
Ne tas yra drąsus, kurs stvėręsis 
kardo 

Dantimis grieždama, lyg žvėris 
įniršęs, 

Tik artimą puola ir laimę jo ardo, 
Pats būdamas žmogus visai užsi

miršęs.
V. Kudirka
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J. Grinius

Kultūros ir labdaros reikalais
Prieš dvejus metus Vakarų są

jungininkams mus išlaisvinus, 
buvo nusistatyta, kad lietuvių 
tremtinių tarpusavio ir kultūros 
reikalus tvarkys L. Tremtinių 
Bendruomenė, kuri tada vadino
si Lietuvių Sąjunga, o labdaros 
ir sveikatos reikalais rūpinais L. 
R Kryžius. Dveji jų veikimo me
tai jau yra netrumpas laiko tar
pas. Todėl tebūna leista, mesti 
bendrą žvilgsnį į jų darbus, ypač 
į kultūrinių reikalų tvarkymą.

Beveik iš nieko savo veiklą 
tremtyje atkūręs, L. R. Kryžius 
yra atlikęs'didelį labdaros darbą. 
Jis daug yra padėjęs ligoninis, 
vaikams, karo belaisviams ir ki
tiems į nelaimę patekusiems tau
tiečiams. Retas, tur būt, tebus 
tremtinys, kuris nebūtų buvęs 
kokiu nors būdu sušelptas — ar 
drabužiais, art maistu, ar vais
tais, ar pinigais. Tai L. R K. ga
lėjo padaryti, nes jam daug pa
dėjo bendra Amerikos lietuvių 
organizacija — BALF. Ir tą di
delį šalpos darbą daugiausia at
liko Vyriausioji Valdyba ir jos 
įgaliotiniai.

Daug menkiau veikė L. R. K. 
skyriai. Jų veikla daug kur baig
davosi gautų iš centro drabužių 
išdalinimu. Šiaip dauguma jų 
snaudė, neretai valdybų nariai 
tarp savęs pešėsi, arba skyriaus 
nariai pešėsi, su valdyba, vienur 
kitur buvo skandaliukų dėl per 
laisvo patikėtų gėrybių panaudo
jimo, o daugiau buvo apsileidi
mo arba savo tiesioginių pareigų 
nesupratimo. Kaip kartais L. R 
K. skyriai apsileidžia, galima .pa
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minėti, pavyzdžiui, vieną pran
cūzų zonos skyrių tokioj tremti
nių kolonijoj, kur stiprių inte
lektualinių pajėgų yra nemaža.

Ten turėjo nelaimės sunkiai 
susirgti vieno nebejauno intelek
tualo žmona. Kurį laiką jai teko 
kovoti su liga, grumiantis su mir
timi. Paskui liga stabilizavosi, ir 
ligonė pamažu pradėjo sveikti, 
tačiau lovoj išgulėjo keletą mė
nesių, rodos, daugiau negu pusę 
metų. Kadangi jos vyras niekada 
nebuvo praktiškas, tai ligonė bu
vo atsidūrusį apverktinoj būklėj. 
Nei L. R. K. skyrius, nei jo mo
terų komitetas, nei to miesto lie
tuviai studentai nerado reikalo 
ligonei ateiti į pagalbą. Ją savo 
patarnavimais turėjo suteikti vo
kiečiai, pas kuriuos ta lietuvių 
šeima gyvena. Ir kad apie tai 
niekas nebūtų žinojęs, sunku pa
tikėti, nes ir vyras, ir jo žmona 
mūsų kultūrai turi žymių nuopel
nų, pati ligonė yra viena švie
siausių lietuvių moterų, 25 savo 
gyvenimo gražiausius metus pa
vedusi visuomenės tarnybai, kaip 
seminarijos ir gimnazijos jauni
mo auklėtoja ir kultūrinių orga
nizacijų veikli darbininkė. Reikė
jo iš kitur atvažiavusių žmonių 
pranešimo apie tokį apsileidimą 
ir nesolidarumą L. R. K. Vyriau
siai Valdybai, kad ši suteiktų nu
sipelniusiai ligonei pagalbos.

Taigi jei vienas ar kitas L.RK. 
skyrius ir kaimynai lietuviai ne- 
bepastebi žymių tautiečių, pate
kusių į nelaimę, tai kaip reikia 
įsivaizduoti pagalbą varge tų lie
tuvių, kurie nėra garsūs, neturi

Kryžius Antalgės kaime, Utenos apskr.
• V. Augustino nuotr.

pės jais rūpinasi, kiek jų intere
sai siekia, tačiau bendrų linijų, 
šiokio tokio provizorinio plano iš 
T. Bendruomenės centro nema
tyti. Net švietimo (mokyklų) sri
tis šlubuoja. Iš brolių Amerikos 
lietuvių (BALF) atsiunčiamų 
aukų Bendruomenė skiria pašal
pas sunkiau besiverčiančioms mo
kykloms, tačiau pačios mokyklos 
praktiškesne kryptimi nepasuk
tos. Neįsigyta mokomųjų mašinų 
amatininkams ruošti, kaip yra 
padarę latviai ir estai. Tiesa, 
mums veikti ta kryptim sunkiau 
negu jiems, tačiau čia mūsų 
Švietimo Valdybos yra apsilei
dimo.

Dėl tos pačios Švietimo Val
dybos reorganizacijos viešai net 
pasisakė pernai rudenį mūsų 
gimnazijų direktoriai, tačiau jų 
balsas liko neišgirstas. Nebuvi
mas toj valdyboj pedagoginių 
autoritetų atsiliepia ir gimnazi
joms, kur pradeda reikštis pa
krikimas ir lengvapėdiškumas. 
Antai, Kasselio gimnazijoj, nors 
ten dirba bene trys buvę direk
toriai, buvo paskirtas direktoriu
mi nediplomuotas inžinierius, ku
ris niekada nėra buvęs gimnazi
jos mokytoju. Teko girdėti, kad 
panaši padėtis esanti Mergenthei- 
me, kur mokytojų sąstatas esąs 
taip pat menkas. Ar šitokie reiš
kiniai neprives prie to, kad mū
sų gimnazijų brandos atestatais 
universitetai pradės nebepasiti- 
kėti? Tiesa, ir tie šiemetinių abi
turientų atestatai estetiniu at
žvilgiu yra tikri „blynai“. Ne
jaugi neįmanoma buvo Švietimo 
Valdybai kreiptis į kokį nors žy
mesnį grafiką ir paprašyti jo 
projekto?

Palietę brandos atestatų este
tinę pusę, tuo pačiu užkliudėme 
ir meno reikalus.. Jie labiausiai 
palaidi. Antai, jau* ne kartą skai
tėme laiikraščiuose, kad tremty

pažinčių, o tėra tik paprasti pa
dorūs žmonės?

L. T. Bendruomenėj galima 
pastebėti priešingą reiškinį — 
didesnio aktyvumo rodo žemesnių 
institucijų organai, žymus skai
čius apylinkių ir kai kurios apy
gardos. Nors apylinkėse dažna 
negerovė — „valdžios“ siekimas 
ir vertimas, tačiau daugelio ko
mitetų pozityviu darbu reikia 
laikyti stovyklų administravimą, 
kuris vienur jiems yra iš dalies 
patikėtas, o kitur beveik ištisai 
jų žinion pavestas. Daugelis tų 
komitetų savo tautiečius neblo
gai reprezentuoja ir jų reikalus, 
gina. To kaip tik dažnai pasigen
dame iš centro. Kada UNRRA 
piktos valios žmonių buvo sugal
votas amerikiečių zonoj antrasis 
skryningas, per kurį didesnioji 
mūsų tremtinių dalis turėjo bū
ti palikta be teisių ir be globos, 
tada iš centrinių organų nesusi
laukėme nei informacijų, nei nu
rodymų. Pačios apylinkės ir at
skiri jų žmonės turėjo imtis ak
cijos, kaip jie išmanė. Dėkui Die
vui, kad tas pavienių stovyklų su- 
krutimas išaugo į sąjūdį, kad jis, 
amerikiečių karinių Vadovų tei
singai suprastas, mūsų klausimą 
pasuko mums palankia kryptimi, 
tačiau pasitikėjimą Bendniome- 
nės centru tai gerokai susilpnino.

Ne momento ir ne mėnesio ak
tualijos yra mūsų kultūros reika
lai. Jie turėtų kuolai rūpėti, o yra 
beveik palaidi. Tiesa, Bendruo
menės apylinkės, ansambliai, gru

turime nemaža dramos aktorių, 
tačiau beveik nėra ne vieno rink
tinio kolektyvo, kuris galėtų duo
ti aukštos kokybės spektaklius, 
nes aktoriai išsisklaidę po įvai
rias nedideles trupeles, kurios 
neturi minimalinių sąlygų dirbti. 
Skundžiasi ir operos kolektyvas, 
į sunkenybes patekęs. Be abejo, 
kalti 'ir patys dramos aktoriai, 
kad, stovykloms kuriantis, nesi- 
organizavo ir kartais gal per 
daug asmeninių patogumų vai
kėsi. Tačiau faktas lieka faktu, 
kad nei Lietuvių Sąjunga, nei T. 
Bendruomenės centras nepasirū
pino aktorius sutelkti, nužiūrėti 
jiems palankesnes darbo aplin
kybes, aplankyti palankesnius 
UNRRA direktorius su prašymu 
aktorių apgyvendinti.

O kur vaizduojamasis menas? 
Ar T. Bendruomenė susirūpino 
dailės parodas organizuoti siste
mingai? Ar padarė ką, kad dai
lininkų geresnieji darbai būtų 
apsaugoti lietuvių tautai? Ar tie 
geresnieji kūriniai (paveikslai, 
reljefai,, statulos, pastatų projek
tai), kurie mūsų dailininkų buvo 
sukurti sunkiose tremties aplin
kybėse, būtų bent nufotografuoti 
ir tos fotografijos sutelktos į vie
ną vietą? Neabejoju, kad dalis tų 
kūrinių jau išsisklaidė po pasau
lį, o kai kurie dailininkai jau 
išplaukė už okeano (V. Kašuba, 
Vijeikis). Taigi dalis varge su
kurtos kūrybos jau atiteko sve
timiems, o lietuvių tautos ma
sėms nebeliks jų prisiminimo net 
fotografijos pavidalu. Gal būt, kai 
kurie dailininkai bus savo geres
nius kūrinius nufotografavę, bet ar 
tos fotografijos galės būti panau
dotos bendram lietuvių reikalui 
(pasaulio informavimui), jei jų 
nuotraukų mūsų centrai nerenka?

Yra taip pat žinoma, kad kai 
kurie dailininkai finansiškai ne
pajėgia savo darbų nufotografuo-
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ti, o jau ruošiasi nuo mūsų trem
tinių kamieno atsiskirti. Tai sa
kydamas, turiu galvoj A. Galdi
ką. Tas vyras paskutiniu laiku 
yra padaręs daug stiprių origi
nalių darbų tempera, t. y. labai 
trapioj medžiagoj. Tų darbų ne
užkonservavęs fotografiniu bū
du, jis ruošiasi išvažiuoti į Pary
žių apsigyventi. Ten, norėdamas 
savo gyvybę išlaikyti, jis bus 
priverstas savo kūrinius išpar
duoti mėgėjams ir pirkliams, ži
noma, jai kelionėj tie paveikslai 
nebus sugadinti ar pavogti. Vie
naip ar kitaip, žymi dalis dabar 
sukurtų A. Galdiko paveikslų 
nebegrįš į lietuvių tautą. Argi 
nebus mums skaudu ir gėda, kad 
varge sukurtų gerųjų A, Galdiko 
kurinių neturėsime net prisimi
nimo fotografijose? Ar po kurio 
laiko nerašysime ir nedejuosime, 
kad buvome apsileidę ir nepa- 
dėjome A. Galdikui, kaip kadai
se nepadėjome ir neįvertinome 
M. K. Čiurlionio, kuriuo šian
dien didžiuojamės? O dabarti
niams A. Galdiko darbams už
konservuoti fotografijose nedaug 
reiktų. Bendruomenės kasa dėl 
to nedaug tepratuštėtų, tik reikia 
trupučio širdies menui, o pačiam 
dailininkui — technikinės pagal
bos.

Bet tai turėtų liesti ne tik Gal
diką, bet ir kitus, nes šiandien 
ir dailininkai gali būti blaškomi, 
kaip daiktai, kaip kartais blaško
mi paprasti DP žmonės. Dėl 
to mes jau turime nuostolių 
savo kultūrai. Todėl reikia bent 
iš dalies nuo jų apsisaugoti, ka- 
da šiandien mūsų išblaškymas po 
pasaulio kampus vis labiau grą- 
so. Taigi T. Bendruomenės cen
tro, kuriam yra patikėti mūsų 
kultūriniai reikalai, yra pareiga 
padaryti visa, kad tie nuostoliai 
būtų kuo mažiausi.

Bet ar supras tai mūsų Ben
druomenės vadovai? Ar jie nesi- 
mes į tokią sriti, kuri neblogai 
mūsų tremtinius aptarnauja ir be 
jų pagalbos? .Tai sakydamas, tu
riu galvoj T. Bendruomenės cen
tro žmonių pastaruosius mėgini
mus savotiškai pertvarkyti lietu
vių tremtinių spaudą. Kažin kie
no mesta mintis, kad reikia ame
rikiečių zonos keturis lietuvių 
laikraščius susiaurinti iki dviejų, 
minėtiems Bendruomenės vyrams 
patiko. Neatsiklausę dabartinių 
laikraščių leidėjų ir redaktorių

Trakų pilies griuvėsiai A. Bendoriaus nuotr.

nuomonės, jie pradėjo projektuo
ti, kokius laikraščius uždaryti, 
kokius palikti ir kokius oficia
lioms organizacijoms atiduoti. Ši
tie užkulisiniai sumanymai buvo 
mėginti, gal būt, ir dėl to pra
vesti, kad taip patarinėjo vienas 
žurnalistas, kuris nėra pritapęs 
prie dabar einančių laikraščių. 
TidSa, tas žurnalistas neseniai 
garbės teismo buvo nubaustas 
pusei metų nesirodyti visuome
niniame veikime viešai, tačiau 
tai jam, matyti, nėra atėmę noro 
paintriguoti ir gauti laikraštį re
daguoti kitų sąskaitom Kad to 
gali siekti vienas kitas pavyduo
lis, suprantame. Bet kuo visi da
bartiniai laikraščiai nusikalto 
Bendruomenės vadovams? Ar 
kėsinimusi sugriauti kitų dirba
mą spaudos darbą jie mano pa
kelti savo autoritetą, ar patar
nauti visuomenei, ar patarnauti 
vieno kito žurnalisto ambicijai? 
Ar, norėdami visą spaudą pavers
ti oficiozine. minėti vadovai gal
vojo demokratiškai? Laimė, kad 
šitos monopolinės intencijos ne
labai patiko amerikiečių pareigū
nams, kitaip jau mūsų spauda bū
tų pasukta rikiuojama krytimi, 
prieš kurią kovojome savo tėvy
nėj.

Taigi T. Bendruomenės vado
vai, užuot ėmęsi griauti darbą, 
kurį neblogai dirba kiti, turėtų 
susirūpinti tomis kultūros sriti
mis, kurios yra apleistos ir pa
čios prašosi tvarkomos.

Leonardas Žitkevičius

Vakaras Vienoje
Liepsnokit, norai neatšalę, 
Nors laimė nieko mums nelinki! 
Salem aleikum — skamba salė. 
Uždek pavasariais mus, Binki!

O, žiburiai žibios kavinės, 
Užstokit sutemą rytojaus! 
Dainuok, Maironi, be tėvynės, 
Aidėk verpetuose Dunojaus!

Praskink mums, Binki, gulbių 
kelią! —

Širdy nyku, o žemėj pilka . . . 
Salem aleikum — žadink salę 
Ir nenutilki, mielas Pilka! . . .

Prof. J. Eretas su šeima
Prof. J. Eretas, pasitraukdamas 1941 m. iš Lietuvos, pavedė perduoti savo artimiesiems draugams: — 
Manau, Lietuvai būsiu naudingesnis Vakaruose negu Rytuose... Po daugelio stovyklų Vokietijoje 
prof. Eretas pasiekė savo senąją tėvynę ir dabar ten dirba švietimo srityje. Kartu stengias tesėti ir 
aną pažadą, darydamas tai, kas dabar galima daryti: jis rašo šveicarų spaudoje apie Lietuvą ir jos 
kultūrą; jis redaguoja visą lituanistinį skyrių didžiulėje enciklopedijoje. Turim šaunių tautiečių, kurie, 
atitrūkę į užsienius, net neišmokė savo vaikų lietuviškai. Prof. Ereto jaunoji šeima, priešingai, puikiai 
vartoja tiek vienos, tiek antros tėvynės kalbas ir reiškiasi kaip karšti patriotai. A. Eretaitė pereitais 
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LEIDINIU REIKALU
Negausūs savo tiražu bei skai

čiumi mūsų laikraščiai ir dai
liosios literatūros kuklieji leidi- 
nėlai, mažiau ar daugiau, kaip
ir nuslopino mūsų tautiečių gim
tosios kalbos spausdintojo žodžio 
pirmąjį alkį. Juk iki šiol išėjo iš 
spaudos šiek tiek įvairių leidinių 
ir žmonės jau šį tą turi pasiskai
tyti, pasigrožėti, literatūrinį alkį 
numalšinti.

Kurie grožinės literatūros lei
diniai turi literatūrinę meninę 
vertę, tai jų pasirodymas yra ne 
tik pateisintinas, bet ir sveikin
tinas. Bet gaila, kad ne apie visus 
ligšiolinius leidinius galima tei
giamai atsiliepti ir kati ne visų 
išleidimą galime kuo nors patei
sinti. Ne paslaptis yra, kad pasi
rodė ir tokie „literatūros perlai“, 
kurie ir normaliais laikais netu
rėtų teisės pasirodyti dienos švie
soje, o ką bekalbėti šiais pokario 
ir mūsų tremties laikais. Šių die
nų nevykusių „literatūrinių kū
rybos veikalų“ išleidimą laikau 
ne tik nusižengimu prieš mūsų 
visuomenę, prieš mūsų kultūrą, 
bet skaitau tiesiog nusikaltimu 
tų leidėjų kurie neįvertino leidži
amųjų knygų reikšmės bei jų ver
tės ir paskirties.

Leidėjai, galintieji ką nors iš
spausdinti, pirmoje eilėje priva
lėtų atsižvelgti mūsų visuomenės 
reikalų, o ne pavienių asmenų 
kažkokių įgeidžių arba savo pri
vačių komercinių reikalų, nes to 
reikalauja mūsų gyvybiniai tau
tiniai bei kultūriniai interesai. 
Juk iki šiol nemažas kiekis išėjo 
iš spaudos niekam tikusių leidi
nių kuriuos padorus pilietis gė
dinasi ir į rankas paimti, todėl 
dar ir dabar tokių „perlų“ įvai
riuose spaudos skyriuose gali gau
ti (nors buvo išspausdinti ank
sčiau negu prieš metus!) tiek, 
kiek tik nori, kai tuo tarpu ver
tingus leidinius arba vadovėlius, 
skubiai išgraibsto.

Kokia gi yra šiandieninė vado
vėlių padėtis? Ar į varios moky
klos bei gimnazijos šiandien pa
kankamai jų turi? Ar stengia
masi, kad pirmoj eilėj Įvairios 
mokyklos būtų aprūpintos vado
vėliais? Kaip sekasti tvarkyti va
dovėlių leidimo reikalus? Jau bai
giasi antrieji pokario mokslo me
tai, o tremtinių mokykla dar ne
turi vadovėlių! Iki šiol kad ir pa

sirodė vienas kitas vadovėlis, ku
riuos galima net ant rankų pirštų 
suskaičiuoti, visai nepatenkino 
mokyklų reikalų. Mokiniai mo-
kosi iš užrašų, o mokytojai dėsto 
iš pačių susidarytųjų konspektų. 
Kasgi čia kaltas? Ar nieks spau
dai neparuošė vadovėlių? Anaip
tol! Kiek teko patirti, tai jeigu 
visų paruoštųjų vadovėlių ran
kraščius suskaičiuotum, tai susi
darytų, kelios dešimtys ir juos iš
leidus pilnai būtų patenkinti mo
kyklų reikalai. Ligšiolinė patir
tis rodo, kad kai kurie leidėjai 
linkę leisti tik įvairaus turinio 
knygas, kartais net ir beverčius 
„veikalus“, tuo tarpu vadovėliais 
ne tik kad nesidomi, bet priešin
gai, tiesiog kratosi jų! Tai nenor
malu ir nepateisinama.

Nenoriu būti blogu pranašu, 
bet esu įsitikinęs, jeigu ir toliau 
knygų leidimas bus tvarkomas, 
kaip iki šiol, tai turėsime tuos 
pačius liūdnus rezultatus, kuriuos 
ir šiandien turime.

Kad išleistieji vadovėliai pa
siektų savo paskirtį, patenkintų 
moklykų reikalus, tai L. T. B. 
Apygardų Komitetai privalėtų 
įpareigoti savo spaudos skyrių 
vedėjus ir net leidėjus, kad šie 
vadovėlius pardavinėtų tik Apy
gardų Komitetams, Mokyklų In
spekcijoms arba tiesiog moky
kloms, pagal užsakymus, o ne pa
vieniams pirkėjams. Vadovėlius 
platinant pavieniui, tai jie kar-

A. Tyra o lis

Is saules dienu
•

Iš saulės dienų čionai ateinu,
Iš saulės dienų maloniųjų.
Dar vejas mane su meilės žinia
Svaigo'dūmiai ėglio, narcizo ir tujų.
Be skundo renkuos tuščiuosiuos laukuos
Palikusias mirštančiąs varpas.
Kiek kartų žėrės man it iš taurės
Nuauksintas grūdas! Palaimintas darbas.
Žvainumas dangaus! Lyg menėj lankaus,
Kur trykšta gyvybės šaltinis.
Kiek maža tereik, kad taptum beveik
Saulėleidžio žaibas auksinis.
Suklinka širdis: Tai ošia rimtis
Ten topoliuos tėviškės mano . . .
Jie auga many, tie medžiai seni, 
Ir amžių dvasia juos’ gyvena.

tais „ištirpsta“ visuomenės tarpe, 
o mokyklų ir nepasiekia, o ypač 
tolimesniųjų zonų. Be to, dar pri
valėtų būti įpareigoti direktoriai, 
mokyklų vedėjai arba net ir mo
kytojai, kad šie savo ruožtu įpa
reigotų savo auklėtinius, kad jie 
baigę kurią nors klasę arba sky
rių, sekantiems mokslo metams 
savo turimuosius vadovėlius už
atitinkamą atlyginimą, žinoma už 
nepadidintą kainą, perleistų ati
tinkamų klasių ar skyrių moki
niams tų mokyklų, kuriose jie 
mokėsi. Tokiu būdu „neištirptų“ 
iš mokyklų anksčiau turėtieji va- 
davėliai ir bado alkis būtų kaip 
ir numalšintas. Kad tai racionalu 
būtų, tai rodo ir šis mano asme
niškas patirties faktas: 1945/46 
mm aprūpinau keletą mokyklų 
III-jo skyriaus „Aušrelėmis“. Šie
met gi tų mokyklų vedėjai, o net 
vienos mokyklos ir buvusieji mano 
auklėtiniai, kreipiasi pas mane 
prašydami, kad pasistengčiau 
aprūpinti juos minėtaisiais vado
vėliais. Tai kur gi „ištirpo“ tie 
vadovėliai? Kiek žinau, tai gy
ventojai niekur kitur neišsikėlė ir 
vaikai turėtų šių vadovėlių niekur 
neišsivežė. Aišku, kad mokiniai, 
perėję į ketvirtuosius skyrius sa
vo turėtuosius vadovėlius „užda
rę“ pasilaiko sau ir jų neperlei- 
džia-nepardubda jaunesniesiems 
draugams.

