komunistų partija. tinius polius ’ ' . ’
turėjo didesnės sėkmės kaip Vo- į kraštutinę dašinę, nuspalvintų fa- 
kietijoj . . .

Prancūzų „Le Monde“ korespon
dentas iš New Yorko praneša, jog 
Molotovo nuolaidas nusiginklavi
mo byloje britai ir amerikiečiai 
sutinka „su tam tikru nepasitikė
jimu“. Tokio nepasitikėjimo mo
tyvų matyti ir „New York Herald 
Tribūne“ komentare, kuriame at
sargiai reiškiama baimė, kad to 
sovietų kompromiso paskirtis ga
linti būti ne tiek prisidėti prie 
praktinio problemos išsprendimo, 
kiek parodyti pasauliui Sovietų 
S-gos puoširdumų ir D. Britani
jos bei JAV atšiaurumų. Anot „Le- 
Monde“ korespondento, New Yor
ke būkštaujama, kad, eventualiai 
atmetus sovietinį nusiginklavimo 
planų, kapitalistinės valstybės ga
li būti apkaltintos sabotuojančios 
lojalias nusiginklavimo pastangas 
ir tuo būdu parodančios karo no
rų. Šių mintį plėtoja ir britų „The 
Economist“: britų ir amerikiečių 
visuomenės trokšta ko greičiau
siai grįžti į normalų gyvenimų ir 
laukia, kad jų politikai pagaliau 
susitartų. Byrnes ir Bevinas žino, 
kad, jeigu jiems nepasiseks susi
tarti, jie neteks populiarumo ir

— į komunizmų ir į

šizmu (Italijoje). Prancūzijoje fi- 
i nansinė ir ūkinė krizė klaikiai 
aštrėja, parlamentui nepajėgiant 
sukombinuoti darbingos daugu
mos. Thorezui pirmukart nepra
ėjus į premjerus, komunistų par
lamentinės frakcijos lyderis Duc- 
los įspėjo, kad „tai, kas pasirodė 
negalima šiandien, pasidarys neiš
vengiama rytoj“. Kita vertus, 
„Daily Mail“ korespondentas 
Lawton liudija, jog daugelis pran
cūzų nekomunistų, kad ir aplamai 
nepritariančių gen. de Gaulle, 
krizės akivaizdoje į jį vis labiau 
žiūri kaip į išgelbėtojų. Pats gen. 
de Gaulle privačiai pasisakąs, jog 
reikių gelbėti padėtįz Taip infor
muoja ir J. S. Alsop. Bet jis pri
duria, jog gen. de Gaulle bandy
mas sudaryti vyriausybę be ko
munistų vargiai ar pavyktų be 
aštresnio susikirtimo, turint gal
voj, kad komunistai kontroliuoja 
prancūzų profesines sųjungas.

J. S. Alsop bijo, kad „naujo, po
karinio totalizmo (kairiojo ar de
šiniojo) antplūdis gresia palikti 
JAV ir D. Britaniją izoliuotas 
įniršusio pasaulio jūroje“. Tais 
pačiais tonais skamba ir Ran- 

nukentės politiškai. Molotovui to' dolph Churchillio komentarai, 
netenka bijoti. kuriuos jis iš New Yorko siunčia’

Pagaliau, yra šalutinių reiški- „Daily Mail“.
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