Reikia pagaliau kaip nors sut
varkyti, kad mokyklos turėtų va
dovėlius ir kad išleistosios dailio
sios literatūros knygos pateisintų 
savo paskirtį prieš mūsų visuo
menės bei tautos reikalus ir prieš 
mūsų Jcultūros ugdymo reikalavi
mus.

2



1947. V. 24. Nr. 21 (80) 2 iburfa i 3 psi.

ja jų kariuomenes. Aišku, nei puo
das, nei katilas nėra baltas.

Jei kas šiandien norėtų palygin
ti pasaulio padėtį ir esamus rusų — 
amerikiečių santykius su padėtimi 
po pirmojo pasaulinio karo, tai vi
sa tai neatrodytų taip blogai. Vaiz
das bendrais bruožais jokiu atžvil
giu nėra juodas. Žinoma, komu
nistų ideologai gieda, kad kylanti 
didelė depresija paskandins kapi
talistinį pasauli — pirmoj eilėj 
JAV, tuo tarpu marksistinės tau- 

,v tQs gyvens nepaliestos. Taip atro-
trinę Europą bei RytiL Aziją, bet d<> vaizdas iš plautuve ir plaktuko 
taip pat ir reikalavimus i taip to- taško. Daug amerikiečių -panašiai 
limus tikslus, kaip Tripolis, Bom- perdeda aišku sovietų sistemos 
holmas, Spitzbergenas, Erzerumas silpnumą bei jos žemo gyvenimo 
ir Dairenas. ’’ A—*—

Po šio karo, sugriuvus visoms 
valstybių kombinacijoms Europoj 
ir Azijoj, šis ekspansionizmas, re- ,
miamas susižavėjimo komunistų Sugyvenimo ženklai 
ideologija, kuri daugiau buvo pa- Abejose pusėse yra ženklu, kad 
traukli užsieny negu pačioj Sov. abi politiniai filosofinės sistemos 
Rusisijoj, pradžioj susilaukė nuo- gaij gyventi viena greta kitos, 
stabaus pasisekimo. Jis plito į ''

iaa iompa e»Cniua».a visas Puses kaiP balionas, kol ne- Kokie veiksniai veda prie su-
•mybe. Tatai nereiškia karo rytoj, kontinentinės valstybės — pradžioj sitanmo?
sekančiais metais ar po penkerių britai, paskm amerikiečiai — ne- Pirmiausia žinoma, talkos teos- 
metų, %et karą kuris kyla, kai pradėjo sudaryti kliūčių. Kur bu- kimas tiek Rusijoj, tiek JAV-se, 
viena ar kita pagridinė politinė vo padaryta kliūčių — Irane, Grai- kurių žmonės matė, kaip sunkus 
sąlyga yra ekonomiškai, psicholo- kijoj, Korėjoj. Vokietijoj. Trieste, yra karas ir kokia bergždi yra 
qiškai ir militariškai sudaryta ar- x *’ 
ba kada kai kurie incidentai ri- 
valizuojančių kraštų pasieny su
kuria įtempimą ir tuo iššaukia ne
laimę.

Niekas nenori karo
Ar toks karas ateina? Reikia pa

sakyti kad ne. Karas nepramatomas 
per sekančius du dešimtmečius, 
o po šio laiko kaip bus. būtų ne
rimta spėlioti. Kodėl karo nebus? 
Dėl to, kad nei Sovietu S-ga, ndl 
JAV-bes karo nenori, ir taip pat 
dėl to, kad nė viena iš jų rėra 
pasiruošus jį pradėti.

Šiuo atžvilgiu yra logiška pa
klausti, ar santykiai tar Sovietų 
S-gos ir JAV pagerėjo, ar pablo
gėjo .po pasibaigusios užsienio rei
kalų ministerių konferencijos 
Maskvoj. Tikliausiai yra spėti, - 
kad jie nepasikeitė. Ta pati kova 
už pirmavimą; įtarinėjimas ir ne
sutarimas tebesireiškia. Dėl to, tur

Didžiųjų’ valstybių santykiai
Didžiausia kliūtis pasaulinei tai

kai yra rusų — amerikiečių san
tykiai. Jei jie bus sėkmingai iš
spręsti, tai įmanoma sutvarkyti 
visus pokarinius klausimus. Pa
lestinos, Indijos, Vokietijos ir 
Graikijos klausimai lengvai gali , _ 
būti išspręsti bendrai pasirįžus ir apie „apsupimą" ir „cordon sani- 
bendradarbiaujant abiem didžiau- taires“ ir tuo pateisino ne tik sa- 
sįoms pasaulio valstybėms. Jung- vo įsiveržimą toli į Rytų ir Gen
tinės Tautos su laiku taip susti- ”------  v T'"* *--*
prėtų, kad vėliau būtų — neišven
giamai turi būti — galima visus 
ginčus tarp didžiųjų valstybių išs
pręsti. Atomo suskaldymas galė
tų būti nukreiptas gerovei ’ ’ 
ti, ir nauji laimingi laikai 
prasidėti.

Bet jei Sovietų Sąjunga 
naminis komunizmas negali drau
giškai sugyventi tame pačiame pa- 
saulv su Jungtinėmis Valstybėmis 
ir dinaminiu kapitalizmu, tai ka
ras tampa eventualia neišvengia-

Nei menkaveriškumo komplek
sas, nežiūrint garsių sovietų gyri- 
mųsi, kad viena sovietų kariuo
menė laimėjo karą, nei įtarinėji
mai neišnyko po pergalės Eurg- 
poj ir Japonijoj* Netrukus po per
galės sovietu organai vėl kalbėjo

pakel- 
galėtų

ir di-

lygį ir jaučia, kad, jei Amerika 
neduos Maskvai pinigų, ji sugrius. 
Tai yra klaida.

• — ten ekspansija liovėsi. taika.
' Tačiau šis normalus vyksmas su- Antra, tradicija. Rusija ir JAV- 
' darė pavojingų rezultatų. Rusai bės niekada nėra kariavusios vie- 
' pradėjo save klausti: „Kodėl mus na prieš kitą. Dėlto tarp ju yra 

kaltina imperializmu? Mes tiktai susidariusi pastovi draugystė.
padedame taika mylintiems bro- Abejose pusėse yra ekonominių 
liams Jugoslavijoj ar Kinijoj. Pa- reikalavimų, kurie veikia tiesiog 
žiūrėkime į tikrąjį „imperializmą, prieš karą. JAV kapitalizrgąs rei-

• nukreipta prieš mus". . kalauja rinkų užsieny, ir vieną
dieną prasidės prekyba ne tik su

Sovietų pažiūra sov. Rusija, bet ir su daugeliu
Jie stebėjosi, kaip tatai gali bū- kraštų po jos geležiniu sparnu.

ti vadinama imperializmu, jei JAV, Sov. Sąjunga ir jos artimiausi 
būdamos už tūkstančių km, remia sąjungininkai yra reikalingi Ame- 
svyruojančią Graikiją ir sniun- rikos pagalbos — mašinų, fabrl- 
kančią Turkiją ir laiko savo ka- kų įrengimų, technikų. JAV turi 
riuomenę Pietų Korėjoj ir Tsing- tai- eksportuoti. Komunistinis blo- 
tao, netoli Vladivostoko. Sitai, sa- kas, kuris daugiausia karo yra 
ko jie, yra tikrasis imperializmas nušiauštas, be to negali atsista- 
ir jam turi pasipriešinti herojiška tyti.
sovietų tauta, kuri jau laimėjo Dėlto Sov. Sąjunga taip dispe- 

"vieną karą prieš tariamą nugalė- ratiškai nori gauti iš Vokietijos 
toją. (Niekada neminima, kad tarp reparacijų ir stengiasi paveikti 
1939 m. ir 1941 m. Maskvą pade- Vašingtoną, kad atidėtų paskolos 

--------- - ----------------  --- jo tam pačiam tariamam nugalėto- sutvarkvma būt. sovietų ir amerikiečių visuo- jui j H H survarKymą.
Dėl to susidarė nelengva padė-

Baltijos tautu viltys
paveikti Rašo Kari H. von Wiegand.

Amerikos užsienio korespondentų dekanas

menė yra daugiau kaip anksčiau
užaliarmuota dėl blogu santykių
tarp dviejų didžiųjų tautų. pųšayio K - ,-u. -4 ■ . „4

Nežiūrint to, Maskvos kontro- kasdien. Paneigdamos Vakarų blo- bandyti grynai biznio pagrindais.... . • 1 . . .. Itorimoc nirmimiein t-iitH no —

2inoma. jei Amerika
Prieškarinės nepriklausomos 

Baltijos respublikos — Estija, 
Latvija' ir Lietuva — nesutinka 
būti laikomos mirusiomis ir vi
siems laikams išbrauktomis iš 
Europos žemėlapio. Už tai kovo
ja jų tautos, baisiai sunaikintos 
egzekucijų, kalinimų, bado ir 
trėmimu i Sovietų S-gos ir Si- urauuo5e „115Kuust-. u w. re- 
biro gilumą; už tai kovoja laisvų >miama tvirtu kariniu jėgų ir

1944 m. Pitka užėmė Taliną, vokie- . 
čiams nešdinantis atgal, tik tam, kad 
toji Estijos sostinė nenukentėtų 
nuo triuškinančios, nakčia žy
giuojančios raud. armijos.

Sovietu valdžia ir kariuomenė, 
sakoma, dominuoja tik Baltijos 
jūros pakraščiu rajonuose ir di
desniuose miškuose, ir tai tik re-

ir Sov. iu susiuaie ueieiiųva uaue" — . - . ,... ,
lis. kuri iki šiol tebesitęsia. Tar- S«unga non pergalėti tarpiKa- 

apkaltinimai pasireiškia vmj nepasitikėjimą jos tai turi 
- . . —, _ _ nDn/tirri rmsmn, hiontA nnirriTinptc

INeZlU11IU IV, ivjaon»vo nvunv naou'cu, I U11C1L|UUU1UJ runaiųuiu" . * — -___ . .
liuojama spauda neseniai paskel- ko buvimą. Jungtinės Amerikos Įtarimas pirmiausia turi būti pa-
bė nuostabų skaičių straipsnių, ku- Valstybės turi specialius karinius salintas. Dabartine padėtis nėra
rie tiesiog ar netiesiog kritikuoja susitarimus su britais, praveda Sera. Bet ji nėra blogesne negu
Jungtines Amerikos Valstybes ir bendrus manevrus su Kanada. D. buvo; gal but ji yra geresne, nes
ju politiką. Taip pat viešos pas- Britaniją ir Amerika palengvina sovietų, kaip lygiai ir caristmė __ 7 nmaina ivinų xaniuu jėgų ir
kaitos šiuo klausimu ne kitokios, ansiginklavima, teikdamos ginklus ekspansija mėgsta būti sustabdo- estų, latvių ir lietuviu likučiai, slaptosios policijos. „Miško bro-
Filma, kaip „Rusu klausimas", ku- Prancūzijai. Graikijai. Viduriniams kur nors sudaryto pylimo. Jie atsisako priimti kaip galuti- vadovaujami admirolo
ri rodoma 500 teatrų, vaizduoja Rytams. Lotynų Amerikai ir Kini- Toks pylimas šiais metais buvo nį faktą mirusio prezidento Roo- pjtkos. kuriu daugelis vra Livo-11 lUUUlUd JVV Leonų. >uiz.uuu,u 1.ml.!ma; -- - — • ,7 ,------,--------.-------------- , X"11K.US>. KUI1U UBUgCllS Via luivu-
.kontroliuoiančius Amerikos veiks- jai. Tvirtindama, kad Rytų blokas sudarytas. sevelto ir ekspremjero Church 11- nijos ir karingų Lietuvos kūni
nius" tikrai baisiai. - yra mitas. Sov. Sąjunga treniruoja O kalbantieji apie susirėmimą Ho sutartą „nykščiu žemyn" j— ---------- « —----

Iš kitos pusės, kiekvienas užsie
ny gyvenąs amerikietis yra nuste
bintas gausėjančia ir aštrėjančia 
anti rusinę spauda, ir anti rusinu 
kalbų garsai girdėti per Atlantą 
Aišku, atmosfera nėra gera. To
dėl visai teisingai manoma, kad 
daugelis Europos mažų valstybių 
gyvena audros sąlygose.

Pagrindinai veiksniai
Santykiuose dviejų valstybių, 

kurios yra pakankamai didelės, 
kad sumaltų pasaulį ir save pa
čias į miltus, yra du pagrindiniai 
veiksniai. — Tie, kurie dirba už 
susitarimą, ir tie, kurie dirba už 
nesusitarimą. Paskutinieji šiuo me
tu yra dramatiškėsni ir visada la
biau nemalonūs.

Tarp jų pasireiškia tarpusavio 
įtarinėjimas. įtarinėjimas neabe
jotinai veda kiekvieną koaliciją, 
komunistus ir kapitalistus pada
ryti apgailėtinų žygių. Sovietų 
menkavertiškumo kompleksas, ku
ris jaučiamas nuo pirmųjų revo
liucijos dienų, kai Leninas pasi
gyrė, kad SSSR vyriausybė per
gyveno Paryžiaus Komuną, buvo 
paremtas faktu, kad išorinis Pįy 
saulis ir vidaus elementai stengia
si sugniuždinti bolševikų sukili
mą. Keista Maskvos ir ypač jos 
komintemo elgsena sukėlė užsieny 
įtarinėjimą, o tai savo keliu pa
darė Kremlių abejingą visiems pa
siūlymas ir pagalbai, kol jos ka
riuomenė nebuvo vokiečių nu
stumta iki Volgos.

yra mitas. Sov. Sąjunga treniruoja O kalbantieji apie susirėmimą Ho sutartą „nykščiu žemyn" gaikščių, gyvenusių prieš penkis 
lenkų, čekų, jugoslavų ir mongo- turi atminti, kad kas nors karą sprendimą ir premjero Stalino šimtmečius ainiai, yra užėmę pla- 
... ‘—i .?:) veto Jaltoj prieš jų laisve ir ne- čias miškingas zonas. Miškai yra

priklausomą teritorialinę egzi- virtę tikrais „širšių lizdais“. į 
kuriuos sovietų pajėgos neturi 
jokio noro lįsti.

Estų šaulių tarpe yra tokių, 
kurie dalyvavo Šveicarijos šau
dymo turnyre ir yra laimėję 
čempionatą iš taikliai šaudančių 
šveicarų. Susisiekimo keliai ir 
traukiniai yra nuolat užpuldinė
jami; pagal tuos pranešimus, šau
liai, kovoją amerikoniškų indėnų 
stiliumi, parenka rusų kirininkus 
ir valdininkus.

Sukilėliai visose trijose Baltijos 
valstybėse, ypač Estijoj ir Lietu
voj, atrodo, yra gausiai aprūpi
nami ginklais ir amunicija iš 1944 
metais pasitraukusiu vokiečių 
paliktų didelių resursų.

___ _________ ______ __ ____ Kaip pranešama. Estijos, Lat- 
šimai. Estija — rezistencijos cen- vijos ir Lietuvos rezistencinio ju- 
tras, — praneša Šveicarijos dien- dėjimo vadai kreipėsi į savo tau- 
raštis „Die Tat“, stambiu šriftu tiečius, emigravusius į Jungt. 
pirmuose puslapiuose rašydama^ Valstybes ir Pietų Amerikos 
apie šiuos sukilimus.___________ kraštus. Šie vadai, kaip sakoma,

Pranešimai sako, kad- ten yra numato, kad tų trijų respublikų 
daug žūtbūtiniu sukilėlių ir „miš- grįžimas į laisve ir nepriklauso- 
ko brolių“. Admirolas Pitka esąs mybę bus ilgas, sunkus, despera- ‘ 
Estijos sukilėlių vadas. 1940 me- tiškas ir kruvinas, turint prieš 
tais Pitka kovojo su Sovietu rau- save galingą komunistinę Sovie- 
donosios armijos invazija j Estiją tų Rusiją. •
po to, kai Hitleris praktiškai Rezistencijos vadai yra nus- 
pardavė Baltijos respublikas prendę, kad Estija, Latvija irLie- 
Stalinui slaptame protokole, pri- tuva, kurios buvo išbrauktos iš 
jungtame prie Sovietų-Vokiečių žemėlapio ir dingo Jaltoje, vėl 
pakto, sudaryto 1939 m. rugpjūčiu pasirodys, nors ir kaip dvasios, 
23 d. Maskvoje. 1941 m. šis Estijos bet kurioj busimoj generalinėj 
admirolas kovojo prieš naciškų vo- (visuotinėj) taikos konferencijoj, 
kiečių invaziją, kuri išvarė rusus. (United Nations).

lų karininkus ir pamažu apginkluo- turi pradėti. (NYTOW, Nr. 195)

A. Bendoriaus nuotr.

stenciją.
Tokios yra žinios. klaikiais 

keliais pasiekusios Roma ir Švei
carija iš Pabaltės. esančios ana
pus sandarios uždangos.

Prezidentas Trumanas prokla
mavo naują Amerikos užsienių 
politiką — remti ir padėti demo
kratijai, kur tik ji bėdoj, pri-. 
spausta ar persekiojama. Ji paža
dino viltį laisve mylinčiose trijų 
buvusių nepriklausomų Baltijos 
valstybių tautose. Ji skatino 
jas į didesnę ofenzyvinę ak
ciją ir intensyvesne rezistenciją

Trumano doktrinos ir besiarti
nančio pavasario įkvėpti, tan
kiuose Estijos ir Lietuvos su 
Latvijos pakraščiu miškuose ple
čiasi sukilimai, sako tie prane-
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: s. Vytautas Kęsgailą

Angliakasys—operos 
dainininkas

. . ir esame žmonės!“ 
Iš „Pajacų“ prologo.

Kai mes mirtingieji žiūrime į 
artistą įvairiaspalvių rampos 
šviesų apšviestą, mes pradedame 
tikėti, jog ir visas jo gyvenimas 
yra šviesus, gražus, ir spalvin
gas. Rampos spalvos klaidina 
mūsų regėjimą, tuo pat matu 
klaidina ir mūsų galvoseną . . 
Teatro menas, nežiūrint kokios 
rūšies jis bebūtų, — operos, dra
mos ar baleto, — yra iliuzijų me
nas, mažai arba vįsai nieko ben
dro neturįs su kasdiene tikrove, 
su realiuoju gyvenimu. „Pajacų“ 
operos vienas veikėjas prologe 
dainuoja: — „juk ir mes esame 
žmonės“. Artistas taip pat yra 
mirtingas žmogus su visomis 
žmogiškomis silpnybėmis — mei
le, aistra, neapykanta. Tik kūry
binio proceso metu artistas iškyla 
virš mirtingųjų minios ir spin
duliuoja nemariomis grožio bei 
gėrio spalvomis...

Siekdamas iliuzinio gėrio ir 
grožio paslapčių pažinimo, 'ypač 
sunkų gyvenimo kelią turėjo nu
keliauti Jonas Butėnas, žinomas 
mūsų operos dainininkas' ir dai
navimo profesorius, neseniai per
kopęs gyvenimo 55-tą pakopą ir 
šiais metais Švenčius savo pirmo
jo debiuto 35-kių ir profesionalo 
operos dainininko 20-ties metų 
sukaktuves. Kilęs iš mažųjų žmo
nelių tarpo, kurių žingsnius „ju
odi vargeliai telydi,“ daininin
kas, tik atkaklia kova išsikovojo 
savo garbę ir garsą

Butėnas gimė 1892. III. 27 d., 
Akmenių kaime, Kražių parapi
joje. Jo gimtoji lūšnelė buvo 
skurdi, vos šešių dešimtinių skly
pininko. Ir patys jo gimdytojo, 
santykiai buvo kažkaip keistai 
susikloję: juo rūpinosi ir savo 
motiniška meile šildė tik viena 
motina.

Skurdi ir iki ašarų nuobodi bu
vo Jonuko vaikystė. Tik kai jis 
pradėjo mokytis pas „daraktor- 
ką“ rašto mokslo, kuris, tarp ki- 
tako, gerai sekėsi, tik tada jo gy
venimas paįvairėjo. Vaikiščio ga
bumais sususidomėjo kun. Petras 
Janušauskis, kuris skatino moti
ną mokyti savo sūnų toliau. Mi
nėto kunigo moralinės, retkarči
ais ir materialinės paramos dėka, 
Jonis sėkmingai baigė pradžios, 
kiek vėliau ir Kelmės dviklasę 
mokyklas. Kas toliau veikti? Ke
liauti į Šiaulius gimnazijon, nėra 
pinigo. Jonis iš karto bando var- 
goninko meno. Neišdegus su var
gonininkavimu, jis įstoja į Pago- 
jaus Žemės ūkio ir gyvulininkys
tės mokyką, bet neilgam. Nuobo
dūs mokslai. Jonis meta mokyklą 
ir, nieko geresnio nesumodamas, 
stoja „gizeliu“ į Kelmės koope
ratyvą.

Galimas, dalykas, kad Jonis vi
sam laikui būtų pasilikęs koope
ratyvo tarnautoju, gal būt net žy
miu kooperacijos veikėju pasi
daręs, bet jį iš šitų vėžių ištren
kė 1905 metų įvykiai. Per Žemai
čių šalį'ūžtelėjo tautiniai politinio 
sąjūdžio banja. Tie įvykiai 
taip paveikė vaiko dūšią, kad 
jis pirm laiko subrendo: jam 
Kelmės miestas dabar jau atrodė 
perdaug nuobodus, ir visokia gar- 
galyne apsėstas purvinas nešva
rus . . Jis užsinaudžia į Šiaurės 
Ameriką.

Šešioliakametis jaunuolis Jo
nas Butėnas 1908 metais išlipo 
Naujojo Pasaulio žemyne. Apsi
dairęs jis greit suvokė, jog ir čia 
laukia ne „pyragai“, bet sunkus 
darbas ir vargas. Pasiekęs savo 
gerąją tetą, gyvenusią tuo metu 
slauniame MahaWojaus Cyti 
angliakasių mieste, vos tris die
nas pasisvečiavęs, ketvirtosios 
ankstybą rytą, aprengtas „mai- 
nieriaus“ drabužiais, vėjo greičiu 
jau dundėjo į nykų požemį anglių 
kasti. Po dviejų įtempto dar
bo ir ' lavinimosi metų, pa
galiau, atėjo ir pragiedruliai: jis

JONAS BUTĖNAS

Susipažino su Antanu Sodeika, to 
meto Mahanojaus Cyti Šv. Juo
zapo parapijos vargonininku. Šita 
pažintis J Butėnui turėjo lemia
mos reikšmės ir jo gyvenimą pa
kreipė nauja linkme. Jis įstojo į 
A. Sodeikos bažnytinį chorą, ku
ris ruošė koncertus bei kitokius 
muzikinius parengimus. Greit 
maestro jį išskyrė iš kitų dalyvių 
tarpo, pradėjo jo balsą lavinti 
atskirai. Būsimas operos solistas 
darė žymią pažangą, 1910 metais 
jis jau pasirodė kaip „solistas“ 
— koncerte su viena mergaite 
gražiai padainavos duetą „Ant 
marių krantelio“ . . .

1918 metais mes jį matome 
New Yorke. Čia jį išskėstomis 
rankomis į savo globą priima ki
tas žinomas Amerikos lietuvių 
dainos bei muzikos veikėjas Ksa
veras Strumskis. Širdingai priim
tas ir morališkiai bei materiališ
kai paremtas, J. Butėnas pradeda 
savarankišką veiklą. Turėdamas 
jau nebloga patyrimą dainos bei 
muzikos srity, jis organizuoja 
bažnytinius ir draugijinius cho
rus, ruošia ir patsai dalyvauja 
muzikiniuose vaidinimuose. Tuo 
metu kun. Jonas Žilius — Jonyla 
su kompozitorium Stasiu Šimkum 
organizuoja didelę muzikinių 
koncertų — paskaitų turnė po 
lietuvių kolonijas, kurių tikslas 
buvo - populiarižuoti Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomybės idė
ją.

Didelių darbų bei užsimojimų, 
pačiame sūkuryje J. Butėnas sus
tojo naujoje kryžkelėje. Jam teko 
dar vieną išspręsti nelengvą už, 
davinį: ar toliau organizuoti cho
rus, jiems vadovauti, ruošti muzi
kinius vaidinimus, rodytis abejo
tinos meno vertės pastatymuose, 
vadinas, sustoti vietoje atsisakant 
tų siekių ir svajų, kurių dėliai bu
vo daug aukotasi bei atsižadėta, 
ai* siekti tikrųjų dainos bei ope
ros muzikos aukštybių, pasiren
kant profesionalo operos daini
ninko kelią? Jis pasirinko pasta
rąjį, 1922 metais išvykdamas dai
navimo studijoms į Italiją

Pirmieji ir sekantieji studijų 
metai Italijoje nedavė tai, dėl ko 
jis buvo atsidanginęs per Atlan
tą. Dainavimo mokytojai, tiek 
Neopolyje, kur jis iš karto buvo 
nuvykęs, tiek Milane, jo paties 
žodžiais tariant, buvo blogi, jie 
balsą ne taisė, bet greičiau ga
dino. Iš šešerių savo studijinių

N. Rybakovas 

metų Italijoje, dainininkas šiltais 
žodžiais prisimena tik paskuti
niuosius, 1926/27 mokslo metus, 
kai jam po ilgų ieškojimų ir nu- 
siVilimų pagaliau pavyko pakliūti 
pas įžymųjį italų dainavimo pro
fesorių Mario Sammarco.

Dainavimo studijas J. Butėnas 
baigė 1927 metais. Prieš metus, 
dar būdamas studiozu, jis su pa
sisekimu debiutavo Valentino 
partijoje „Fauste“, Garibaldi te
atre, Palermo mieste, Sicilijoje. 
Baigęs studijas ir turėdamas ki
šenėje rekomendaciją savo įžy
miojo profesoriaus M. Sammarco, 
mūsų dainininkas gavo angaža- 
mentą į vieną italų skrajojamą 
operos grupę, su kuria padarė 
turnė Mantuos, Torino, Veronos, 
Sabionetto, Ostilijos ir Milano 
„Politiamos“ teatruose. Ten su 
pasisekimu jis dainavo Valentino 
partiją „Fauste“, Žermono „Tra
viatoje“ ir Rigoletto „Rigoletto“ 
operose. Jo pirmutinė operos ar

Jono Butėno Dainavimo Studija Kaune 1944 m.

tisto tumė svetimoje scenoje italų 
spaudos buvo įvertinta teigiamai.

Su italų spaudos gražiais atsi
liepimais kišenėje, kurie turėjo 
palengvintį įžengimą į kiekvieną 
teatrą, juo labiau į Tėvynės ir sa
vo vertės jutimu krūtinėje, — J. 
Butėnas 1928 metais* grįžo į Lie
tuvą.

Į Lietuvos operos kūrybinį dar
bą J. Butėnas įsijungė 1928 m. 
pavasariop, Kauno Valstybės 
Teatro scenoje debiutuodamas su 
Rigoletto partija. Jau savo pir
muoju pasirodymu jis įrodė turįs 
ne tik gražų ir malonaus tembro 
balsą, bet ir tobulą italų taip vadi
namą „belcanto“ dainavimo mo
kyklą. Tolimesniuose pasirody
muose — ,.Pajacų“, „Kaukių ba
liaus“,, „Trubadūro“, „Madonos 
brangenybių“, „Fausto“, , .Romeo 
ir Julijos“, „Sevilijos kirpėjo“, 
„Dubrovskio“, ,,Jonaš Skiki“ ir 
kitose operose, kurių savo re
pertuare turėjo virš dvidešim
ties (ir visos pirmaeilės bari- 
toninės partijos) — daininin
kas patvirtino savo pirmapradinį 
pasirodymą. Operos meno mėgė
jai pajuto, jog į mūsų sceną įžen
gė pirmaeilė vokalinė pajėga.

Nepaslaptis, jog J. Butėnas, 
dirbdamas savo gimtojo krašto 
scenoje, turėjo kai kurių sunku
mų.

Pasitaiką sunkumai nepalaužė 
J. Butėno valios ir atsparumo. 
Priešingai, būdamas gyvenimo 
optimistu, jis atliekamus kūrybi
nės energijos išteklius nukreipė į 
kitą sritį, būtent, į koncertus. Greta 
viešųjų koncertų, jis buvo vienas 
aktyviausių dainininkų per radija. 
Radijo koncertams jis skyrė labai 
daug dėmesio ir yra daug kon
certavęs su Vilniaus Filharmoni
jos orkestru muziko Jeronimo 
Kačinsko vadovybėje. J. B. nesi
tenkino savo tėvynės radijo kon
certais: lietuvišką dainą jis yra

garsinęs Rygos, Talino, Helsinkio, 
Stockholm©, Oslo, Kopenhagos, 
Briuselio,'Paryžiaus, Vienos, Pra
hos, Budapešto ir kitų Europos 
didmiesčių radiofonuose.

Vertindami J. B. nuopelnus 
Lietuvos dainos ir muzikos me
nui, negalime tylomis praeiti 
pro jo kaip dainavimo pedagogo 
darbą. 1941 m. muzikas — kom
pozitorius Kazimieras Viktoras 
Banaitis, perėmęs vadovauti Kau
no Konservatoriją ir norėdamas 
sustiprinti dainavimo klasę nau- 
joknis pedagoginėmis jėgomis, 
pakvietė J. B. profesoriauti. Pro
fesoriaudamas konservatorijoje, 
jis dar įkūrė nuosavą privačią 
dainavimo studiją, kurioje dai
navimo meną studijavo per tris
dešimt gabių jaunuolių. Palygi
namai per trumpą laiką, J. B. iš 
savo studijos išleido eilę gerai 
paruoštų dainininkų, k. a., Ben
deri (šiuo metu su pasisekimu 
dirbantį Šiaurinės Amerikos ope
retės teatruose), Baranauską, Ko- 
velį ir kitus, šiandieną sėkmingai 
koncertuojančius.

J. Butėnas savo gražų balsą yra 
įamžinęs patefono plokštelėse ir 
magnetofono kaspinuose. ^Tokių 
plokštelių jis yra daug įdainavęs 
įvairiose Šiaurinės Amerikos, 
Londono ir Berlyno firmose.

Atsidūręs ištrėmime, J. Butė
nas, drauge su tūkstančiais bena
mių tautiečių nešdamas sunkią 
tremtinio dalią, šiandieną tęsia 
kilnų dainos bei muzikos darbą. 
Su keliais kitais solistais suorga
nizavęs anglų zonoje pajėgų vo
kalistų sąrpbūrį, sėkmingai kon
certuoja tremtinių stovyklose ir 
angų kariams.

Paskutiniomis žiniomis, J. B. 
artimiausiais mėnesiais plauks į 
Šiaur. Ameriką. Operos solistui J. 
Butėnui linkime sėkmingos ke- 
lipnės ir pasisekimo muzikinėje 
veikloje.

Juozas Mikštas
* * *

Kažkam tu būtum balzamu skausmų 
Tave tik mylinčios jautrios širdies. 
Pavasario gaivinančiuoju vėjo dvelkimu ' 
Ir darganoj šiurkščios gyvenimo buities.

Kažkam tu būtum įstabiu džiaugsmu 
lieju ir varganų klajojimų kely. 
Juk tu trapiuoju sielos švelnumu 
Ir nūdienės žiemos ledus sutirpdyti gali.

Kažkam tu būtum plasdančia žvaigžde, 
Kuri nušviestų juodą naktį nevilties. 
O laimės šypsena liūdnam veide 
Vis sektų mielą pasaką gilios minties.

Tačiau kažin, ar tu surasi tą, kuris 
Mokės tave suprasti ir užjaust, 
Kai atidariusi jam savo slėpinių duris, 

Su meile prie širdies norėsi jį priglaust . . .
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■ A. Benderius

šiandieninės Islandijos ar Naujo-

Prašinėjus nelauktai musų imi- pos ir viso pasaulio ūkinis, poli- 
gracijai į Angliją, pravartu nors tints ir kultūrinis centro žiedas, 
trumpu žvilgsniu susipažinti su to Anglijos padėtis buvo tokia, kaip 
krašto gamta, gyventojais, kultu- t_..____ ”__________
ra, ūkiu ir socialinėmis sąlygo- sios Žemės. Anglijai gerąją jos 

geogr. padėtį padovanojo roma
nai, aptikdami Naująjį Pasaulį. 
Tik nuo to laiko, kai Venecija ir 
jos kaimynai neteko savo pir
mykštės padėties ir ją perleido 
Anglijai, ji pradėjo kilti į pasau
lio galybes ir šio amžiaus pradžio
je buvo pasiekusi aukštiausio do- 
minacijos laipsnio. Galima sakyti, 
kad per paskutiniuosius 200 metų 
Anglija buvo įtakingiausia pasau
ly valstybė. Tik po šio karo ji 
savo pirmąjį smuiką tautų kon
certe turėjo perleisti Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, o pati ten
kinasi trečiaeiliu vaidmeniu. Ta
čiau amžiais krauti jos kultūriniai, 
ūkiniai ir' moraliniai kapitalai yra 
tokie gausūs, kad jų reikšmės ne
palaužia tūli politiniai pralaimė
jimai. Anglas dar traukia galingu 
bosu banke, biržoje, prekybos 
kontoroje, jūrininkystėje, audito
rijoje, mokslo laboratorijoje ir 
kiekvienoje tarptautinėje drauni-

mis. Anglijos vardu mes vadina
me visą Britų Imperijos (British 
Empire) metropoliją, kurią, tiks
liau sakant, sudaro trilypis Angli
jos, Uelso ir Škotijos blokas. Ka
dangi Anglija šiame junginy vai
dina svarbiausią vaidmenį, tai jos 
vardas ir išplečiamas visai Didžio
sios Britanijos salai. Siaurąja 
prasme Anglija vadinama tik pie
tinė jos dalis. Mums, lietuviams, 
šis kraštas, nors labai mažai pa
žįstamas, bet gerai žinomas ne 
tik dėl to, kad Lietuvą su juo 
rišo tamprūs ekonominiai — pre
kybos ryšiai,’ bet ir dėl to, kad 
mes visuomet labai brandinome jo 
kultūrines vertybes, daug ko iš 
jo mokomės, dėmesingai sekame 
jo nuostabius mokslinius laimėji
mus, o jo seni demokratiniai prin
cipai buvo mūsų naujai atkurtai 
vastybei klasikiniu pavyzdžiu. Pa
galiau Anglija yra toji šalis, ku
rioj daugiau negu bet kurioj ki
toj Europos valstybėj yra susi
telkę mūsų išeivių. Ir šiandien, kai 
visa Europa klaidžioja pokario 
chaose, ji, ta seniausioji tikrosios 
demokratijos tvirtovė, pirmoji 
priglaudžia diktatūrinės barbari- 
jos aukas.

’ 1. Padėtis ir vaidmuo
Šiandien visi pripažįsta, kad 

geografinė Anglijos padėtis yra 
pavydėtinai gera: jinai tarpininkė 
tarp dviejų svarbiausiųjų pasau
lio dalių — Europos ir Š. Ameri
kos. Iš jos visai arti mūsų sena
sis žemynas ir nepertoliausia Nau
jasis Pasaulis. Būdama apsupta 
neužšąlančių vandenų, ji kiekvie
nu laiku gali susisiekti juros ke
liais su kiekviena žemės rutulio 
pajūrio vieta. Ji stovi ant sto
riausios okeaninės arterijos, ku
ria vyksta didžiausia gėrybių dis
tribucija, ir per savo rankas ji 
praleidžia neapskaičiuojamus tur
tus, kurių tam tikra dalis pas ją 
pasilieku. Būdama tikra jūrų 
valstybė, Anglija įsigijo plačių 
posesijų visuose 'pasaulio konti
nentuose ir sukūrė nepalyginamo
jo dydžio imperiją. Tačiau ne vi
sada anglai galėjo’ didžiuotis sa
vo tėvynės padėties patogumu. 
Daug amžių, net ligi 16-ojo. šimt
mečio, Anglijos geografinė padė
tis buvo apgailėtinai prasta. Ji 
buvo visai nuošaliai ne tik nuo 
didžiųjų kelių, bet ir iš viso nuo 
Europos. Ilgus amžius, kai Vidur
žemio jūros krantai buvo Euro- 

joje. Visai nepastebėti, kad jis 
pradėtų užkimti.

Dirstelėję j žemėlapį, mes pa
matysime, kad, būdama šiaurės 
vakarų Europos sferoje, Anglija, 
ta 980 km ilgumo sala, yra ar
čiau S. Amerikos krantų, nekaip 
kuri kita mūsų žemyno šalis. Jos 
geogr. platuma, arba atstumas nuo 
pusiaujo, yra panaši į Lietuvos; 
Kauno (55°) lygiagretė kerta Didž. 
Britaniją toje vietoje, kur susi
siekia tikroji Anglija su Škotija. 
Glasgovas su Edinburgu yra tokioj 
pat geogr. platumoj, kaip ir mū
sų Šiauliai, Liverpoolis yra Gar
dino linijoje. Žodžiu, plačioji — 
pietinė Anglijos dalis yra arčiau 
į pietus nekaip Lietuva, ir pats 
pietiniausias taškas yra tokioj pat 
geogr. pi., kaip ir Frankfurtas prie 
Maino. Pietuose jinai yra ligi 630 
km platumo, o šiauriausioji Škoti
jos sąsmauka prie Glasgovo vos 
38 km. Jos krantai labai raižyti, 
jura ^giliomis Įlankomis toli įsi
veržia į pačią salą, sudarydama 
tinkamas sąlygas geriems uostams. 
Dėl to visoje Anglijoje nerasi vie
tos, kuri būtų toliau nuo jūros 
kaip 130 km, o visi jos didmiesčiai 
yra ne toliau nuo jūros kaip 40 
km. Visa Anglija (D. Britanija) 
drauge su Siaurės Aririja (Ulste- 
riu) apima 243 000 km2, t. y. maž
daug puspenkto karto didesnė už

Eichstatto-Rebdorfo lietuvių stovyklos gyvenamasis namas, anksčiau ėjęs kalėjimo pareigas
J. Kondroto nuotr.

Neprikl. Lietuvą, arba 3 kartus 
didesnė plotu už tikrąją mūsų tė
vynės teritoriją.

2. Paviršius ir žemės turtai
Savo žemės paviršiaus struktū

ra Anglija yra tęsinys šiaurės va
karų Europos. Reikia atminti, kefc 
dar, palyginti, visai neseniai D. 
Britanija nebuvo sala. Tik po le- 
dynlaikio ji tapo atskirta nuo že
myno, kai dabartinės Šiaurės jū
ros ir Kanalo vietose žemės pa
viršius tiek nugrimzdo, kad tapo 
apsemtas vandens. Prieš tai Pa
ryžiaus ir Londono baseinai Suda
rė vieną sausą žemumą, o Temzė 
buvo Reino intakas. Ir šiandien 
dar unguriai, plaukdami nuo Ame
rikos pakrančių neršti į mūsų 
upes, plaukia aplink Angliją, nes 
jų dar niekas nepainformavo apie 
atsiradusį daug trumpesnį kelią 
pro pietinius naujosios salos 
krantus ... Anglijos grimzdimo 
procesas ir datar tebevyksta, ir 
ateis laikas, kada vietoj dabarti
nės didžiulės salos kyšos iš van
dens tik kelios kalnų viršūnės. 
Tačiau vargšai DP, vykstantieji į 
Angliją, neturėtų dėl to būkštauti, 
nes tai galės įvykti tik po šimtų 
tūkstančių metų. O gi per tą lai
ką mes būsime virtę ne tik ar
cheologiniais, bet ir paleontologi
niais padarais ...

Geologinė atžvilgiu salos sta
tyba labai komplikuota ir paini, 
čia tik paminėsime, kad anglai 
geologai buvo pirmieji geologinių 
sluoksnių sistematikos kūrėjai, ir 
kai kurios seniausiųjų epochų 
sluoksnių sistęmos visur vadina
mos tų angliškųjų grafysčių var
dais, kuriose jos buvo anglų ap
tiktos ir išaiškintos. Bendrai imant, 
tenka pasakyti, kad Vak. Angli
jos pakrašty į paviršių išeina se
niausieji žemės sluoksniai, o ry
tuose — jaunesni. Škotijoje, š. Ai
rijoje ir š. Uelse randame labai 
senus kalnus, vadinamuosius ka- 
ledonidus, kurie iškilo dar prieš 
devono periodą, o pietų Uelse ir 
Comvalyj yra Karbono amžiaus 
kalnai. Tokio pat senumo ir Vid. 
Anglijoje esantieji Peninų kalnai. 
Pietų Anglija sudaryta iš kreidos 
sluoksnių. Visa sala labai turtin
ga žemėvaizdžiu. šiaurėje ir va
karuose vyrauja kalnai ir aukštos 
kalvos. Škotijoje kalnai beveik 
pliki, vaizdai šiurkštūs, tik tarp 
Fortho ir Clydės įlankų yra der
linga žemuma, kurioje išaugę Glas
govo ir Edinburgo didmiesčiai. 
Ten Grampianų kalnuose yra 
aukščiausioji visos salos vietax— 
Ben Nevis kalnas <1343 m.). Ry
tų — pietų daly j vyrauja žemos 
lygumos, tačiau jos dažnai kur 
paįvairinamos ligi 300 m aukštu
mo kalvų ir sudaro vidinamuosius 
„parkus".

Žemės turtais Anglija gali ti
krai didžiuotis. Jau finikiečių lai
kais buvo garsios Carvalio cinko 
kasyklos, kurios seniai išsemtos 
ir apleistos. Dar iškalama vario, 
švino ir cinko š. Uelse, bet svar
biausi Anglijos mineraliniai tur
tai yra geležies rūda ir akmens 
anglis. Per metus normaliais tai
kos laikais iškasdavo apie 250 mil.. 
tonų akm. anglies ir 12 mil. 
t. geležies rūdos. Didžiausi ak
mens anglies klodai grupuojasi ke
turiose Srityse: 1. Škotijoje aplink 
Glasgovą, 2. Šiaurės Rytų Angli
joje aplink Newcastle, 3. Vidurio 
Anglijoj aplink Black! um, Man
chester, Leeds, Shefield, Stoke- 
on-Trent ir Birmingham miestus, 
4. Pietų Uelse — Swansea miesto 
apylinkėse. Randama anglių klo
dų ir daugelyje kitų vietų, ju 
visai nėra plačiose Londono apy
linkėse. Apskaičiuota, kad anglies 
klodus turintieji plotai sudaro net 
12 % visos Anglijos ploto, t. y. 
apima apie 2p 000 km2. Anglių 
kasykloms tenka 90 % visos mi
neralinių kasyklų pramonės. Jų 
slūoksniai dažniausiai esti negi
liai po žeme arba visai paviršiu
je. Tik Lankashiro ir Cumberlan- 
do kasyklos yra gilios, ligi 600— 
900 m gilumo. Didžiausi anglies 
eksporto uostai yra Cardiff, New
port, Swansea — pietų Uelse, to
liau vidurio ir šiaurės Anglijoje 
yra Newcastle. Sunderland, Hull 
ir Glasgovas. Labai daug anglies

Kazys Veselka

Grįžimas
Šį pavasari anksti upės sutriuš

kino -ledo varžtus ir plaukia to
liau lėnai nusinešdamos ir mano 
ramumą. Mane šaukia kažkas į 
tolumoje mėlynuojančius šilus, į 
pievas, ten. kur ilsisi ketveri jau
nystės metai. Mano širdis tapo 
baisiai jautri. Iš kapų ji kelia tą 
šviesų sapną, o naktimis neduoda 
miegoti. Pagaliau metu viską ir 
einu iš miesto į vienišą vienkiemį, 
kur praleidau ketverius bernystės 
metus, kur liejau prakaitą ir my
lėjau.

Einu. Priekyje: vieškelis, beržai 
ir žydras dangus.

♦ * *
Jau nebetoli. Aš pasuku iš vieš

kelio ir sėduos ant grioviakrančio 
žolės. Užpakaly ošia pušynas, o 
upelio krantų gluosniuose skarde
nas lakštingalos. Ir... aš pajuntu 
išriedėjusią ašarą. Čia šitan pušy
nėliu atjodavau naktigonės ir be
miegėmis naktimis klausydamas 
lakštingalos giesmių, grojau ar
monika. Čia būdavo daug žemuo
gių, ir aš retkarčiais parinkdavau 

jų gražiajai šeimininko Ginutei... 
O kaip tas viskas nutolo! Pilki 
užuomaršos debesėliai vis labiau 
supa tas dienas, tą mielą žemės 
kvapais prisisunkusią nuotaiką, 
kuri aidi dabar manyje, lyg to
limas varpų gaudimas. Praeis 
dešimt, keliolika metų, ir atro
dys. kad čia nė nebuvau, nepa
likau kažko nenuperkamo, bran
gaus — ketvėrių jaunystės metų.

Griovio krante šypsosi dvi gel
tonkasės pienės ir, tarsi, juokiasi 
iš šių sentimentų. Aš nuskinu 
vieną jų, žiūriu į skaisčiai gelto
nus žiedlapius, ir man pasivai
dena, kad aš tebetarnauju pas 
senį Tautvilį ir kad čia atjojau 
arkliu ganyti. Bet maloniai 
prunkščiančių arklių čia nėra, ir 
aš jaučiu, kad apgaudinėjau sa
ve. Aš esu čia vienui vienas, kaip 
tas baltas berželis ten. tarp pušų 
Atmenu, kartą savo peiliu nu
genėjau kreivas nereikalingas 
šakas, ir štai — jis išaugo tiesus 
ir aukštas.

Paskui liejas malonus laukų 
kvapas, nesibaigianti lakštinga
los giesmė, ir šimtamečiais topo
liais apaugusiu keleliu aš einu į 
seniai matytą vienkiemį.

Pirmas pasitinka mane didysis 
Margis. Jis prisimena mane, nors 

jau- senas ir pašiuręs. O kitados 
net su vilku buvo naktigonėj su
sikibęs. Po to ilgai sirgo. Gal dėl 
to dabar jau toks paliegęs. Pas
kui lėtu žingsniu išeina senis. 
Jis pažįsta mane ir šypsosi.

— Sveikas, tėvuk. — šaukiu!
— A. tai tu. Edvardai! Svečias 

nebuvėlis! Sveikas, sveikas! Tiek 
metų nesirodei?

Mes sėdime ant suolelio prieš 
trobą ir tylime. Kokia saulėta 
tyla! Vienkiemį gaubia vasaros 
sekmadienio vidurdienis, ir pri
siminimai užgula mane. Aš žiūritl 
į Ginutės darželį ir pastebiu jį 
pasikeitusį. Jo žieduose kitados 
išblėso daug jaunystės valandų,, 
ir jų neišpasakyta giedra dar ir 
dabar man šventa ir brangi. Gi
na, Gina! Nejau tavo mielosios 
rankos, tavo geroji dvasia jau 
apleido šį vienkiemį? Negi ir tu, 
kaip aš, tik retkarčiais sugrįžti 
čia ieškot prisiminimų. Ir man 
norisi verkti.

Senis, lyg pastebėjęs mano su
sijaudinimą: .

— Ginutė jau ištekėjo. Žinai, 
už Andriaus. Jis dabar mūsų 
valsčiaus viršaitis.

Ir aš prisimenu tą Andrių, su 
kuriuo tarnavau pas Tautvilius.

Prisimenu, kaip, prisipirkę kny
gų mokėmės. Ir jis mylėjo Ginu- 
tę, tik aš jam vis trukdžiau. *

— Ji dabar gyvena miestely, 
ir aš kartais pavargęs, ir apleis
tas pasijuntu. Tiek darbo ... Pa
žiūrėk, juk tu ta visa žinai. Me
tai vis žemyn slegia. Nebegaliu. 
O samdiniai! Ką jie... — Lėtai 
ir liūdnai kalba senis.

Dabar pamatau, kaip viskas 
čia apleista. Aš prisimenu dieną, 
kai pirmą kartą čia atvykau. 
Kokia miela ir didi buvo čia 
tvarka. Tąsyk mirė jo žmona, ir 
senis dienu dienas nekalbėjo. Iš 
pradžių lyg ir baugu buvo, bet 
paskui mes susiartinom. Jis at
stojo man tėvą. Ir jeigu dabar 
aš turiu savyje ką nors gero. — 
turiu dėkoti šiam, visų apleis
tam, pavargusiam seniui. Taip, 
nes jo globoje aš subrendau.

— Beje, rodos, tu į didelius 
išėjai. Kažkokiuo raštininku pa
sidarei. Ginutė ne kartą skaitė 
ir sakė, kad tai tavo rašyta.

Geroji Ginutė!
Ką tėvuk, — teisinuosi. — aš 

nieko nepasiekiau, tik atitrūkau 
nuo žemės, o mieste nepritapau. 
Su kokiu džiaugsmu aš vėl ei
čiau bernauti!

— Nekalbėk! Palikai mus. nors 
buvai, lyg sūnus. Ginutė. rodos, 
irgi nebuvo svetima, ūkininkau
tum. Ką tas Andrius! Pradėjo 
smarkiai £erti...

Staiga sugirgžda varteliai, ir 
pasirodo Gina su Andriumi. 
Andrius pirmas pamato mane ir 
šaukia:

— Edvardai, po - velnių Edvar
dai! Pagaliau ir tu čia!

Paskui Gina. Ilgai spaudžiu jos 
rnką, ir man atrodo, kad ji dar 
tokia pati. Tokia pati, miela ir 
brangi — kaip kitados.

— Turime atšvęsti tavo grįži
mą, — plepa Andrius, prievarta 
tempdamas seklyčion.

Seklyčia. Ji tokia pati, dvelki
anti liepžiedžių ir ramunių kva
pais, miela savo vėsa ir jauku
mu Sėdime. Andrius kažkur iš
bėga. Aš žiūriu pro langą į kie
mą, sodą, į šviesių prisiminimų 
vietas, kurias užlieja sunki gaili 
rimtis. Ji įsiskverbia mūsų tar- 
pan, ir mes negalime kalbėti. Pa
galiau mėginu:

■— Ar ten jau nieks nebemiega?
— Kur taip?
— Ogi klėtelėj.

• — A, nieks... Mes pastatėm 
naują. Senoji dabar tuščia. Ten
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suvartojama savo krašte, nes ne- 
perdaugiausia (apie 900.000 a. j.) 
yra hidroelektrinės energijos. Ang
lies kasyklų pramone verčiasi 
apie 1.2 mil. žmonių. Šiuo metu 
jų žymiai mažiau.

Klimatas. Anglijos klimatas gry
nai jūrinis, su nešaltomis žiemomis 
ir nekarštomis vasaromis. Visos 
salos vidutinė metinė temperatūra 
yra maždaug 10° C, karščiausia 
(liepos) mėn. vid. temp, arti 17° 
C, o šalčiausi© (sausio) mėn. 6,6° 
C šilimos. Iš čia matome, kad

I mėn. VII mėn. Maksim. Minim.
Scilly salelėse (į vak.

nuo Plymoutho) 7,7 16 24 — 4
Wight saloj (į pietus nuo

Southamptono) 5,2 16,8 32 — 9,4
Greenwich 3,6 17 36,1 — 15,6
Edinburgh 3,9 14,7 32,2 — 14,5
Bendrai, daugiausia pučia vaka

rų vėjai, tačiau vasarą vyrauja 
šiaurės vakarų linkmės ir jie tem
peratūrą šiek tiek numuša, o žie
mą daugiau pučia iš pietų vaka
rų ir temperatūrą pakelia. Golfo 
srovė ir šilti vėjai — tikri Angli
jos šildytuvai. Dėl to pietinėj sa
los dalyj auga daug subtropinių 
augaflų, kurių mes galime rasti tik 
Viduržemio jūros krantuose. Net
gi mirtos ir lauro medžiai ten 
lengvai pakenčia žiemą, kurios 
metu žaliose ganyklose ganosi gy
vuliai, o ūkininkas didžiausių „šal
čių” metu gali sau ramiai be 
pirštiniu arti dirvą. Visa Anglijos 
klimato blogybė tai per didelė 
drėgmė. Vakarų vėjai, kurie pu
čia du trečdalius visų metų, at
neša kasdien milijonus tonų van
dens gani, kurie čia virsta rūku 
ir lietumi. Ypačiai įkyrūs rūkai ir 
nuplatiniai lietūs žiemos metu, kai 
ištisus mėnesius nematyti saulės.

Pranas Kozulis

Homo et Humus
Žmogus ir žemė nuostabiai suaugę 
Taip neatplėšiamai stipriai...
Kai degančiom akim žvelgiu į dangų, 
Nukrinta vyturiai
Lėtai plasnodami sparnais. Bejėgiai, 
Tarytum žaibo užgauti, 
Jie mano rankose ramiai užmiega. 
Prasideda naktis.
Žvelgiu i ją šiek tiek susigraudinęs 
Ir susimąstęs negudriai —
Man akyse pasineria žvaigždynai, 
Lyg dulkės ežere.
O iš po žemių sutema srovena, 
Lyg šaltas vėjas iš kapų —i 
Be vyturių ir be aušros ta žemė; 
Net vaikščiot nejauku.
Žmogus ją sotina krauju ir kaulais 
Nepasibaigiančių kartų;
Seku tą judesį lyg upę sfaunią 
Ir pats į ją grimstu — Laivelis supas be irklų . ; .

guli likusios tavo knygos, ir aš 
retkarčiais jas pavartau.

Andrius, įnešdamas dvi degti
nės bonkas:

— Už praėjusias dienas, jau
nystę, — sako.

Mes geriame. Ypač Andrius. 
Kalba tačiau vistiek nesiriša. 
Staiga Andrius iškviečiamas lau
kan. Ten kažkas atsitikę. Mes 
vėl vieni. Tai slegia mane.

— Aš kartais pasiilgstu tavęs, 
— ir skarelės kampučiu šluosto 
netyčia ištryškusią ašarą.

Geroji Ginut, aš negaliu būti 
prie tavęs, bet tavo geroji dva
sia visur ir visada, lyg Angelas 
Sargas, lydi neramiuosius mano 
gyvenimo kelius. Aš randu tave 
knygos puslapiuose ar skaisčiam 
saulėlydžio raudonume.

Ir glostau jos nusvirusią galvą.
Staiga įpuolęs Andrius pamato 

mus.
— Ak, šitaip, — šaukia ir puo

la mane.
Mes mušamės. Griūva kėdės, 

ir dūžta stiklai. Gina kažkur iš
bėga. Pagaliau suimu Andrių ir 
metu lovon. Lova subraška. An
drius sudejuoja. Kol jis pakyla, 
aš jau už durų. Užpakaly keiks
mai ir šūkavimai. 

temperatūros skirtumas tarp žie
mos it vasaros Yra vos tik apie 
10° C, kai tuo tarpu pas mus Vil
niuje jis yra 25° C. Vakarinėj da- 
lyj klimatas šiltesnis, nekaip ry
tinėj, bet vasarą šilčiau rytuose. 
Londone ir jo apylinkėse esti karš
ačių, nekaip bet kurioj kitoj 
Anglijos vietoj. Ten pasitaiko 
karščių ligi 36° C, o žiemą kartais 
termometras parodo ir žemiau 15® 
C šalčio.

Štai kelių vietų temperatūros 
lentelė.

Didmiesčiuose rūkas susimaišo su 
fabrikų ir namų kaminų dūmais, 
nusidažo rusva spalva ir taip ap
temdo šviesą, kad dienos metu 
už kelių metrų ničnieko nematyti. 
Sustoja visas susisiekimas, nes rū
kas laivams ir lėktuvams reiškia 
mirtį. Tokie rūkai dėl savo spal
vos ir tirštumo vadinami „žirnie
ne” („peas soup"). Visa nelaimė, 
kad ta žirnienė ne tik kalorijų ne
priduoda, bet dar ir kvėpuojamuo
sius organus gadina. Dėl to ang
lai kalbėdami stengiasi būti susi
čiaupę, jų apatinis žandikaulis ta
da mažai sportuoja. Iš čia jų kal
bos toks totulas neaiškumas ir 
neskambumas. Jeigu kartais apa
tinė lūpa kiek sujuda žemyn, tai 
prasivėrusi burnos skylutė tuč
tuojau užkemšama liežuviu, kad 
tik <į gerklę nepatektų to rudo 
drimbalo. Bet dar to negana. Rū
kai aptemdo saulė, sulaiko jos 
spindulius, kurie taip reikalingi

Greitai pasiekiu pušynėlį, kurio 
tylus, gaudimas raminančiai vei
kia mane. Vidurdienio saulė iš
kilus virš pušų beria savo spin
dulius, kurie krištolais žvilga 
upelio vandenyje. Aš pažiūriu 
tėkmėn ir pamatau, kad mano 
kairioji akis užtinus. Bet man 
dėl to neliūdna, nes žinau: jie 
visi mane myli, ir senelis, ir An
drius, ir Ginutė ... Tik alkoholis 
suaudrino Andrių. Ir man nepa
prastai gera. Sušlama krūmai, ir 
aš krūpteliu. Andrius. Jis drau
giškai man mojuoja, ir aš nusi
šypsau.

— Atleisk, Edvardai, aš tik pa
sikarščiavau. Aš pasidariau bai
siai nervuotas. Kaip gera, kad 
tave dar radau. Negalėčiau da
bar Ginuted į akis pažvelgti.

Andrius myli ją! Ir man baisiai 
linksma pasidaro.

—Taigi, — sako. — atleisk Ed
vardai. Juk aš tau niekada neat
silyginsiu už tai, ką esi man pa
daręs.

Aš prisimenu vieną vasaros 
rytą, kai Andriaus prašomas pa
likau Tautvilius ir Ginutę ...

— Tavo dėka esu ūkininkas 
ir valsčiaus viršaitis. Tavo ne

Žiburiai

augančiam žmogui. Dėl to Angli
ja — klasikinė rachito šalis. Mū
sų laikais, kai kvarco lempa gali 
papildyti saulės trūkumą, ši nege
rovė nėra taip žiauri, kaip kad 
seniau būdavo. Žiemos metu Angli
joje rūką pakeičia lietus, o lietų 
pavaduoja rūkas. Dėl to niekur 
pasauly skėtis nėra toks popu
liarus daiktas ir niekur nereikia 
tokių sandarių puspadžių, kaip 
ten. Pajūriuose daugiausia rulgi 
esti vasarą, o toliau nuo jūros — 
žiemą ir rudenį. Snowdeno kal
nai Uelse turi Europoje lietingu
mo rekordą. Ten per metus iš
krenta 6000 mm drėgmenų, t. y. 
10 kartų daugiau nekaip Lietu
voje. Užtat į rytinę Angliją at
slenka jau sausenis oras, ir čia 
kritulių tiek, kaip ir pas mus, O 
Lincoshiro grafystėj . net mažiau 
(500 mm), kaip sausinusioje mūsų' 
krašto vietoje — Marijampolėje.

Nežiūrint šių didelių trūkumų, 
Anglijos klimatas neskiriamas prie 
blogųjų klimatų grupės. Jis “turi 
daug ir gerų savumų, iš kurių 
svarbiausias tai jo švelnumas, o 
rytų dalyj ir saulės užtenka, ir 
drėgmė ne tokia įkyri. Ten nėra 
vasaros nepakeliamų kaitrų, ku
rios taip apsunkina bet kokį fizi
nį darbą ir alina organizmą, ten 
nežinomi ir spirginantieji žiemos 
šalčiai, kurie taip skaudžiai kan
džioja ausis ir nosis. Jis visais 
metų laikais, tinka fiziniam darbui 
ir patinka tiems žmonėms, kurie 
bijo visaros kaitrų ir žiemos spei
gų. Ir kai kurioms pramonės ša
koms šis švelnus oras turi teigia
mos įtakos. Būdamas prisigėręs 
drėgmės, jis leidžia suverpti plo
niausius, stipriausius vilnonius 
siūlelius, iš kurių audžiami geriau
si audiniai, neturėdami pasauly 
konkurencijos. Jis lemiamai pa- 
dėjo išaugti didžiajai anglų teksti
lės pramonei ir susidaryti ramiam, 
pastoviam anglų tautos charak
teriui.

(Bus daugiau)

ramumas mane išjudino, ir aš 
savo pasiekiau.

Vargšas Andrius. Jis jau pa
siekė. Mudu pasibučiuojam. ir 
Andriaus siluetas sutirpsta topo
lių šešėliuose.

Aš dar ilgai sėdžiu ir galvoju. 
Visą pavasarį mano širdis ir pro
tas traukė i šias vietas. Čia juk 
ilgų metų vargai ir kuklūs pra
giedruliai, palaidojo ketverius 
mano jaunystės metus. Čia gimė 
tas širdies neramumas ir meilė, 
kurie ir dabar nepalieka manęs. 
Ir štai, čia pasigendu savo armo
nikos, paliktos mažame miesto 
kambarėlyje. Dabar, vidurdienio 
kaitroje, pagročiau tyliai šitiems 
laukams ir dangui, baltiems pri
siminimų žiedams ir meilei, ku
rios kapo niekada daugiau nelan
kysiu, nebegaivinsiu nutolusia 
praeities šviesa... Taip, taip, ši- 
tan pušynėliu ir vienkiemin jau 
neateisiu, nebeatklysiu, nes mano 
neramioji širdis jau audžia nau
jus tinklus.

Pasikeliu ir einu. Nesibaigianti 
lakštingalos giesmė ir upelio šna
rėjimas tolsta nuo manęs, nuo 
manęs vienišo, vienišo ir klajūno.

Priekyje: vieškelis, beržai ir 
žydras dangus.

Inž. P. Labanauskas kreipėsi į 
valstybės departamentą, kad 
trumpų bangų radijo pranešimai 
apie Ameriką būtų siunčiami ir į 
Lietuva. Šiuo metu JAV vyriau
sybė yra leidusi siųsti pranešimus 
į Europą ir į kitus kontinentus 
25-omis kalbomis.

Gautame iš Valstybės Departa
mento atsakyme žadama tą klau
simą nuodugniai išstudijuoti. 
(„Sandara“, 47.4.11)

PREZIDENTO TRUMANO LAIŠ
KAS LIETUVIUI KUN. GĖDRA!

„Draugas“ 83 Nr. rašo:
„Jungtinių Amerikos Valstybių 

sostinėje yra pagarsėjęs jaunas 
kunigas Gėdra, kuris gražiai kelia 
lietuvių vardą ir dirba svarbų 
darbą. Kun. Juozas Gėdra yra di
delės parapijos klebonas Vašing
tone ir sekretorius organizacijos, 
kuri daro žygių, kad kiekvienais 
metais Didįjį Penktadienį būtų 
įvedamos trys šventos valandos.

Viename laikraštyje buvo rašy
ta, kad kun. J. Gėdra yra gavęs 
laišką nuo prezidento Trumano, 
kuris pritaria jo minčiai ir žada 
stengtis pašvęsti tris valandas 
(nuo 12 iki 15) kiekvieną Didįjį 
Penktadienį susikaupimui ir Kri
staus kančios apmąstymui.

Kun; Gėdra yra padaręs daug 
gražaus darbo jaunimo tarpe ir 
Katalikų Universitete. Jis neša 
daug garbės lietuviams.“

AMERIKOS SPAUDOS DAR
BUOTOJAS DOMISI LIETUVA

Čikagoje veikia Amerikos mo
terų raštytojų ir žurnalisčių drau
gija. Si draugija pakvietė žinomą
ją Amerikos lietuvių veikėją J. 
Daužvardienę skaityti paskaitą 
apie Lietuvą. Savo išsamioje pas
kaitoje J. Daužvardienė atpasa
kojo Lietuvos istoriją, pavaizdavo 
spaudos draudimo laikus, apibū
dino nepriklausomos Lietuvos 
spaudos laimėjimus ir supažindi
no amerikietes su dabartine lietu
vių tremtinių spauda.

Amerikietės spaudos darbuoto
jos pasižadėjo spaudoje ir per ra
diją remti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo bylą.
PANIKA AMERIKOS LIETUVIŲ 

KOMUNISTŲ TARPE
Amerikos lietuvių komunistų 

tarpe prasideda panika. , .Drau
gas“ 84 Nr. rašo: „Čikagos lietu
vių komunistų tarpe reiškiasi kon
vulsinė nuotaika. Daugelis lietu
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Dr. Kl. Ruginis ir dailininkas Murin as ant Lietuvos Pedagoginio Instituto 
bibliotekos degėsių (sudegino Klaipėdos hitlerininkai 1938 m.)

A. Bendorlaus nuotr.

IS AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS

Rūpinasi transliacijomis
i Lietuva

vių, iki šiol aklai tikėjusių komu
nistų tauškalais, jog Lietuvoje 
dabar yra didesnė laisvė ir demo
kratija negu Amerikoje, pagaliau 
pamatė, jog Stalino agentai iš jų 
juokiasi, net laiško iš Lietuvos 
nuo saviškių negauna, nors jiems 
rašo ir klausia, ar viskas teisybė, 
ką Amerikoje komunistai skelbia. 
Komunistų draugijėlės pradėjo 
retėti. Kai kurios jau net susirin
kimų negali sušaukti. Iš kitos pu
sės didėja baimė, kad Dėdė Samas 
jų neįtrauktų į juodąją knygą, 
nes komunistuojantieji didžiu
moje yra šios šalies piliečiai ir 
namų savininkai.“ »

LAlSkAS IŠ LIETUVOS
„Draugas“ 84 Nr. rašo: „Vienas 

West Side lietuvis, kuris nenori 
savo pavardės skelbti, šiomis die
nomis gavo laišką nuo brolio iš 
Lietuvos. Prieš karą buvęs pavyz
dingas ūkininkas dabar taip rašo: 
„Broliuk, nieko man nesiųsk, aš 
visko pilnas. Žemę dirba kiti, o aš 
pereinu per žmones ir gaunu ...“

SIUNČIAMI I LIETUVĄ SIUN
TINIAI ADRESATO NESURAN
DA, BET GRĮŽTA PALENGVĖJĘ

,,Draugas“ Nr. 70 apie siuntinių 
į Lietuvą siuntimą fiksuoja tokį 
atsitikimą: „Lietuvė, Cicero gy
ventoja, 1946 m. balandžio 26 d. 
išsiuntė į Lietuvą savo seseriai 
siuntinį. Siuntinyje buvo vyriškų 
ir moteriškų drabužių, spaudos ir 
kitokių dalykų. Dabar, lygiai po 
metų, siuntinys grįžo. Siuntinyje 
nebėra visų laikraščių, knygos 
„Dangiškas Dvaras“ cigarečių, 
veidrodėlio, skustuvo ir šiek tiek 
drabužių." .

Laikraštis nusiskundžia, kad 
toks atsitikimas yra ne pirmas. 
Siuntiniai, siunčiami į Lietuvą, 
dažniausiai adresato nesuranda ir 
grįžta atgal, bet grįžta gerokai 
lengvesni.

Londono lenkai Rytprūsius pripa
žįsta Lietuvai

Londono lenku vyriausybė pas
kelbė Lenkijos pažiūrą Vokieti
jos sienų reikalu. Ji tvirtiną, kad 
Lenkijos vakarų siena turi eiti 
Oderio Nysos linija. Lenkijai pri
skirti vakaruose plotai negali bū
ti laikomi kompensavimu už So
vietų atimtas iš Lenkijos rytų 
sritis. Lenkijos vyriausybė yra 
nuomonės, kad Rytprūsių šiaurės 
rytinė dalis su Klaipėda ir Tilže 
turi būti pripažinta Lietuvai. 
(Išeivių Draugas, 1947. V. 2, Nr. 18)
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Atsakymas Ponui Juozui Girniui 
del vieno jo posakio

Ponas Juozas Girnius straips
nyje „Rūpintojėlis ir Vytis i— du 
lietuvių dvasios simboliai“, iš
spausdintam „Žiburių“ 1947 m. 
N. 15, tarp kito ko pavartojo ir 
tokį posakį: ■ ..prieš kelis metus 
vienas mokslingųjų profesorių 
(geriau vardo neminėti — nomi- 
na sunt ediosa) išaiškino, kad ir 
pats Vysk. Valančius pradėjęs 
knygnešius organizuoti tik norė
damas rusams įsiteikti — jis bu
vęs caro gubernatorių draugas“.

Kadangi vienintelis profesorius, 
kuris prieš keletą metų apie Va
lančių rašė ir jo veiklą apibūdin-

faktus, kur jis toleravo dėstyfną 
tikybos lenkiškai lietuvių vai
kams, priėjęs išvados, kad ir 
prieš ir po 1863 m. jis kovojo 
ne už mokyklų lietuviškurfią, bet 
tik už katalikybę. Nušvietęs, ko
kia jo rolė buvo sumanant leisti 
lietuvišką laikrašti, aš straipsnį 
užbaigiau žodžiais: „jei neįvyk
dyti Valančiaus sumanymai mo
kyklų (po 1863 m.) ir laikraščių 
leidimo srityje turi įrodyti Va
lančiaus lietuvišką patriotizmą, 
tai juo labiau reikėtų laikyti lie
tuvišku patriotu Muravjovą, ku
ris, taip pat buvo ketinęs lietu-

kokiame mano ar kito ko parašy
tame stranpsnyje nėra nei žo
džio. Atvirkščiati, savo skaitlin
guose raštuose apie spaudos už
draudimo gadynę aš visados ir 
visur plačiai nušviesdavau be ga
lo svarbią ir teigiamą Valančiaus 
rolę.

Jei pagautas in flagranti p. J. 
Girnius pradėtų tvirtinti, kad jis 
turėjo galvoje ne mano, bet ko
kio kito asmens parašytą straips
nį, tai jis privalo nurodyti, kas ir 
kur tokią nuomonę skelbė — aš 
esu paskaitęs viską, kas buvo 
apie Valančių rašoma, aš esu iš
studijavęs dešimtis tūkstančių 
Valančiaus archyvo dokumentų 
ir visus jo ne tik spausdintus, 
bet ir rankraščiuos^ likusius raš
tus, ir, išėmus tik 1901 m. V.

Vyt Girdauskas

Vienumoje
Ak, surast nemoku paslaptingo žodžio, 
Žodžio, kaip šaltinio, tyro visados...
Vien mane palydi valandos bežodės, 
Valandos palinkę mapo vienumos.
Klausiu kuklų žiedą, žiedą pirmutinį:
— Kur paslėpti turtai meilės amžinos? 
Ilgesiu suvirpa nerami krūtinė — 
Žiedas tyliai taria: — Niekas nežinos...

davo, buvau aš. tai man nėra jo
kios abejonės (į tai mano dėmesį 
atkreipė ir kiti profesoriai litua
nistai), kad tą posakį p. Girnius 
taikė man. Tačiau aš tvirtinu, 
kad nei aš, nei kitas koks moks
lingas ar nemokslingas profeso
rius panašios nesąmonės nei 
prieš keletą metų, nei bendrai 
kada nors niekur netvirtino ir 
neskelbė ir kad ši nesąmonė yra 
paties p. Girniaus sugalvota ir 
kitiems primesta. Buvo visai ki
tas reikalas. 1938 m. J. Stakaus- 
kui išspausdinus „Tiesos Kelyj“ 
N. 3, 4 ir 7/8 straipsnį „Valančiaus 
laikų lietuviškasis darbas“, ku
riame autorius piešė vienašališką 
vysk. Valančiaus — lituvių pa
trioto vaizdą, padarydamas jį ko
ne lygų mūsų laikų „tautinin
kams“, aš „Mūsų Senovėje" 1938 
m. Nr. 3 (8) p. 355 — 371 išspaus
dinau jam atsakymą, pavadintą 
„Iš vysk. Valančiaus veiklos“. Čia, 
atsirėmęs veik išimtinai doku
mentine medžiaga, esančia vad. 
Valančiaus archyve, apibūdinau 
kad kuriuos, anksčiau nutylimus, 
Valančiaus veikimo momentus,

UNRRA Area Team 10€3, Kempten e, direktorius cap. C. W. Le Grand 
(šalia Kempteno LTB komiteto pirmininko dr. J. Kaškelio) su skyrių 
vedėjais išleistuvių metų. Iš kaires | dešin**: Mr. de Haas — darbo 
skyriaus vedėjas, Mr. High — tiekimo; Madame de Sorbier — ad
ministracijos; Mr. Washington — gerbūvio; Miss Hughes — jo padė
jėja; sėdi Mr. Sborovsky — sveikatos skyriaus ir ligoninės vedėjas.

viską laikraštį leisti ir tam jau tu- Dembskio brošiūrą „Ar vyskupas 
tėjo pinigų, o į valdines pradines Valančius nebuvo viliugu lietu- 
mokyklas lietuvių kalbą pradžio- vystės“, niekur kitur panašių ne-

kurie neleidžia jį vaizduoti ka
žin kokiu pigiu, amžiaus lietu
višku patriotėliu ir „kurie, atski
rais Valančiaus gyvenimo mo
mentais griežtai prieštaravo tikro 
lietuvių patrioto veikimui“, nors 
iš jų vienų „taip pat negalima 
daryti kokių nors sįpdbendrini- 
m, pvz., Valančiaus „lenkišku
mui“ įrodyti, kaip iš J. Stakaus- 
ko paskelbtų faktų negalima da
ryti išvadų apie Valančiaus, lie
tuviuką patriotizmą; mano tei
kiamieji ir J. Stakausko paskelb
ti faktai tai tik atskiri lapai M.
Valančiaus gyvenimo knygos, ku-

je buvo įvedęs daug platesniu 
maštabu, negu tai Valančius darė 
savo valdomose parapinėse mo
kyklose! Prie tokios absurdiškos 
išvados galima prieiti, jeigu šių 
dienų savo pažiūras į šių dienų 
socialinius reiškinius kelsime į 
praeitį ir atsitiktiniais faktais 
stengsimės tas savo apriorines 
mintis įrodyti.“ Tai ir viskas, kas 
aname mano straipsnyje yra pa
rašyta. Apie knygnešius ir no
rą, juos organizuojant, rusams 
įsiteikti ir apie tai, kad Valan
čius buvo caro gubernatorių

sąmonių apie Valančių nesu užė
jęs. Tai kaipgi pavadinti tokį p. 
Girniaus literatūrinį hoktjs-poku- 
są? Gal jam tinkamą vardą suras 
tie skaitytojai, kurie, lošdami 
kartais kortomis, susiduria su to
kiais partneriais, kurių rankose 
staiga atsiranda ir tokios kortos, 
kokios jiems nebuvo išdalintos.

Jei kas norėtu įsitikinti mand 
tvirtinimų tikrumu, tegul atvyks
ta Pinnebergan, kur Universiteto 
bibliotekoje ras ir aną, mano mi
nėtą, straipsnį.

dyti. Ar neironizuoja prof. V. Bir
žiška Dr. J. Stakausko, sakyda
mas, jog šisai Valančių pavertė 
kuone mūsų laikų „tautininku“? 
Bet jei prof. V. Biržiška pyksta 
dėl to. kad apskritai priminiau 
jo Valančiaus daugiaveidiškumo 
teoriją, tai čia jau nebe mano, o 
paties šitos teorijos autoriaus 
kaltė. Gali kartais priminimas 
senesnių pažiūrų autoriui būti ir 
nemalonus (ypačiai po Dr. J. Sta
kausko archyvinės medžiagos 
faktais pagrįstos kritikos!), bet 
nieko nepadarysi: kol pats auto
rius neatšauks savo teorijos, vi
sada jis rizikuos būtį ir prisime
namas, ir kritikuojamas.

Suprasčiau prof. V. Biržiškos 
nepasitenkinimą ' „senų dalykų“ 
priminimu, jei būtų jis savo pa
žiūras į Valančių jau pakeitęs. 
Deja, ir dabar prof. V. Biržiška 
tebesilaiko Valančiaus lietuviš
kumo klausimu savo seno dvi
prasmiško (jei nesakyti, neigiamo) 
nusistatymo. Kada iš pradžių prof. 
V. Biržiškos atsakyme radau pa
sisakymą, jog jis tiktai nenorįs 
Valančiaus laikyti „kažin kokiu 
pigiu XX amžiaus patriotėliu“, bu
vau belaukiąs ir prof. V. Biržišką 
prisipažįstant prie tradicinio Va
lančiaus vaizdo, pagal kurį Va
lančius yra didelis savo laiko 
prasme lietuvis patriotas. Tačiau 
vėliau savo ąjsakymė prof. V. 
Biržiška vėl grįžtą prie savo se
nosios tezės, kad Valančius lietu
višką darbą tedirbęs katalikiškais 
motyvais, kad „negalima daryti 
•išvadų apie Valančiaus lietuvišką 
patriotizmą“, nes „ir prieš ir po 
1863 m. jis kovojo ne už moky
klų lietuviškumą, bet tik už ka
talikybę.“ *

Štai šita prof. V. Biržiškos in-

6 ha vilties, nei katalikų dvasi
ninkui, kuriam lietuviškoji veikla 
sutapo su katalikiškuoju apašta
lavimu savo tautiečių tarpe. Ir 
prof. V. Biržišką prisiminiau tik
tai todėl, kad jo pastangą paneig
ti Valančiaus lietuvišką patriotiz
mą vien dėl to, jog šisai lietuviš
kąjį darbą dirbo katalikų vysku
po poste (vadinasi, turėdamas 
katalikiškus motyvus), tnan atro
dė ir tebeatrodo tos pačios ver
tės, kaip paskutiniaisiais metais 
bepradėjusi įsigalėti materialis
tiškai nihilistinė nuomonė, jog 
nėra ko vertinti nei 19/20 metų sa
vanorių, nes ir jie ėję mirtin ne‘ 
gryno patriotizmo, o tik 6 ha 
vilties vedami. Ta pačia logi
ka vadovaujantis, kuria va
dovaujasi prof. V. Biržiška, neig
damas Valančiaus lietuviškumą, 
reikėtų kvestionuoti ir, pavyz
džiui, Dr. J. Šliūpo lietuviškumą, 
nes ir šio patriotizmas nebuvo 
„grynas“, nes „sumišęs“ su lais- 
vamanine agitacija. „Gryno“ pa
triotizmo besivaikant, tektų pri
eiti išvadą (tegu prof. V. Biržiš
ka dar kartą man atleidžia iro
niją), jog tiktai „tautininkai“ tė
ra verti grynų patriotų vardo, t 
nes tik jie stengiasi savo patrio
tizmo „nesutepti“ nei katalikybe, 
nei laisvamanybe. Tas ir yra rei
kalas, kad prof. V. Biržiška, nors 
ir pabrėžia istorinį sąvokų įvai- 
ravimą, tačiau faktiškai' ir jisai 
Valančiu nori matuoti šiandie
nine patriotizmo prasme. Jei prof. 
V. Biržiška prikiša (atskiras 
klausimas, ar pagristai) Dr. J. 
Stakauskui, kad šisai, operuoda
mas šiandienine patriotizmo pras
me, Valančių padaro kuone mū
sų laikų „tautininkų“, tai ar ne 
ta pačia patriotizmo prasme*

rie gali padėti visą knygą pa
skaityti, bet pačios knygos dar 
toli neatskleidžia“. Po to nuro
džiau eilę faktų iš Valančiaus 
veiklos — jo atkaklų lenkų kal
bos vartojimą visuose jo santy
kiuose su lietuviais inteligentais

draugas, nei šiame, nei kitame Profesorius Vaclovas Biržiška.

Atsakymas Ponui Profesoriui
Vaclovui Biržiškai

ir lenkiškus atsakymus net ir į 
lietuviškai jam rašytus laiškus; 
jo oficialinius raštus kunigams, 
rašytus ligi 1864 m. tik lenkiškai, 
tik 1864 m., rusų valdžiai uždrau
dus oficialiniuose raštuose varto
ti lenkų kalbą, jam parašius du 
laiškus lietuviškai; o paskui ra
šius lotyniškai ar rusiškai — į 
vieną kunigo Ordos 1864. X. 13 
jam lietuviškai rašytą laišką Va
lančius atsakė rusiškai, nors tuo 
laiku dar nebuvo uždrausta lie
tuviškai susirašinėti. Toliau nu
rodžiau, kad, paskirtas vyskupu, 
jis 1850—1853 m. virto uoliausiu 
platintoju lenkiškų knygų ne tik 
kunigų tarpe, bet ir lietuviškoje 
liaudyje, ir liovėsi tos lenkiškos 
propagandos tik iš apačios kuni
gams ir dalimi jo raštinei pasi
priešinus ir perdavė tų lenkiškų 
knygų platinimo darbą jo pas
tangomis Varniuose įsteigtam 
Zayadzkio knygynui. Iš tų faktų 
tačiau aš padariau tik vieną iš
vadą, kad, Valančių įvertinant, 
pirmon galvon tenka kreipti dė
mesį į tas apystovas, kuriomis 
jis veikė ir kurios dažnai jį ver
tė mestis iš vieno kraštutinumo 
į kitą. Lygiai taip pat aš atrė
miau J. Stakausko tvirtinimus 
apie Valančiaus įtaką Muravjo
vui, įvedant tikybos dėstymą pra
džios mokyklose lietuviškai, o 
kalbėdamas apie Valančiaus sa
varankišką parapinių mokyklų 
tvarkymą prieš 1863 m., iškėliau

Iš tiesų, kada užsiminiau pro
fesorių, aiškinusį, kad net paties 
vysk. Valančiaus neturime teisės 
laikyti lietuviu patriotu, turėjau 
galvoje Vaclovą Biržišką. Nors 
prof. V. Biržiška ir nebuvo vie
nintelis, kaip patsai teigia, kuris 
studijavo Valančiaus asmenybę, 
tai betgi iš tiesų jis buvo vienin
telis (šalia ekskunigo V. Dembs- 
kio&, kuris Valančiaus lietuviš
kumo klausimu atstovavo dvi
prasmiškam nusistatymui.

Visai todėl nenustebau, kad 
prof. V. Biržiška save atpažino, 
bet, labai nustebau, kad prof. 
Biržiška nebenori prisipažinti 
prie to, ką jis anksčiau skelbė. 
Pavartodamas aną posakį, turė
jau galvoje ne tik jo paties mi
nimą straipsnį „Mūsų Senovėje“ 
(1938 m.), bet ir ankstesnį jo 
straipsnį, 1935 m. išspausdintą 
„Literatūros Naujienose“. Šitame 
straipsnyje, įvardintame „Dau- 
giaveidis Valančius“ ir buvo kal
ba apie Valančiaus draugiškus 
santykius su caro gubematūra ir 
apie jo oportunistišką taikymąsi 
rusams. Todėl manasai posakis 
nėra nei neteisingas, nei nesą
monė, o tiktai Biržiškos pažiūrų 
į Valančių ironija. Atpalaiduotas 
nuo ironinės išraiškos formos, 
manasai posakis reiškė Valan
čiaus daugiaveidiškumo teorijos 
atstovui klausimą: ar nėra nesą
monė teigti, kad tasai pats žmo

gus, kuris pradėjo knygnešių epo
chą, atvedusią tautą atgimimo 
kelin, nėturi daugiau teisės būti 
laikomas lietuviu patriotu, negu 
Muravjovas. Gaila, žinoma, kad 
neturėjau prof. V. Biržiškos 
straipsnio po ranka. Aną mano 
posakį būtų visiškai atstojęs, sa
kysime, ir tasai sakinys, kurį 
prof. V. Biržiška cituoja man 
atsakydamas: „jei neįvykdyti Va
lančiaus sumanymai mokyklų (po 
1863 m.) ir laikraščių leidimo sri
tyje turi įrodyti Valančiaus lie
tuvišką patriotizmą, tai juo labiau 
reikėtų laikyti lietuvišku patrio
tu Muravjovą, kuris taip pat bu
vo ketinęs lietuvišką laikraštį 
leisti ir tam jau turėjo pinigų, o 
į valdines pradines mokyklas lie
tuvių kalbą pradžioje buvo įve
dęs daug platesniu maštabu, ne
gu tai Valančius darė savo val
domose parapinėse mokyklose“.

Todėl ir nesuprantu prof. V. 
Biržiškos pykčio. Dėl ko jis iš 
tiesų supyko: ar dėl to. kad drį
sau jo Valančiaus daugiaveidiš
kumo teoriją paironizuoti. ar dėl 
to, kad apskritai ją priminiau?- 
Jei prof. V. Biržiška supyko dėl 
ironijos, prisipažįstu savo kaltę, 
kad pasidaviau šitai pagundai. 
Deja, ironijos pagunda dažnai yra 
tokia stipri, kad jai pasiduoda ne 
tik jauni žmonės, bet ir senesnie
ji, jau įpratę save olimpiškai val-

Po sunkios tarnybos lietuviai kariai nevengia linksmai keletą valandų 
praleisti (domiuose tropikų kraštų miestuose

St. Radavičiaus nuotr

terpretacija ir susilaukė mano 
reakcijos. Nėra abejonės, kad Va
lančiui, katalikų vyskupui, tau
tinė veikla buvo neatsiejamai su
tapusi su katalikiška veikla. Bet 
tai dar joks pagrindas teigti, jog 
„negalima daryti išvadų apie Va
lančiaus lietuvišką patriotizmą“. 
Ta mano straipsnio vieta, kurioje 
teko prisiminti prof. V. Biržiškos 
pastangą nuneigti Valančiui lie
tuvio patrioto vardą, kaip tiktai 
buvo,skirta atskleisti, kad visos 
„grynybės“ („grynasis“ idealiz
mas, „grynasis“ patriotizmas etc.) 
tėra abstraktinės sąvokos. Gyve
nimo tikrovėje kova už „grynuo
sius“ idealus neišvengiamai susi
maišo ir su „žemaisiais“ rūpes
čiais ar su kitais idealais. Bet dėl 
šito „negrynumo“, sakiau, nėra 
pagrindo paneigti patriotiškumo 
nei savanoriui, kuris kovojo dėl

operuoja ir prof. V. Biržiška, kai 
jis Valančių nori atvaizduoti „gry
nu“ katalikų vyskupu, lietuvybei 
patarnavusiu tik atsitiktinai, kiek 
katalikybės interesai sutapo su 
lietuvybės reikalu? Per siaurą 
patriotizmo sąvokos supratimą 
(patriodizmo sąvokos sutapdymą 
su šiandienine patriotizmo pras
me) — štai ką prikišau prof. V. 
Biržiškai savuoju posakiu. Nėra 
Valančius tik pigus XX amžiaus 
patriotėlis, bet dėl to jis nėra nei 
tiktai vien gudrus, daugiaveidis 
katalikų vyskupas, kaip Valan
čius atrodo prof. V. Biržiškai. 
Vysk. Valančius! — didelis XIX 
amžiaus lietuvis patriotas.

Nenorėdamas kad iškilusios 
diskusijos pasibaigtų tiktai as
menišku „pasignaibymu“, keliu 
prof. V. Biržiškai principinį klau
simą: kokia gi iš tiesų Tamstos,
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Pone Profesoriau, nuomonė Va
lančiaus lietuviškumo klausimu? 
Pirma maniausi žinojęs, bet da
bar nebežinau, nes, iš vienos pu
sės, prof. V. Biržiška atrodo ir 
dabar tebesilaikąs senojo Valan
čiaus vaizdo, bet. iš antros pusės, 
prof. V. Biržiška, tai priminus, 
pasijuto tiesiai įžeistas. Jei prof. 
V. Biržiška jaučiasi, kad jo at- 
stovaujamasai Valančiaus lietu
viškumo klausimu nusistatymas 
nėra kitų tiksliai suprantamas, 
tai telaiko jis šitas diskusijas 
perspėjimu, kol dar nevėlu, savo 
tikrąją pažiūrą į Valančių tiks
liau, vienaprasmiškiau išdėstyti. 
(Tai drįstu sakyti, nes, galimas 
dalykas, jog ne tik aš vienas, bet 
ir kiti bus prof. V. Biržišką klai
dingai supratę.) Tikresnis, kelias 
ateityje šituo klausimu nesusi
pratimams išvengti, mano nuo
mone, būtu ne oponentų „in flag
ranti“ gaudinėjimas ar pikta va
lia įtarinėjimas, o savo paties pa
žiūrų tikslesnis aptarimas, jei yra 
reikalo, net pakartotinai. O prof. 
V. Biržiškos pozicija Valančiaus 
atžvilgiu ir po šio man atsakymo 
tebelieka dviprasmiška!

Jei prof. V. Biržiška rastu rei
kalo dar kartą grįžti prie Valan
čiaus klausimo, norėčiau iš anks
to klausimo forma išreikšti vie
ną abejonę: ar tai, kas neleidžia 
prof. V. Biržiškai matvti Valan
čių toki, koki jį mato kiti istori
kai (Stakauskas. Alekna, Matusas. 
Ivinskis) ir kokiu jis yra mūsų 
tautos sąmonėje, nėra kartais tik 
tasai istorijos supratimas, pagal 
kurį istoriją kuria tiktai ..apačia“ 
ir pagal kurį didelių individua
lybių nėra ir negali būti. Šitas 
klausimas man kilo, paskaičius 
prof. V. Biržiškos atsakyme se
kančią išvadą: „Toliau nurodžiau, 
kad. paskirtas vyskupu, jis (Va
lančius) 1850 — 53 m. virto uolia
usiu platintoju lenkiškų knygų 
ne tik kunigų tarpe, bet ir lietu
viškoje liaudyje, ir liovėsi tos 
lenkiškos propagandos tik iš apa
čios kunigams ir dalimi jo rašti
nei pasipriešinus.“ Šita prof. V. 
Biržiškos išvada, (nors ir nebeat
simenant faktų, kuriais ji buvo 
grįsta), savo motyvacija atrodo 
padiktuota labiau tam tikros teo
rijos (istorinio materializmo), ne
gu tikrovės. Ar Valančius, kurį 
visi kiti jo istorikai teigia buvus 
valdovingos prigimties vyrą, iš 
tfes.ų būtų buvęs toks paprastas 
pastumdėlis bei lepšis, kad ne jis

želio pradžioje vyksta į Šveicariją, 
kur dalyvaus PEN klubo kongrese.

— Antanina Dambrauskaitė, 
Kauno Operos solistė, gegužės 16 
d. Augsburgo operoje antrą kartą 
vaidino „Bohemoje" Mimi.

Birželio 10 d. Antanina Dam
brauskaitė vėl dainuoja perMūn- 
cheno radiją.

— Lietuvių Tremtinių Opera ge
gužė 11 ir 12 d. d. lankėsi Olden- 
burge su „Sevilijos kirpėju". Miesto 
teatre opera davė du spektaklius. 
Dirigavo Kučiūnas. Orkestras bu
vo vietinio miesto teatro. Sekmi
nių metu LT Opera vyksta į Nūr- 
tingeną, US zonoj.

Apie Valstybinės Lietuvos Ope
ros ir Baleto perkėlimą į Vilnių 
išspausdino ilgoku korespondenci
ją savaitraštis „Moscow News". 
Vadinasi, Lietuvos operos ir ba
leto dabar pastovi būstinė bus Vil
nius, iki šiol buvo Kaune.

— Amerikos lietuvių katalikų 
spauda rašo, kad šį pavasarį Ro
moje buvo įsteigta Lietuvių Ko
legija. Jau seniai buvo jaučiamas 
gyvas reikalas įsteigti Romoje 
Lietuvių Kolegiją kuri priglaustų 
Amžinajame Mitute studijuojan
čius lietuvių klierikus. Kolegijos 
įsteigimu rūpinosi J. E. arkiv. Bū- 
čys. J. E. arkiv. Skvireckas, kun. 
Tulaba ir kiti. Balandžio mėn. lie 
tuvių svajonė tapo kūnu. Kardi
nolas Pirrardo pakvietė Amerikos

būtų „raštinę“ tvarkęs, o „rašti- 
nė“jį? Ir kas gi buvo ta apačia, 
ta raštinė bei tie kunigai, ‘ kurie 
vyskupą Valančių privertė liau
tis lenkišką propagandą varius? 
(Juos reiktų aukščiau Valančiau^ 
statyti!) Ir ar iš tiesu tuo metu, 
1850 — 53 m., lietuviškasai ele
mentas kunigijoje jau buvo toks 
gausus ir įtakingas, kad galėjo 
vyskupą paveikti? (O lig šiol ma
nėme, kad kaip tiktai Valančiaus 
atėjimas i Žemaičių vyskupo sostą 
sustiprino lietuviškąjį elementą 
dvasininkijoje!) Kodėl vėliau 
daug gausingesnė litvomaninė 
kunigija negalėjo paveikti savo 
laiko vyskupų, sakysime, Paliu- 
lionio? Ar nekelia visi šie klau
simai prof. V. Biržiškos sukurto
sios Valančiaus daugiaveidiškumo 
teorijos trapumo? Ar nėra Va
lančius tik dėl to Biržiškai dau- 
giaveidis, kad net Biržiška negali
paneigti Valančiaus didumo, bet 
lygiai nenori ir jo pripažinti? Ki
tais žodžiais: ar tai. kas neleidžia 
prof. V. Biržiškai daryti išvadų 
apie Valančiaus lietuvišką patrio
tizmą. nėra labiau ne patys fak
tai, o tiktai tam tikra jų inter
pretacija?

Gegužės 6 d. Kempteno miesto teatre lietuviai moksleiviai pirmą kar
tą pasirodė su savo baletu K. Daugėlos nuok.

Baigdamas tenoriu vieno prof.
V. Biržišką paprašyti: jei būtų 
grįžtama prie diskusijų, tebūnie 
diskutuojamas tiktai principinis 
klausimas — Valančiaus asme
nybė. Juozas Girnius

lietuvių kunigą A. M. Bnšką vyk
ti į Romą Lietuvių kolegijai 
įsteigti. Romoje studijuoja per 40 
lietuvių klierikų.

— Amerikos lietuvis kun. Pra
nas Juras parašė ir gražiai iš
leido knygą „Pranašytės“ apie 
pasaulio pabaigą“. Knyga turi 
110 puslapių ir yra gausiai iliu
struota. Knygai įvadą parašė 
kun. Dr. J. Prunskis.

— Lietuvos konsulas Čikagoje 
Petras Daužvardis pakviestas į 
reikšmingą Amerikos organiza
ciją — The American Political 
Science Association. Draugijos 
nariais kviečiami tik pasižymėję 
žmonės. Draugija leidžia žurnalą.

— Lietuvos Vyčiu Čikagos aps
krities choras babandžio mėn. 
Čikagoje surengė du šaunius lie
tuviškos dainos koncertus. Pel
nas paskirtas lietuvių tremtinių 
šalpai. ,

— Lietuvoje išleidžiamas kny
gas iliustruoja dailininkai P. Rau- 
duvė, Ą. Kučas ir kti.

— Ši pavasarį suėjo 10 -metų, 
kai mirė muzikas Mikas Petraus
kas. M. Petrausko mirties sukak
tį plačiai paminėjo Amerikos lie
tuvių spauda. Amerikoj gyven
damas, M. Petrauskas ne tik daug 

kūrė, bet ir vadovavo chorams 
ir įsteigė Amerikos lietuvių mu
zikos konservatoriją.

— Numatyta išleisti lietuvių 
poezijos antologija vokiečių kalba.

Šiemet sukanka: 50 metų nuo 
Silvestro Gimžausko mirties, 40 
metų — nuo J. Biliūno mirties 
(XII. 8), 20 metų — nuo J. Basa
navičiaus (II. 16), „Aušros" bendr. 
St. Didžiulio, poeto Motiejaus 
Gustaičio (XII. 23) mirties.

Gegužės mėnesy yra mirę vysk. 
M. Giedraitis (1609. 5. 11), vysk. 
M. Valančius <1875. 5. 17), Kazys 
Pietaris (1912. 5. 2), Sal. Banaitis 
(1933. 5. 4.), P. Leonas — P. Liū
tas (1938. 5. 12). M. Šalčius (1939. 
5. 27), VI. Natkevičius (1945. 5. 
25), Martynas Jgnkus (1946. 5. 23)...

— Š. m. gegužės 15 d. sueina 70 
metu nuo poeto Oskaro V. Mila
šiaus gimimo.

— Ernst Wiechert, žymus vok. 
poetas, atšventė 60 metų sukaktį. 
Savo pirmąją knygą parašė 1913 
metais. Jubiliejaus proga Vokieti
joje numatoma atnaujinti šiuos lei
dinius: „Das eirifache Leben", ,,Die 
Magd des Jurgens Dosrocil", „Po- 
tenmesse”, „lerominkinder”. Ta

Kempteno lietuvių moksleivių baleto pasirodyme ypačiai gražiai šo
ko I kl. mokinė Valeckytė (viduryje) K. Daugėlos nuotr.

IRO NUO LIEPOS MEN. 1 DIENOS 
PERIMA UNRRA-os DARBĄ 
Jungtinių Tautų Islandijos dele

gacijos pirmininkas T. Thors š. m. 
gegužė 12 d. pasirašė Tarptautinės 
Pabėgėlių Organzacijos statutą. 
Tuo būdu Islandija tapo 15-tasis 
šios organizacijos narys. Pasira
šius statutą, signatarinės valstybės 
yra įgalintos pradėti darbą. Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
parengiamoji komisija š. m. ge
gužės mėn. 13 d. nutarė nuo 1947 
m. liepos mėn. 1 d. perimti. UN- 
RRAos darbą, kuris baigiasi š. m. 
birželio mėn. 30 d. Visi šios IfcO' 

proga,ir JAV, Anglijoj, Prancūzi
joj, Švedijoj, Olandijoj, Italijoj iš
leidžiami nauji jo kūrinių leidiniai. 
Birželio mėn. jis yra pakviestas į 
PEN klubo kongresą Zūriche.

„šv. Antano gundymas", naujas 
Werner Egk kūrinys, praėjusį 
sekmadienį buvo transliuojamas 
per Baden-Badeno radiją. Veikalą 
dirigavę autorius, solo partiją at
liko Paryžiaus Operos dainininkė 
Elliete Scheneberg.

— Willem Mengelberg, pasauli
nio garso olandų muzikas, buvo 
apkaitintas tendradarbiaves su vo
kiečiais ir dabar gyvena Šveicari
joj. Grupė olandų muzikų daro žy
giu ji reabilituoti ir grąžinti tėvy
nėn.

— Stokowski, amer. žymus di
rigentas. atvyko i Olandiją, kur 
gegužės 21 d. Scheveningen pradė
jo savo Europos gastroles.

— Prof. Adolf Busch, garsus 
smuikininkas, sudaręs naują sty
gini kvartetą ir su juo sėkmingai 
gastroliavęs JAV, numato vykti 
koncertuoti į Angliją ir Šveicariją.

— Popiežius Pijus XII, asmeniš
kai dalyvaus katalikų filmų Cen
trales statomo j filmo j „Karas ka
rui". Tai yra pirma filmą, kurKat. 
Bažnyčios galva dalyvauja kaip 
„veikėjas".

— Garsieji Salzburg<> „Festspie- 
le" šiemet numatomi pradėti ,.Fi- 
ęj^ro vestuvėmis". Orkestrams di
riguos Stokowski, Ansermet, Ba- 
robiroli, Munch, Klem-Perer ir 
Knappertsbusch, Amerikiečių šven
tės dalyvių patogumui numatoma 
„Clippei" lėktuvais tiesioginis New 
York-S&lzburg susisiekmas.

— Dillingeno Universitete ati
darytas vasaros semestras. Veikia 
medicinos, teologijos, filosofijos, 
teisės ir ‘gamtos fakultetai. Tik 200 
studentų galėjo būti naujai pri
imti.

— Atidarytas naujas vokiečių 
teatras Weidene (Oberpafzl).

Thomas Mann, lydimas žmonos 
ir dukters, gegužės 16 d. atvyko 
į Angliją. Gegužės 20 d. jis skaitė 
paskaitą Londono Universitete te
ma „Fr. Nietzschės filosofija". Bir- 

misijos nariai prašomi nuo liepos 
mėn. 1 d. iki to laiko, kol bus for
maliai įteisinta IRO organizacija, 
finansiškai padėti komisijai vesti 
reikalus. įmokėti avansai vėliau 
bus iš įnašo atskaityti. DPD pra
neša, kad Tarptautinės Pabėgėlių 
Organizacijos pakomisė gegužės 
mėn. 13 d. svarstė taip pat ir vo
kiečių (Volksdeutsche) įkurdini
mo klausimą. IRO taisyklėse yra 
nustatyta, kad organizacija vokie
čiu mažumoms, kurios norėtų su
grįžti į Vokietiją, jokios pagalbos 
neteiks. Prancūzu delegacija betgi 
reikalavo nors daliai vokiečių su

teikti Tarptautinės Pabėgėlių Or
ganizacijos paramą. Komisija kaip 
pavyzdį davė tokį atveją: lota- 
ringiečiai, kurie 17 amžiuje paliko 
savo tėvynę ir įsikūrė Vengrijoje, 
šiub metu negali būti traktuojami 
kaip vokiečiai. Amerikiečių atsto
vas George Warren pasisakė prieš 
šį pasiūlymą ir pareiškė, kad ko
misija nesanti įgaliota tokių klau
simų diskutuoti. Jis patarė tą rei
kalą atidėti iki sekančiojo IRO vi
sumos susirinkimo. Pagal AP pra
nešimą, pasaulinis žydų kongresas 
ir Jewish Agenty reikalavo Tarp
tautinėje Pabėgėlių Organizacijoje 
įsteigti ypatingą skyrių žydų rei
kalams.

— Britų karinė valdžia Vokietijo
je praneša, kad 12.000 išvietiritųjų 
jugoslavų iš Italijos pergabenti į 
Vokietiją. Perkėlus šiuos žmones, 
nukrinta ir italu vyriausybės atsa
komybė už šių žmonių likimą. Vo
kietijoje bus tęsiamas karo nusi
kaltėlių tarp pabėgėliu ieškojimas, 
kuris buvo pradėtas Italijoje. Tie, 
kurie bus atrasti kaltais dėl ben
dradarbiavimo su vokiečiais, bus 
atiduoti Jugoslavų vyriausybei. Li
kusiems bus leista laisvai vykti į 
Jugoslaviją. Jugoslavai, kurie į sa
vo tėvynę grįžti nenorės, bus 
įtraukti į darbus Vokietijoje. (NZ, 
47. 5. 16.)

UNRRA-OS VYR. DIR. GRIEŽTAI 
PASISAKO PRIEŠ VAROMĄ 

PRIEŠREPATRIJACINĘ PROPA
GANDĄ

Amerikiečiu zonos Vokietijoje 
UNRRA-os dir. Paul Edwards pa
sakė, kad jis sutinkąs su rusų 
kaltinimais, jog antisovfetiniai ele
mentai stovyklose stabdė lenkų, 
ukrainiečių, baltų ir jugoslavų re- 
patrijaciją.

Edwards toliau pareiškė, kad 
UNRRA ir JAV kariuomenė „pil
nai sutarė", jog reikia pašalinti vi
sus prieš repatrijaciją agituojan
čius asmenis.

Amerikiečių zonos dir. pasakė, 
jog tie nedemokratiški vadai žie
mos metu sustiprino savo pase
kėjų kontrolę, naudodami tam rei
kalui įvairiausias priemones, pra
dedant „individualinę propagandą" 
ir baigiant prievartos brutalumo ir 
teroro panaudojimą, kad tik ga
lėtų sutrukdyti laisvą DP ap
sisprendimą sugrįžti namo.

„Mes sutinkame su rusais" pa
sakė Taylor, „mes remiam jų rei
kalavimus".

<Š. m. gegužės mėn. 11 d. „Prav- 
doie" pasirodė paskutiniai šiuo 
reikalu rusų protestai. Staipsnib 
autorius Borisas Isakow tvirtina, 
kad stovyklose vedama „nedrau
giška propaganda Sovietų S-gos 
atžvilgiu".)

Dir. Edwards kaltina toliau: 
„Šios antirepatrijacinės grupės 
nėra demokratiško proceso pada
rinys, bet greičiau liekanos prieš
karinių rėžimų, kuriuose atsis
pindi nacių ir fašistų pažiūros. Jie 
sudaro prievartos grupes, kurios 
griebiami brutalumo ir teroro, kad 
galėtų sutrukdyti kitų stovyklos 
narių laisvą apsisprendimą.“ 
UNRRA ir JAV kariuomenė su
tarė, kad antisovietiniai vadai 
bus sukoncentruojami taip vadi
namose „griežtai nesepatrijuo- 
tininiems“ stovyklose.

Repatrijacijos programa stovy
klose bus vykdoma naujųjų Ry
tų Europos vyriausybių kari
ninkų. '

Stovyklų nariai gali individua
liai apsispręsti nerepatrijuotį, bet 
jie negali viešai kitus agituoti ne
vykti namo.

Edwards pareiškė, kad UNRRA 
skatina repatriciją, dėl to, jog 
maža tėra perspektyvų įvykdyti 
didelio masto įkurdinimą nau
juose kraštuose.

„JAV-bių kariuomenė skatina 
repatrijaciją ir dėl to, jog ji pri
pažįsta faktą, kad jos pirmasis 
uždavinys yra atstatyti Vokietiją 
ir jos ekonominį bei politinį gy
venimą. Šių neproduktyviu ir ne- 
giminingų tautinių grupių buvi
mas Vokietijoje sudaro problemą, 
kuri komplikuoja kariuomenės 
paskirtį. (S&S, 47.5.15)

„MAINE PASIRUOŠIA ĮSILEISTI 
IŠVIETINTUS LIETUVIUS"

Tokia antrašte dienraštis 
„Brockton Daily News" š. m.

8



1947. V. 24; Nr. 21 (80) (

J. Saučialio darbo monstrancija 
Spakenbergo lietuvių stovyklos 

koplyčioje
V. Augustino nuotr.-

metų laikotarpy žmonės galėtų įsi
kurti ir pradėti ramų ūkininkų gy
venimą.

Maine valstybei šis klausimas 
nėra naujas. 1870 m. 114 švedų 
atvyko iš senojo pasaulio, įsįkurė 
miškingame šiauriniame Aroostook 
krašte ir savo naująją tėvynę pa
vadino „Naująja Švedija". Valsty
bės imigracijos komisijos narys 
W. W. Thomas, Jr., kuris buvo 
nuvykęs į Švediją ir pergabeno 
žmonių į Maine, vėliau pranešė 
parlamentui, kad kolonija esanti 
„sėkmingai auganti ir pralobusį 
bendruomenė, naudinga jai pačiai 
ir kitiems bendruomenės nariams".

DAR APIE LIETUVIŲ PERKEL- 
DINIMĄ Į MAINE VALSTYBĘ J

Amerikos lietuvių laikraštis 
„Vienybė“ 1947 m. gegužės 1 
mėn 9 d. numeryje duoda pla- 1 
čią informaciją apie Amerikos t 
Maine valstybę, kurios parlamen- j 
tas priėmė įstatymą dėl Baltijos i 
kilmės DP įkurdinimo. Minimas j 
laikraštis tarp kitko rašo: :
„Maine, kuri savo žemės plotu už 
Lietuvą žymiai didesnė, bet kū- i 
rioje gyvena vos 847, 226 žmonių, i 
yra viena iš gražiausių Jungtinių ; 
Amerikos Valstybių dalių.

Čia tikrai ideali vieta lietuvi
ams įsikurti.

Į pietus, ilgu pakraščiu, tęsiasi 
Atlanto vandenynas, iš šiaurės — : 
Kanada. Maine valstybėje yra : 
tūkstančiai ežerų, upelių ir kal
nų. Si pušų valstybė Amerikos 1 
spaudą aprūpina popierium, o gy
ventojus — bulvėmis. Taip pat < 
verčiamasi žuvininkyste ir kailių i 
gamyba.

Kultūriniu ir istoriniu atžvil- i 
giu, Maine ypač svarbią rųję su- 1 
vaidino Amerikos istorijoje. Čia ; 
buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, 
pirmasis laivas. Kas skaitė Ken
neth Roberts, žino, kiek Maine 
pionieriai dalyvavo kovoje už 
nepriklausomybę.

Kaip sakyta, Maine klimatas 
beveik toks pat, kaip Lietuvoje. 

/ Žiemos šaltos, bet vasaros labai 
malonios. Nenuostabu, kad tūk
stančiai žmonių vasaros poilsiui 
vyksta į Maine. Tai tikras vasa
rotojų rojus, ypač tiems, kurie 
mėgsta žuvauti ar medžioti.“

Toliau laikraštis nurodo sunku
mus, kurie susidaro šiam klausi- 
miu įgyvendinti, būtent reikala
vimą įsigyti nuosavybę. Šiuo rei
kalu laikraštis kreipiasi į Ameri
koje gyvenančius lietuvius:

,.Jei mums nuoširdžiai rūpi 
tremtinių likimas, tai klausimą 
reikėtų šiaip statyti: kas geriau — 
šelpimas tremtyje, ar pagelba įsi
kurti vienoj vietoj, ypač laisvojoj 
Amerikoj.

Savo laiku Kl. Jurgelionis siūlė 
užpirkti žemės Amerikoje pabė
gėliams apgyvendinti ir tam rei
kalui iškeisti karo paskolos lakš
tus, kurių lietuviviai, tikėdamiesi 
į Amerikos pergalę ir Lietuvos 
laisvę, taip gausiai pirko.“

„Vienybė“ toliau nurodo prie
žastis, dėl kurių Maine valstybė 
pasirinko pabaltiečius. Įstatymo 
projekte tarp kitko rašoma, kad 
Maine valstybės gyventojai, ku
rių ainiai taip pat buvo tremti
niai ir laisvę surado šioje žemėje, 
giliai atjausdami šių laikų pabė
gėlių būklę, ragina pabaltiečius 
įsikurti tos valstybės ribose, nes 
jie, esą, „niekad negalės grįžti į 
savo gimtuosius kraštus, neteku
sius nepriklausomybės“.

pirmieji dp išplaukė 
Į BRAZILIJĄ

Pirmasis išvietintųjų asmenų 
kontingentas š. m. gegužėso mėn. 
2 d. laivų „Gen. Sturgis" iš ame
rikiečių zonos išplaukė į Braziliją.

860 išvietintųjų asmenų, dau
giausia baltai, buvo parinkti tarp
vyriausybinio pabėgėlių komiteto 
iš savanorių, turinčių žemės ūkio 
srityje patyrimo. Emigrantams bu
vo leista kartu pasiimti ir jų šei
mos narius.

Emigrantai išlips Rio de Janeiro 
uoste, kur jiems bus suruošti 
orientacijos kursai ir vėliau bus 
leista pasirinktti ūkius, kuriuose 
jie norės dirbti.

Kelionėje juos lydi Tarpvyriau
sybinio Pabėgėlių Komiteto parei
gūnai ir 11 DP medicinos tarnau
tojų (S&S, 5. 3. 47)

balandžio 29 d. pirmajam pus
lapyje įsidėjo United Press iš 
Augustos žinutę kurios verti
mą duodame ištisai. Maine yra 
viena iš 48 JAV valstybių. Ji 
yra Atlanto vandenyno pa
kraštyje, tarp. Kanados ir New 
Yorko valstybės. Per kraštą 
einą tęsinys Mėlynųjų kalnų, 
kurie čia vadinasi Baltaisiais 
kalnais. Maine yra labai miš
kinga sritis. Klimatas panašus 
į Lietuvos klimatą.

„Maine krašto ūkio kėlimo ko
misija praneša, kad ji gegužės mėn. 
8 d. susirinksianti išdirbti planų, 
pagal kuriuos baltų kilmės išvien 
tintieji asmens galės rasti prie
glaudą Maine valstybėje.

Pagal naująjį įstatymą, kurį pri
ėmė 93 Maine parlamento sesija 
ir pasirašė gubernatorius Horace 
A. Hildreth, krašto ūkio kėlimo 
komisija yra įgaliota išplėsti pa
galbą estų, latvių ir lietuvių iš- 
vietintiems asmenims, kurių padė
tis neseniai įvykusioje parlamento 
sesijoje buvo apibūdinta kaip „ap
gailėtina".

Komisija yra taip pat Įgaliota 
vesti derybas su Jungtinėmis Tau
tomis ir paraginti JAV valstybės 
departamentą pirkti žemės ir įkur
dinti šiuos žmones Maine valsty
bėje. Atstovas Charles A. Peirce, 
respublikonas, 28 m. Augustos ad
vokatas, šį reikalą remia. Šios ko
misijos vykdomasis sekretorius 
Everett Greaton pranešė, kad, kol 
šis naujasis įstatymas buvo pri
imtas, reikėjo nugalėti daug kliū
čių, kaip pinigų, žemės, imigraci
jos kvotos ir išvietintų asmenų 
pergabenimo į Maine klausimus, 
įstatymas įgalina komisiją įkurti 
tam tikrą agentūrą ar Jungtinių 
Tautų skyrių, kuris padėtų asme
nims pirktis žemės, priklausančios 
valstybei, arba įsigyti privačią 
nuosavybę, esančią šios valstybės 
ribose.

Latvių šalpos organizacija jau 
pranešusi sekretoriui Greaton. kad 
ji „keliais milijonais dolerių" ga
lėtų padėti. Viename laiške gu
bernatoriui kun. Justinas Vaškys, 
Maine Baltijos pabėgėlių komite
to pirmininkas, dėkoja už šios or
ganizacijos įsteigimą ir šio įstaty
mo pasirašymą.

Gubernatorius Hildreth praneša, 
kad jis tarsis su New Yorko miesto 
tarybos nariu Hugh Quinn dėl šio 
įstatymo ribose i Maine valstybę 
įsileidimo išvietintųjų lenkų.

Hugh Quinn, kuris esąs suinte
resuotas, kad lenkai būtų Maine 
valstybėn priimti, paprašė audien
cijos pas gubernatorių. Greaton 
pasisakė dar nediskutavęs įmonių 
įsteigimo reikalų su kitais komisi
jos nariais, bet jo mintis esanti 
nupirkti ištisą miestui įkurti plotą 
dar nesutvarkytoje teritorijoje, iš
kirsti miškus, pastatyti ūkinin
kams trobesius, nupirkti karves ir 
kitus gyvulius, taip, kad penkerių

Žiburiai

DP DĖKOJA UŽ IŠLAISVINIMĄ
Vokiečių žinių agentūra Dena 

š. m. gegužės mėn. 8 d. iš Regens- 
turgo praneša, kad daugiau kaip 
1000 išvietintųjų asmenų Regens- 
burge susirinko prie karinės val
džios pastatų antrųjų karo pabai
gos Europoje sukaktuvių proga pa
reikšti Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms padėką už jų išlaisvinimą. 
(S&S, 47. 5. 9)

2.627.500 IŠVIETINTŲ ASMENŲ 
LAUKIA IRO PARAMOS

Tarptautinė Pabėgėlių Organi
zacija iš Lausane praneša, kad 
pabėgėlių skaičius, kuriuo ji turės 
rūpintis, siekia 2.627.500.

Pabėgėliai, kurie yra reikalingi 
paramos maistu, sudaro 879.500. 
Iš to skaičiaus 657.500 gyvena Vo
kietijoje, 128.500 Austrijoje, 36.000 
Italijoje, 30.000 Prancūzijoje, 
12.000 Kinijoje ir 3.000 Viduri
niuose Rytuose. Likusieji yra iš
mėtyti Ispanijoje, Portugalijoje 
ir kituose kraštuose.

IRO numato taip pat paremti ir 
politinius pabėgėlius, kurių pris- 
kaitoma 1.748.000, kurių 883.000 
yra Vokietijoje, 138.000 Austrijoje, 
146 OOOItalijoje ir 340.000 Prancū
zijoje. Paskutiniame skaičiuje įs
kaitomi ir 200.000 Ispanijos respu
blikonų. (S&S, 47. 5.9)

IŠSKRININGUOTŲJŲ 
VAIKŲ AUKLĖJIMO REIKALU
Augsburgo Lietuvių Komitetas 

kreipėsi į UNRRAos vyr. būstinę. 
Area Team 1062, prašydamas kai 
kurių paaiškinimų, liečiančių au
klėjimą vaikų, kurių tėvai iš sto
vyklų pašalinti.

Š. m. gegužės mėn. 13 d. Area 
Welfare Officer A. Lidie Fite Augs
burgo Lietuvių Komitetui atsiuntė 
tokio turinio raštą: „Atsakydama 
į š. m. balandžio mėn. 28 d. Jūsų 
raštą, noriu atkreipti Jūsų dėmėsi 
j dabartinę pažiūrą, liečiančią iš 
stovyklų išmestąsias šeimas. To
kiais atvejais, kai vyras ar žmona 
netenka DP statuso, antroji pusė 
su vaikais gali pasilikti stovyklo
je, jei ji to pageidauja. Tais atve
jais, kai vyras ir žmona netenka 
DP statuso, vaikai, jaunesni kaip 
15 metų, turi vykti su tėvais. Vai
kai, vyresni kaip 15 metų, gali 
pasirinkti — vykti su tėvais, ar 
pasilikti stovykloje.

Ši taisyklė įgalina dvi vaikų 
grupes tęsti mokslinimąsi sto
vyklose. Tačiau jų yra dar ir tre
čioji grupė, tai jaunesni kaip 15 
metų, kurių abu tėvai yra paša
linti. Aš apgailestauju, negalėda
ma suteikti teisės tokiems vai
kams pasilikti stovykloje. Kalbant 
apie mokslinimąsi vokiečių mo-

' DAR VERBUOS DP Į BELGIJOS 
ANGLIŲ KASYKLAS

Belgijos kuro ir jėgos ministe- 
ris M. Vick greitu laiku atvyks į 
Frankfurtą, kur ves derybas su 
amerikiečių okupacine valdžia dėl 
būdų ir priemonių, kuriais bus 
verbuojami išvietintieji asmens 
Belgijos anglių kasykloms. M. 
Vick pasirašė su britų karine 
valdžia susitarimą, pagal kurį 
15.000 išvietintųjų asmenų iš britų 
zonos gaus darbo, Belgijos anglių 
kasyklose. (NHYT. 47. 5. 11)

Prie Lėno ežero

c&fuvių tremtinių
spaudojpasiwalpus

A. Bendoriaus nųotr.

KURIS NE BENDRUOMENES 
TARNYBOJE?

„Tėviškės Garso“ redakci
ja savo str. ,.Bendruomenės tar
nyboje“ (Nr. 71), palietusi spau
dos dnikšmę bei jos kūrimąsi Lie
tuvoj, toliau teisingai rašo:

Visiems žinomomis aplinky
bėmis ir sąlygomis susikūrė ir 
mūsų tremties spauda čia, Vo
kietijoj. Kaip kas begalvotų ir 
besvarstytų, vis dėlto turime 
sutikti, kad mūsų tremties lai
kraščiai atliko ir atlieka didelį 
tautiniai kultūrinį darbą. Savų
jų laikęaščių skiltyse, tarsi vei
drodyje, mes matome tikrąjį 
mūsų sunkaus tremties gyveni
mo, darbo, kultūrinės veiklos ir 
kovos dėl Lietuvos laisvės vei-
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kyklose, noriu priminti, kad ten 
nėra tas pats, apie ką įūs sakote, 
kad stengėtės visuomet apsaugoti 
savo vaikų reikalus. Išvalytas nuo 
nacių propagandos, vokiečių auk
lėjimas auklėjamųjų įstaigų trak
tuojamas kaip tobulas ir geros 
kokybės.“

raąčiu. Reikiamai išsiaiškinus 
ir galutinai susitarus, nuo šiol 
„Tėviškės Garsas“ išeina jau 
kaip Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės savaitraštis.
Žinoma, niekas iš mūsų negali 

uždrausti kam nors tartis su ko
kiu komitetu. Tačiau susitarus 
reikia ir jo vardu pasivadinti. 
Taigi, išeitų, kad „Tėviškės Gar
sas“ yra ne Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės, bet LTB Vyr. Ko
miteto savaitraštis. Pasivadinimas 
Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės laikraščiu sugestijonuoja, kad 
kiti laikraščiai yra ne Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės. Tuo 
tarpu jie ir be susitarimo su LTB 
Vyr. Komitetu tokiais yra ir sten
giasi tai pačiai Bendruomenei pa
tarnauti.

Koks gi tikslas ir reikalas LTB 
Vyr. Komitetui išsiskirti vieną iš 
penkių Vokietijoj einančių lietu
vių tremtinių laikraščių? Kodėl 
Vyr. Komitetas negali lygiai vi
sus globoti ir remti? Nejau jis 
nori parodyti, kad kitų laikraščių 
likimas jam nesvarbu? Berods 
visi laikraščiai stengiasi vieno
dai visiems komitetams ir kitiems 
organams patarnauti.

Kaip ten bebūtų viena, yra aiš
ku, kad LTB VK šiuo atžvilgiu 
eina neteisingu keliu. Toks jo pa
sielgimas neišvengiamai primena 
laikraščių suvalstybinimą, kuris 
yra priešingas demokratijos dva
siai. Vakaruose jokių oficiozų for
maliai nėra, ir valstybė visus 
privačiai leidžiamus laikraščius 
vienodai traktuoja.

Iš kitos pusės mes virš soties 
prisiskaitėm visokių oficiozų ir 
žinom, kad tokie laikraščiai ne
tari laisvės ką nors parašyti 
prieš savo „patroną“. Jei ir LTB 
VK, paimdamas į savo rankas 
„Tėviškės Garsą“ to siekia, tai 
yra labai apgailėtinas reiškinys. 
Tačiau nė vienas laikraštis, 
kuris tikrai nori patarnauti ’ 
pačiai lietuvių bendruomenei, ^ne
gali jokiam komitetui „parsi
duoti.“ A. Dūda

— Marš, lordas Montgomery, 
kalbėdamas Canberly, pareiškė, 
kad Britanija turi būti pasiruo
šusi veikti visokiose sąlygose, ko
kios tik ją gali užklupti, ši prie
žastis. kaip jis pareiškė spaudos 
konferencijoje, paragino marš, 
sukviesti 250 imperijos aukščiau
siųjų kariuomenės, oro pajėgų ir 
laivyno karininkų iš visų pasau
lio dalių į 5-kių dienų kombinuo
tų operacijų pratimus, kurie lai
komi labai didelėje paslaptyje ir 
kuriuose bus pavaizduoti ir dėl 
atominės energijos įšivystymo 
susidarą pavojai busimajam kare.

Imperijos gen. štabo viršinin
kas taip pat pareiškė, kad min. 
pirmininkas Clement Attlee kal
bėjo kariuomenės vadų susirin
kime, bet apie jo kalbos turinį 
jis negalįs nieko pasakyti.

Maršalas pasakė, kad šių pra
timų kombinuotos operacijos pra
vedamos dėl susidariusios Euro
poj padėties.

Montgomery taip pat nurodė, 
kad Britanija neturėtų išleisti 
per daug pinigų ginklavimuisi, 
kuris labai greitai galįs būti pa
senęs ir nebetinkamas, bet jis 
pridūrė, kad Britanijos uždavinys 
yra jai pačiai taip apsiginkluoji, 
kad ji su pilnu pasitikėjimu ga
lėtų sutikti bet kokį pavojų. (S. 
& S. 47. 5. 10)

— Amerikos diplomatinis pra
nešimas apie oro paradą Mas
kvoje įneša šiek tiek šviesos į tą 
misteriją, kuri susidarė dėl karo 
metu į rusu rankas patekusių 
penkių JAV lėktuvų B 29.

JAV ambasadorius Rusijai gen. 
Įeit. Walter Bedell Smith, kuris

dą. Pagaliau, kas geriau teiktų 
mums būtiniausia, gyvenimiš

kąją tremties informaciją, jei
gu, vaizduokimės, neturėtume 
šių kelių dabar išlikusių lai
kraščių. Todėl visos dorosios 
anksčiau ėjusių ir dabar einan
čių tremties laikraščių pastan
gos, tarnauti bendruomenei ir 
tautai, užtarnautai nusipelno 
tinkamos pagarbos ir įvertini
mo. i
Toliau „T. G.“ redakcija pa

vaizduoja jų laikraščio kūrimąsi 
ir po to paskelbia:

* Šių metų pradžioje, LTB Vyr. 
Komiteto iniciatyva, buvo prin
cipiniai susitarta su „T. G.“ re
dakcine kolegija ir leidėjais šį 
laikraštį laikyti Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės savait-
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laisvę ir nepriklausomybę, bet 
taip pat išvadavo Europos žmo
nes, įskaitant ir Vokietijos gyven
tojus, iš fašistų jungo.“ Vakarų 
sąjungininkų pajėgos dienos įsa
kyme visiškai neminimos.

Tai padarė Sovietų spauda. 
Uja Erenburg ir David Saslaus- 
ky, žinomieji sovietų polemikai, 
rašė, kad Vakarų sąjungininkai, 
dėlsdami atidaryti antrąjį frontą, 
užtęsė pergalę vieneriems ar dve
jiems metams. Igeldamas ang
lams ir amerikiečiams, Saslausky 
rašė oficialiame komunistų lai
kraštyje „Pravda“; „Jie nenorėjo 
pilnos demokratijos pergalės ir 
darė viską, kad tik galėtų sutruk
dyti pilną pergalę prieš hitlerinę 
Vokietiją.“ Abu šie rašytojai kal
tina JAV-bes už pergalės panau
dojimą pasipelnymo tikslams ir 
už sąmokslo prieš Sovietų Sąjun
gą rengimą. Erenburg „Izvestijo- 
je“ sako: „Pergalė yra pelninga 
įmonė Amerikos biznieriams“.

„Jie pradėjo nuo lengviausios 
vietos (Graikijos ir Turkijos), kur 
nuo amžių tebėra elgetavimo kul
tas. Dabar šie transokeaniniai 
pirkliai pradeda įkainoti Prancū
ziją. Jie nori tradicijų Ir komu
nos kraštą nupirkti už duonos ke
palėlį ar anglies gabalą.“

„Jie paskubomis ginkluojasi, 
kursto karą ir šaukia visus į kry
žiaus žygį prieš Sovietų S-gą." 
Toliau Erenburg puola senatorių 
Thomą Connaly už jo priešsovie- 
tiškus pareiškimus, kuriuos jis 
apibūdima kaip „dolerio demo
kratijos pasireiškimą“.

Eugeine Tarle, vienas žymiaus
ių sovietų istorikų, oficialiame so
vietų armijos organe „Raudonoji

šiuo metu atvyko į Vašingtoną 
padaryti įvairių pranešimų, Ber
lyne spaudos korespondentams 
pareiškė, kad jis gegužės mėn. 1 
d. parade Maskvoje mątė 100 
praskrendančiu bombone’šių Ir 
vieną didelį, keturių motorų bom
bonešį, kuris atrodo labai panašus 
į amerikiečių tipo B 28 bombo
nešį.

JAV nuomos paskolos sutartyje 
su Rusija šio tipo lėktuvai ne
minimi. Vykdant operacijas prieš 
Japoniją, penkios oro tvirtovės 
buvo priverstos nusileisti ar su
dužo Sibire ar rusu kontroliuo
jamose Kinijos srityse.

Lėktuvų įguloms buvo leista 
sugrįžti namo, bet lėktuvus ru
sai pasiliko, kadangi tuo metu jie 
buvo neutralūs Vakarų Sąjungi
ninkų ir Japonijos karo atžvilgiu.

Pranešama, kad mažiausia du 
B 29 tipo bombonešiai buvo pa
jėgūs skristi.

Lakūnai, nagrinėdami ambasa
doriaus Smith pareiškimą, prilei
džia keletą galimybių: 1. bombo
nešis, kurį jis matė, iš tikrųjų 
gali būti vienas Iš tų lėktuvų, ku
riuos rusai pasiliko kaip užstatą;
2. gali būti kiek pakeistas arba 
to paties tipo pagal amerikiečių 
pavyzdį pagamintas bombonešis, 
kuriuos, kaip manoma, rusai ga
mina serijomis. Tokio tipo lėk
tuvų rusai karo metu negamin
davo. S & S, 47. 5. 11)

Teherano oficialūs sluoksniai 
praneša, kad Azerbeidžano sosti
nės Tabriz prekybininkai, pro
testuodami prieš generalinį gu
bernatorių, kuris nepajėgia su
laikyti rusų pabėgėlių antplūdžio 
į Azerbeidžaną, uždarė savo krau
tuves.

Oficialūs šaltiniai tvirtina, kad 
prekybininkai skundžiasi, jog, jei 
ši rusų infiltracija tęsis ir toliau, 
susidarys tokia pat padėtis, ko
kia buvo valdant Pishevari vy
riausybei.

Gen. gubernatorius demonstran
tams užtikrino, kad bus imtasi 
rimtų žygių „sumažinti viešajai 
baimei“. (NYHT. 47. 5. 11)

— JAV jūrų laivyno lengvasis 
kreiseris „Manchester“ š. m. ge
gužės 10 d. įplaukė į Port Saido 
miestą vizituoti Egipto.

Lėktuvnešis „Leity“ ir kiti 
Amerikos manevrinių pajėgų lai
vai, kurie šiuo metu lankosi Tur
kijoje, laukiami atvykstant į 
Aleksandriją. (NYHT. 47. 5. 11)

— Gallup viešosios nuomonės 
atsiklausimo įstaiga užklausė 7 
kraštus dėl rusų vartojamo žodžio 
„demokratija“ sąvokos ir prašė 
nurodyti, kuriuos kraštus jie lai
ko demokratiniais kraštais.

Balsavimai parodė, kad mažiau 
negu Ve visų užklaustų asmenų 
Norvegijoje, Švedijoje ir Olandi
joje Rusiją pavadino demokrati
ja. Prancūzioj tik kas ketvirtas 
žmogus taip galvoja.

Anglijoje 50% gyventojų mano, 
kad Anglija yra tikra demokra
tija, 32% atsakė neigiamai ir 18% 
nepareiškė savo nuomonės. JAV, 
Britanija, Šveicarija ir Švedija 
gavo daugiausia balsų kaip de
mokratiniai kraštai, tuo tarpu 
Rusija, Jugoslavija, Lenkija ir 
Ispanija labai nedidelės daugu
mos laikomi demokratiniais kraš
tais.

Vienas trečdalis JAV gyventojų 
galvoja, kad ir Britanija nėra de
mokratinė šalis. Prancūzijos bal
suotojai JAV-bes, Šveicariją ir 
Angliją laiko aukščiau stovinčiais 
demokratiniais kraštais, negu ju 
pačių šalis. (S & S, 47. 5. 9)

— Švenčiant ąntrąsias sąjungi
ninkų pergalės prieš Vokietiją 
metines, Maskvoje visi karo nuo
pelnai buvo priskirti rusams. 
Amerikiečiai ir britai, buvusieji 
sąjungininkai, rusų kaltinami už 
pergalės uždelsimą. Dabartiniu 
metu daugelis amerikiečių išėję 
„į kryžiaus karą prieš Sovietų 
Sąjungą“.

Savo dienos įsakyme generolas 
Nikolay Bulganin, ginkluotųjų pa
jėgų ministeris, sako: „Sovietų 
liaudies ir jos ginkluotosios pa
jėgos ne tik apgynė savo tėvynės 

Žvaigždė“ rašė: „Mes atsakome 
naujiesiems pasaulio dominavimo 
pretendentams, kad nė vienai tik 
save vertinančiai pajėgai nebus 
leista sąjungininkų išnaudoti. 
Švęsdami didelės pergalės prieš 
bendrąjį priešą metines, mes si
unčiame per kanalą ir per Atlan
to vandenyną širdingus sveikini
mus mūsų sąjungininkams ir ma
nome, kad tie žmonės, kurie 
kursto naująjį karą tose šalyse 
neturės pasisekimo. (NYHT, 47, 
5. 11)

— Sovietai išmontavo vokiečių 
„V“raketų fabrikus Peenemūndėje 
ir juos išgabeno i Sovietų S-gą. 
Vokiečių mokslininkams pasisekė 
„V“raketos skridimo tolį padi; 
dinti iki 300 mylių. Naujieji So
vietų S-gos „V“fabrikai statomi 
Murmanske ir prie Kaspijos jū
ros. (D. Grafliz, 47. 5. 4)

Sovietų S-ga išgabena iš Ru
munijos apie pusę Rumunijos 
pagaminto naftos kiekio, mokė
dami už ją 60% žemesnę kainą, 
negu oficialilai pasaulinėj rinkoj 
yra nustatyta Neoficialiai rusų 
mokamoji kaina yra 85% žemes
nė. Nafta imama reparacijų sąs
kaitom Šiuo metu Rumunijoje 
kursuoja 10 milijardų lėjų. Iš 14 
mil. gyventojų badauja apie 5 
mil. („La Epoche“ 47. 5. 4)

— Sovietų Sąjungos ginkluotųjų pa
jėgų mlnisterio Nikolai A. Bulganino 
gegužės mėn. 1 dienos progaA išleista
me kariuomenei įsakyme tarp kitko 
pasakyta: „Mūsų ginkluotųjų pajėgų 
pareiga yra užtikrinti saugumą mūsų 
taikingą darbą mylintiems žmonėms 
ir stovėti Sovietų Sąjungos reikalų 
sargyboje. Šiems uždaviniams sėk
mingai vykdyti ginkluotosios pajėgos 
turi būti visada pasiruošusios kovai.“ 
(S & S, 47. 5. 2)

reikalus. Kiek šiai naujai organi
zacijai jos užsibrėžti uždaviniai 
seksis, priklausys tiek nuo kariš
kos bei vietinės valdžios organų 
palankumo, tiek ir nuo mūsų tau
tinės bendruomenės solidarumo bei 
paramos. V-tis

Augsburgas. — Š. m. gegužės 17 
d. Hochfeldo stovykloj dr. Mačiu
lis laikė paskaitą — Galimybės 
emigruoti į Pietų Ameriką.

Susidomėjimas paskaita buvo di
delis. Panašių paskaitų norima 
rengti daugiau. V-gas

ĮKURIAMA UGNELE
10-ties gimnazijų sporto šventės 

dalyviai pagerbia didvyrius. Trys 
trispalvės nusvyra nuo stiebų. Gar
siakalbis skelbia Ugnelės įkūrimo 
aktą:

„1947 m. gegužės 2d. įkuriama 
tarpgimnazinė sporto sambūrio Ug
nelė. Ji turi lydėti kiekvienas gim
nazijų varžybas, turi būti aukos 
simboliu, primenant mūsų didvy
rius, hiri grūdinti mūsų jėgas ne
priklausomai Lietuvai."

Pusratyje suburtų 10-ties gim
nazijų gairelių viršūnėse žybčioja 
ugnelės.

Nūrtingeno gimnazijos sportinin
kės apdalina svečius sportininkus 
gėlėmis, nuoširdumu stiprindamos 
sambūrio reikšmę. O tuo metu gar
siakalbis kartoja mūsų Ugnelės 
giesmę:

„Tai Tu šauki atgal tartum 
paukščius sugrįžti šiandien nors 
širdim, o Tėviške! I ten, kur šiau
rės tolimam beržų pavėsyje pil
kieji protėvių kapai ir kryžiai..."

Viktoras

BALTIJOS UNIVERSITETAS
— Yra pagamintas Balti jos Uni

versiteto ženkliukas. Ženkliuką su
daro degantis fakelas, kurio lieps
nų apačioje yra raidės BU. o ap
link fakelo kotą vinguoja juosta 
su estų, latvių ir liėtuvių tautinė
mis spalvomis. Ženkliuką turi tei
se nešioti kiekvienas Baltijos 
Universiteto studentas ir profeso
rius. Tai bus gražus prisiminimas, 
gyvenant kur kitur ar grįžus lais- 
von tėvynėn.

— Gegužės mėn. 3d. Anglijon 
išvyko ribotas skaičius studentų. 

KAIP GYVENA .ATPLĖŠTIEJI"
Išskrininguotiesiems atėjo sun

kios ir karčios dienos. Nemėgiami, 
ujami „auslūnderiai", kurie, są
jungininkams atėjus, buvo pradėję 
jaustis kiek laisviau, dabar vėl 
pateko į ,;vokiečių ūkį", atseit, į 
vokiečių įstaigų nuožiūrą ir vie-, 
tos gyventojų malonę ir nemalo
nę. Pasirodo, ir „sudemokratėję" 
vokiečiai savo pažiūrose į sve
timšalius ne tik kad nepasikeitė į 
geresnę pusę, bet dažnai, priešin
gai, dar labiau jų. nemėgsta. Bet ir 
netekus niekieno globos, atsidūrus 
gatvėje, gyventi-reikia. Reikia ir 
buto, ir maisto kortelės, ir paso, 
ir darbo bei kitų galų. O be to, ir 
vaikus norisi toliau mokyti. Prasi
dėjo lakstymas pas įvairius komi
sarus, Wohnungs-, Emahrungs- ir 
Arbeitsamtus. Vienas siunčia ten, 
kitas kitur, o trečias vėl atgal. Ku
ris apsukresnis ir moka kalbos, po 
mėnesio kito šiaip taip susitvarkė; 
kas lėtesnis ir nemoka vokiškai, 
pateko dar i sunkesnę būklę.

šitokiai būklei esant, kiekvienas 
išskrininguotasis pasigenda savo 
bendruomenės, savo tautiečių pa
ramos. Tačiau ne visur jis randa 
savo skaudžiųjų reikalų gilesnį su
pratimą. Nei tendruomenės įstai
gos, nei spauda neatrodo, kad per 
daug sielotųsi dėl šių tremtinių 
būklės. Net ir jų skaičius kol kas 
nežinomas.

Vienodo likimo ištiktiems trem
tiniams kyla mintis organizuoti 
savo silpnas jėgas suburti bendrai 
kovai su sunkia dalia. Tokių dvi
gubai išvietintų asmenų organiza
cijos atsirado Stuttgarde ir Neu- 
burge prie Dunojaus, šiomis die
nomis (gegužės 7 d.) bendriems rei
kalams aptarti buvo susirinkę ir 
Augsburgo miesto bei apylinkių ne 
stovyklose gyveną lietuviai. Jie 
nusiskundė visa eile jų dabartinį 
gyvenimą slėgiančių negerovių. 
Nutarta tuojau kuri savą organi
zacija. Išrinkta penkių asmenų lai
kinoji valdyba, kuriai pavesta pa
ruošti draugijos įstatus, sueiti į 
kontaktą su jau įsikūrusiomis pa
našiomis organizacijomis bei su 
Liet. Tremtinių Bendruomenės or
ganais, pajudinti užmestų apėlla- 
cijų reikalą ir tvarkyti bei atsto
vauti įvairius kitus skaudžius už 
stovyklų ritu gyvenančių lietuvių

Išvykstantiems buvo suruoštos gra
žios išleistuvės. Liet, studentų rei
kalams atstovauti Anglijoje pa
kviestas studentas Henrikas Sur
vila.

— Kiekvieną vakarą, pasibaigus 
paskaitoms, studentija gausiai ren
kasi Universiteto koplyčion gegu
žinėms pamaldoms.

— Studentų gyvenimo sąlygos 
paskutiniu metu žiauriai pablogė
jo. Vienoje TBC ligoninėje vyko 
visų studentų peršvietimas rent
genu, kurio pasekmėje didėlė da
lis studentų turėjo daryti plaučių 
nuotraukas. Bijomasi, kad, nuo
traukas išaiškinus, gali pasirodyti 
daug sergančių džiova. Tokiomis 
sąlygomis mokytis tikrai reikia 
turėti didelio entuziazmo ir kan
trybės. Nors mūsų tremtinių ben
druomenės pagalba yra jaučiama, 
bet ji nėra pakankama.

— Gandai, kad universitetas bus 
panaikintas ir studentai bus iš
vežti darbams į Angliją, atrodo, 
neturi pagrindo. Yra prašoma Bri
tų valdžia, kad Universitetas ga
lėtų važiuoti paskutiniaisiais 
transportais. Iki to dar yra nema
ža laiko; tuo būdu ruošiamasi 
baigti pavasario ir tuoj pradėti 
vasaros semestrą. ’ As.

Liūdesio valandoje, stud.
JUOZUI ZNOTINUI 

mirus, jo broliui cbll. Bro
niui gilią užuojautą reiškia

Hannoverio 
lietuviai studentai

Didžiai Gerb. Tremtinių Bendruomenės Mūncheno Apy
gardos Pirmininkui

ANTANUI KALVAIČIUI
ir Lietuvos Teisininkų Tremtinių Draugijos Pirmininkui

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI
motinai mirus, reiškiame visų Lietuvos Teisininkų Tremti
nių vardu gilią užuojautą.

L.T.T.D-jos Centro Valdyba

NAUJAS POSŪKIS SPORTO 
GYVENIME

Augsburgas. — Nuo pereitų 
metų Baltijos tautų olimpiados 
sportinis judėjimas radosi merdė
jimo stadijoje. Maža vilčių buvo, 
ypač po jaunimo išvažiavimo į 
kuopas, kad šis sunkiai pagydo
mas „ligonis“ sveiks.

Tačiau ratelis entuziastu, no
rinčių išgelbėti lietuvio sportinin
ko pasiektus laimėjimus, griebėsi 
darbo. Ieškant paramos bei pata
rimų, buvo kreiptasi į pavienius 
įtakingus visuomenėje asmenis ir 
organizacijas. Daugiausia šilimos 
rasta Mūncheno tremtinių ben
druomenėje. Tuo pasinaudojant, 
pavyko įtraukti ir žmones, kurie 
šį sunkiai pagydomą „Ijgonį“ iš
drįso pastatyti ant kojų.

1. Futbolas
2. Lengvoji atletika
3. Boksas, sunkumų kilnoji

mas, dviračių sportas ir 
šachmatai

4. Vandens sportas
5. Lauko — stalo tenisas
6. Krepšinis — tinklinis
Kaip matome, sekcijoms vado

vauti paskirti žmonės, kurie buvo 
anksčiau ar net dabar yra vienos 
ar kitos sporto šakos reprezen
tantai. Reikia manyti, kad jie 
šiandien bus tie didieji ramsčiai, 
kurie sucementuos jau pradėjusį 
irti mūsų sportinį gyvenimą. Jų 
užsidegimą, norą pakelti sportinį 
lygį ir sujungti visus sportinin
kus į vieningą bendruomenę rei
kia tik sveikinti ir palinkėti ,.gero 
vėjo” jų užsibrėžtų tikslų besie
kiant.

Hannoverio Aukštosios Ve- ■ 
terinarijos Mokyklos stu
dentą

BRONIŲ ZNOTINĄ, 
liūdintį dėl mylimo brolio 
mirties, nuoširdžiai užjaučia

Hannoverio aukštųjų 
mokyklų 

studentai ateitininkai

Collėgą cand. vet med.
BRONIŲ ZNOTINĄ, 

staiga netekus brolio Juozo, 
nuoširdžiai užjaučiame.
L Ališauskas, VI. Bložė,
A. Kurgonas, C. Kurauskas, 
J. Kuncaitis, Alb. Liauba, 
M. Urbonas

Collegai cand. vet. med.
BRONIUI ZNOTINUI, 

jo broliui Juozui staiga mi
rus, reiškia gilią užuojautą

Hannoverio lietuvių 
studentų Atstovybė

A. a. Kalvaitienei mirus, 
jos dukrai A. Kalvaitytei, 
sūnums Dr. Br. Kalvaičiui, 
L.T.B. Mūncheno apygardos 
pirmininkui A. Kalvaičiui, S. 
Kalvaičiui gilaus liūdesio 
valandoje reiškia širdingą 
užuojautą

L.T.B. Augsburgo 
Apylinkės Komitetas

Šiuo reikalu š. m. gegužės 5 d. 
Augsburge įvyko Mūncheno apy
gardos rinktų sportui atstovų su
važiavimas, kuriems pasiskirsčius 
pareigomis, ir įsisteigė Mūncheno 
sporto apygarda, kaip savaran
kiškai savo apygardoje besitvar
kantis organas. Darbų plane spor
to apygarda numatė pravesti 
įvairių sporto šakų pirmenybes, 
turnyrus, rengti teisėjų, sporto 
instruktorių kursus, kreipti ypa
tingą dėmesį į jaunimo sportišką 
auklėjimą, gerą fizinį išsirutulio
jimą ir tinkamą reprezentaciją 
prieš kitų tautu jaunimą ir pla
čiąją visuomenę. Kad šis gražus 
ir sveikintinas užsimojimas būtų 
sėkmingai tęsiamas, visas darbas 
suskirstytas į sritis — sekcijas. 
Sekcijomis pasiskirstyta šiaip:

— Cetekas, Tėvelis.
— Jasinskas, Bielskus ir Klečkaus-

kas.

— Vilpišauskas.
— Sakalas.
— Gerulaitis.
— Mackevičius.

OBERLENNINGENO 
TURNYRAS

Paskendusi kalnų soduose vie?, 
tovė — Oberlenningenas antrą 
kartą sutelkė stipriausius visų 
trijų zonų stalo tenisininkus pa
rungtyniauti. Nors ir su mažais 
pakeitimais (lyginant su pr. m.) 
dalyvių sąrašas, tačiau davė visą 
eilę staigmenų, o specialistų spė
liojimus, pramatant pajėgumo 
eilutę, gerokai apgriovė.

Pirmoji turnyro staigmena 
buvo Vailokaičio laimėjimas prieš
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Gerulaitį. Antroji ir dar didesnė 
buvo Adomavičiaus laimėjimas 
prieš Garankštį. Pagal žaidimo 
eigą negalima pasakyti, kad tai 
buvo tik atsitiktinis atsitikimas. 
Sis didysis „žminda“, kuris pr, 
metais tik vieną sviedinį kirto ir 
tą patį pralaimėjo, pasidarė pa
baisa ne tik mažiesiems, bet ir 
patiems didiesiems. Šiais metais 
jau visą eilę savo priešų sudorojo 
vien puolimu. Jeigu taip sėkmin
gai ir toliau savo puolimą tobu
lins, tai kitiems metams laimėtoja 
jau šiandien būtų galima pas
kelbti Adomavičių.

Už Adomavičiaus užkliuvo ir 
Meilus. Likusieji priešai jau ne
galėjo būti pavojingi ir užkirsti 
Adomavičiui kelią į. laimėtojus. 
Tik kur buvęs nebuvęs pasimaišė 
Gerulaitis, kuris po pralaimėjimo 
prieš Vailokaitį jau nebebuvo po
puliarus. Gerulaičiui suburti apie 
save šalininkų ratelį reikėjo pa
čios didžiausios turnyro aukos, 
kitaip sakant, laimėjimo prieš 
Adomavičių. Tik maža dalis žiū
rovų, kurie tikrai žinojo Gerulai
čio užsispyrimą, pasiliko jam išti
kimi ir tikėjo jo pergale. Gi visi 
kiti rikiavosi Adomavičiaus pu
sėje. Susiskirsčius žiūrovams į 
nelygias „kovos“ grupes, prasi
dėjo žaidimas, kuris nuo pirmojo 
iki paskutinio taško buvo apyly
gis ir labai įtemptas. Tačiau, ne
žiūrint ypatingai gero Adomavi
čiaus gynimo Gerulaičiui pavyko 
savo užtikrintu .puolimu rikiuoti 
tašką prie taško ir tuo pačiu už
tikrinti sau laimėjimą. Šio laimė
jimo maža kas laukė, tačiau, šiaip 
ar taip, reikia pripažinti, kad tai 
buvo pati gražiausia turnyro par
tija, tiek technišku, tiek taktiniu 
požiūriu.

Kaip ši partija pasižymėjo savo 
žaidimo nuosaikumu, taip Ga- 
runkščio Meilaus susitikimas savo 
karštumu ir įvairumu. Ir grei
tame žaidimo tempe abi pusės pa
rodė visą eilę technikos plonybių, 
patraukusių kiekvieno žiūrovo 
akį.

Iš gerosios pusės tenka pami
nėti ir jaunųjų — Paškausko. Ja- 
nuškio, Ignatavičiaus, Valodkos ir 
Krivicko — pasirodymus. Ypa
tingo dėmesio vertas Ignataviči
aus žaidimas, kuris pasižymi savo 
vispusiškumu (priekiniu ir atbu
liniu smūgiu). Tik gaila, kad šis 
jo žaidimas yra dar visai žalias 
ir nenusistovėjęs. Jeigu jis mokės 
žaidimo detales suvesti į sistemą, 
tai diena po dienos bręs nauja ir 
daug žadanti stalo teniso pajėga.

Šių audringų žaidimų sūkuryje 
į pirmas vietas iškopė vis dėlto 
senieji. Didžiausias ginčas, kaip ir 
visada, buvo dėl pirmos vietos, 
nes Garankštis su Adomavičium 
surinko po vienodą laimėjimų (9) 
ir pralaimėjimų (1) skaičių. Ado
mavičiui, laimėjusiam turnyre 
prieš Garankštį, dėl menkesnio 
laimėtų pralaimėtų setų santykio 
atiteko tik antroji vieta. Trečiuo
ju tvirtai atsistojo Meilus su 8 
tšk., ketvirtuoju Gerulaitis su 7 
tšk., penktuoju Januškis su 5 tšk. 
ir t t.

Ir šiais metais neapsieita be 
meninės dalies ir tinkamo turny
ro paminėjimo, kurio metu Niir- 
tingeno apygardos šachmatų mei
steris Brazauskas atsiprašė pir
mosios vietos laimėtoją dėl apsi
rikimo paskelbiant nugalėtojus. 
Analogiškai imant, pasirodė, kad 
ne Garankštis, o Krivickas yra 
„tikrasis“ turnyro nugalėtojas, 
nes jis laimėjo prieš Valodką, 
Valodka prieš Vailokaitį, Vailo
kaitis prieš Gerulaitį, Gerulaitis 
prieš Adomavičių, na, ir galop 
Adomavičius prieš Garankštį.
Hochfeldas — Haunstettenas 5 : 0

Pirmasis Augsburgo stalo teni
sininkių susitikimas baigėsi aiš
kia Hochfeldiškių pergale 5:0. Iš 
gerosios .pusės tenka paminėti 
abiejų kolonijų sportininkes, ku
rios yra pasiekusios neblogo žai
dimo lygio. Tačiau ypatingai gera 
kamuolio valdymu išsiskyrė 
hochfeldiškės: Baranauskaitė su 
Cenkute, kas ir užtikrino Hoch- 
feldui laimėjimą.

Atskirų susitikimų pasekmės:
1. Cenkūtė — Valiulienė 21:9;

21:8;
2. Baranauskaitė — Brinkienė 

21 : 8; 21 :18;
3. Cenkūtė — Brinkienė 21 :3; 

21:1;

4. Baranauskaitė -r Valiulienė 
21:11; 21:11;

5. Baranauskaitė— Cenkūtė prieš 
Brinkienę Valiulienę 21 :15; 
21 :9.

Augsburgas. — Š. m. gegužės 18 
d. įvyko Augsburgo (vokiečių) 
lengvosios atletikos varžybos, ku
riose dalyvavo ir „Dainavos“ 
sporto klubo narys Voldemaras 
Adamkavičius. Jis laimėjo šuolyje 
į aukštį pirmąją vietą (1.70 mtr.) 
ir šuolyje į tolį trečiąją (6.46 
mtr.). Be to, dalyvavo 100 m bė
gime (11,6 sek.) ir vokiečių sporto 
klubo TGVT 4X100 estafetėje — 
pirmą vietą (47,7).

Vertinant Adamkavičiaus pa
siektus rezultatus, reikia neuž
miršti, kad jis šiose važybose da
lyvavo visiškai nepasiruošęs, nes 
šiais metais neturėjo nė vienos 
treniruotės. Jeigu jis padirbės 
reikia manyti, kad rezultatai bus 
žymiai geresni.

Minint šias lengvosios atletikos 
pirmenybes, tenka pažymėti, kad 
jos buvo pravestos žemiau kriti
kos. Tas, žinoma, atsiliepė ir į re
zultatus, ypač Adamkavičiui. Vos 
tik pradėjęs šuolius į aukštį, jis 
buvo kviečiamas šuoliui į tolį, iš 
čia po trečiojo bandymo turėjo 
pasitraukti, nes turėjo bėgti 100 
mtr. o čia vos pasibaigus jo laukė 
4X100 mtr.

Tai iš viso nesiderina šu lengv. 
atletikos varžybų pravedimo 
tvarka, o dar daugiau neigiamai 
atsiliepė pavasarinei Adamkavi
čiaus formai

SEVERINAS NUGALI HURLEY 
(PHILADELPHIA) k.o.

S. m, gegužės mėn. 15 d. Mann- 
heime, amerikiečių teatre „Ufa- 
Palast“ įvyko internacionalinės 
bokso rungtynės, kuriose daly
vavo amerikiečių, lenkų ir baltų 
boksininkai

Vienintelę pergalę k. o. pasiekė 
mūsiškis Severinas prieš ameri
kietį Hurley (Philadelphia).

Pirmame rande Severimas 
prieš ypatingai vikrų ir greitą 
amerikietį nieko negali padaryti, 
ir randas po karštos kovos bai
giasi lygiomis. Antrame ir tre
čiame randuose Severinas perei
na į puolimą ir priverčia gana 
dažnai savo priešininką „pailsėti“ 
ant grindų. Trečiame rande, po 
stipraus ir tiesaus Severino deši
nio smūgio, priešininkas visiškai 
kapituliuoja.

Gaidžio svoryje Zrejnieks (lat
vis) laimi taškais pries Torney 
(Y oungstown).

Plunksnos — Tregers (latvis) 
taškais nugali Red (New Orleans).

Lengvame svoryje Klusows 
(latvis) taškais laimi prieš Willi
ams (New York).

Pussunkiam svoryje Miezitis 
(latvis) laimi taškais prieš Levins 
(Amerikos latvis).

Sunkiame svoryje Ozolciems 
(latvis) pralaimi prieš Urbaniek 
(lenkas).

Plunksnos svoryje Pitts (Chi
cago) taškais laimi prieš Watkins 
(Los Angeles). —ms —

Vokiečiai raginami žaisti krepšin)
S. m. balandžio mėn. 30 d. per 

Stuttgarto radijo stoti po sporto žinių 
buvo duota trumpa propogandlnė 
paskaitėlė apie krepšini. Ją skaitė, 
kaip galima buvo spręsti, atitinkamas

Pranešimai
KAM REIKALINGA LTB CEN

TRINĖ KARTOTEKĄ?
Tenka konstatuoti, kad paskiri 

asmens arba net kai kurie LTB 
Komitetai vengia prisidėti prie 
dabar vykdomo vajaus visus mū
sų tremtinius surašyti į C/Karto- 
teką. Motyvuojama to nereikalin
gumu ar baime, kad ton kartote- 
kon rašomos asmens žinios nepa
tektų kam nereikia.

Motyvas, kad C/Kartoteka ne
reikalinga — yra gryna nesąmo
nė. Juk kas gi yra toji, daugelio 
taip nemėgstama, C/Kartoteka? 
Tai mūsų tremtinių bendruome
nės narių pagrindinės asmens ži
nios ir adresai, sukoncentruoti 
vienoje vietoje. Kam visa tai rei
kalinga? Ogi tam, kad tremtinys 
galėtų gauti žinią apie jo artimąjį, 
kuris jo ieško arba kurio jis ieš

amerikiečių patarėjas vokiečių spor
to reikalams. Pats faktas (domus tuo, 
kad krepšinis propaguojamas ir pra
deda pagaliau kelti susidomėjimą vo
kiečių sportininkų eilėse, kurie iki 
tol šioje šakoje laikėsi labai rezer
vuotai.

Kalbėtojas pradžioje, trumpai per
bėgęs krepšinio atsiradimą Ir išsi
vystymą, paminėjo, kad vokiečiai iki 
dabartinio laiko neradę reikalo pla
čiau kultyvuoti š( vispusiškai lavi
nant) žaidimą, kai tuo tarpu kitose 
šalyse jis yra tapęs viena iš popu
liariausių sporto šakų. Buvo pabrėžta, 
kad stipriausiai iki šiol yra užsian
gažavę Baltijos kraštai su Lietuva 
priešakyje. Po jų seka Prancūzija, 
Italija, Čekoslovakija, Italija ir kitos 
valstybės. Neskaitant Amerikos, kur 
priskaitoma virš pusės milijono krep
šininkų, krepšinis labai mėgiamas 
Kanadoje, Filipinuose, Japonijoj ir 
Australijoj. Toliau amerikietis ragino 
vokiečius skirti krepšiniui, kaip po
puliariausiam ateities kamuolio žai
dimui reikiamą dėmesį, kartu pateik
damas ir įvairius išmatavimus aikš- 
čiųvlrenglmul. Krepšinis, kaip lavini
mo priemonė fiziškai ir dvasiškai dar
naus žmogaus, yra be konkurencijos. 
Ypač rekomenduotinas jis lengvaatle-. 
tams žiemos metu, kaip išlyginama
sis sportas nepallekąs neįtrauktos { 
judės) nei vienos raumenų grupės. 
Dėl šių visų teigiamų privalumų siū
loma j) įtraukti l mokyklų bei klu
bų sporto programą. Heidelbergo 
U—to studentai Jau iš anksčiau rodė 
šioje srityje, šiokį tok) aktyvumą, 
šiomis dienomis Įsteigė krepšinio klu
bą, kuriame 50% narių yra moterys.

Mums lietuviams bus Įdomu pa
sekti, kaip ši pradėta krepšinio ak
cija vystysis toliau. Šiaip ar taip, 
atrodo, amerikiečiai yra suinteresuo
ti, kad kuo didesnis vokiečių jauni
mo skaičius būtų {trauktas l (vairių 
šakų sportą. Tai viena' iš tų prie
monių, kuriomis siekiama perauklėti 
vokiečių tautą. s. M.

Atsiusta paminėti
Vokiečių kalbos vadovėlis, pa

ruošė JUOZAS PAŠKEVIČIUS, 
Mūnchenas, 1947 m., 176 psl. Iš
leido Br. V.A.P. Šulaitis, Gunzen
hausen, Kaina 12 RM.

STEPAS ZOBARSKAS, Das 
Lied der Sensen, išleido „Patria“, 
1947 m., 146 psl.

SIMAS SUŽIEDĖLIS, Šventa
sis Kazimieras, išleido Sv. Sosto 
Delegatūra Lietuviams, 1947 m., 
32 psl. Kaina 2 RM.

DIPL.INŽ.KRULIKAS KAZYS, 
Akmens anglys — Belgijos auk
sas, Wiirzburgas, 1947 m. Išleido 
„Venta“, 48 psl. Kaina 2,50 RM.

„AIDAI“, mėnesinis kultūros 
žurnalas, Nr. 1, balandžio mėn. 
Red. leidėjas Jonas Sakevičius. 
Redaktorius Kazys Bradūnas, 48 
psl. Kaina 6 RM.

„PĖDSAKAI“, lietuvių kutūros 
ir visuomenės neperiodinis leidi
nys, Nr. 3—4, 1947 m., vasario — 
kovo men. Leidėjas „yenta“, re
daktorius Stasius Būdavas, 64 psl. 
Kaina nepažymėta.

„PRAGIEDRULIAI“, II metai, 
Nr. 3 (6), 1947 m. kovo mens. Lei
džia Lietuvių Draugija Švedijoj, 
redaguoja Redakcinė Kolegija, 36 
psl. Spausdinama rotatorium

„KALIFORNIJOS LIETUVIS“, 
mėnesinis lietuvių laikraštis, 1947 
m sausio-vasario mėn., Nr. 1—2, 
Leidžia Mrs. B. Skirius, 12 psl., 
Redaguoja Msgr. Julius Macie- 
jauskas, Mrs. Bernice Stark ir 
Anthony F. Skirius.

„VARPAS“, 1947 m. balandžio- 
gegužės men., Nr. 3/15/, 30 psl., 
Spausdinta rotatorium.

„IZARO BANGOS“, Nr. 4/14/, 
1947 m. balandžio mėn. Red. Ant. 
Nanjokaitis-Kiliukas, Spausdinta 
mašinėle.

ko; gauti jam adresuotą artimojo 
laišką iš Europos, užjūrio ar net 
savo tėvynės; gauti jam siunčia
mus įvairius dokumentus, siuntas 
ir pan. Kaip visa tai gali tremtinį 
pasiekti, jeigu jis savo adresą 
slepia ir, jeigu nebūtų C/Karto- 
tekos, kuri, pirmoje eilėje, šiam 
ir tarnauja, tarpininkaudama 
tarp išblaškytų po visą pasaulį 
mūsų tautiečių.

C/Kartoteka turi ir palaiko nuo
latinius ryšius su svarbiausiais 
pasaulio paieškojimų — pagalbos 
centrais, k. t. Tarptautinis Rau
donasis Kryžius, Britų Raudona
sis Kryžius, Vokiečių Raudonasis 
Kryžius, Amerikos Katalikų Cen
tras, mūsų užjūrių Konsulatai ir 
tt. Iš kitos pusės C/Kartotekoje 
randasi mūsų tremtinių adresai, 
o taip pat adresai mūsų tautiečių, 

karo audros išblaškytų po visą 
žemės rutulį. Ligi šiol, C/Karto- 
tekai tarpininkaujant, daugelis 
susirado savo šeimos narius, esan
čius Vokietijoje (imtinai ir rytinę 
jos roną), daugeli? susirišo su sa
vo artimaisiais atsidūrusiais Šve
dijoje, Danijoje, Anglijoje (k.b.), 
Prancūzijoje (k.b.), Italijoje (k.b.), 
Maltoje (k. b.), Egipte (k.b.), Ame
rikoje, Indo-Kinijoje ir net Au
stralijoje. Daugeliui persiųsta 
laiškai bei dokumentai, atėję 
C/Kartotekon įvairiausiais keliais 
iš įvairiausių pasaulio šalių, im
tinai ir mūsų tėvynę. Dar daugiau 
artimųjų paieškojimų, laiškų bei 
svarbių dokumentų dabar randasi 
C/Kartotekoje, nes tie tremtiniai, 
kuriems visa tai skirta, nėr^ čia 
davę savo adresų ir nežinia kur 
jie randasi. Tokių asmenų paieš
kojimus per spaudą, esamomis 
sąlygomis, C/Kartoteka nedaro 
del visiems suprantamų priežaš- 
čių. Todėl, daugelis gal būt gyvy
biniai svarbių patiems tremti
niams reikalų neįmanoma atlikti 
tol, kol jie visi neįsirašo į C/Kar- 
toteką. Jeigu taip yra dabar, tai 
didesnio mūsų išblaškymo atvė- 
juje, arba net savo tėvynėn grįži
mo atvėjuje, C/Kartoteka patiems 
tremtiniams ar jų artimiesiems 
bus dar labiau reikalinga, kai pri
sieis tvarkyti savo juridinę pa
dėtį (metrikai, nuosavybė, pavel
dėjimas ir tt.). Tai va, kodėl ir 
kam pirmoje eilėje yra reikalinga 
C/Kartoteka. Kita vertus, kur yra 
matyta ar girdėta bet kokia or
ganizuota bendruomenė, sąjunga, 
draugija ar kas nors panašaus, 
kuri neturėtų savo narių sąrašo 
ir adresų? Ir kaip tokios ben
druomenės centras gali sėkmingai 
rūpintis savo nariais (planuojant 
pagal profesijas jų darbą, emigra
ciją, susiradimą artimųjų, perda
vimą laiškų, dokumentų ir pan.), 
jeigu tie nariai vengia savo cen
trai duoti net savo adresus?

Baimė, kad iš C/Kąrtotekos as
mens žinios nepatektų kam nerei
kia, atpuola nes: pirma, tai.galė
jo būti tol, kol mes negyvenome 
stovyklose ir tokių žinių niekam 
nebuvome davę ir antra —

Paieškojimai
4339. Jonas Metrikevičius, c/o UNRRA 

Bureau of Documents and Tracing 
APO 757, prašo atsiliepti jo seserš 
dukterį Albiną Kučinskaitę, glm. 14. 
4.1930.

4340. The Evangelical Church of 
Europe, Hamburg 13, Mittelweg 
169, prašo atsiliepti Feliksą Was- 
silat, Emilį Adomą ir Alviną Bu
low, gim. Blankenfeld.

4341. Adelė Hasenheit (bei Fr. 
Gertrud Fitze), <8) Wohlau, Leu- 
busserstr. 48, Polska, Dolny Im- 
ląsk woj Proclaw, prašo atsiliepti 
Eduardą Hasenheit.

4342. Mikštas Petras, Watenstedt 
ūb. Braunschweig, Wohnheim 2/3, 
ieško pusseserės Mikštaitės Vla
dos.

4343. Zlkas Pranas, Schweinfurt, 
DP Lager, ieško Dirviansko Prano, 
gim. 1904 m., paskt. laiku gyv. 
apie Karaliaučių, Jankausko Juo
zo, gim. 1909, Jankausko Jono, 
gim. 1918, ir Jankausko Antano, 
gim. 1921, paskutiniu metu gyv. 
Klaipėdoje.

4344. Pte. Jean Czyzewski (Jo
nas Cižauskas), More ton Hali P. O. 
Whalley Lanes, England,’ ieško 
Dūdaitės Janinos, Grištautės Grun- 
valdos, paskt. metu gyv. Kaisers
lautern.

4345. Cekavičius Vincas, Haun- 
stetten-Augsbura, DP Camp, ieško 
Šerėno Kazio, Cekavičiaus Stasio.

4346. Franz Herd, (14a) Neckar
tailfingen, Bergstr. 186, Krs. Nūr- 
tingen/Wūrtt., ieško Perukevičiaus 
Jono, paskt. metu gyv. Schneide- 
mūhl in Pommem,

4347. Tumosa Bronius, iš Vilka- 
viškiOj Pajevonio valsą. Užupių 
km., ieško Kirvaičio Petro ir jo 
brolio Broniaus iš Silsvadžio km., 
Gražiškių valsč., Sirono Juozo, bro
lio Vinco iš Kaupiškio km. ir kitų 
giminių ir pažįstamų. Rašyti: Pols- 
ka-Poland, Damusa Bronislaw, 
Trzianka, Pow. Pila, ui Pilska Nr. 2.

4348. Juozo Strazdo jaunesnioji 
duktė Marijona iš Vilkaviškio, Sev- 
dokų km., ieško trolio Piuso, se
sers Andraškienės Uršulės, sesers 

C/Kartotekoje esamos žinios bei 
adresai yra laikoma visai slaptai 
Pati C/Kartoteka randasi už sto
vyklų ribų ir, esant reikalui, bus 
perkelta užjūriuosna ari kiton 
saugion vieton. Kartoteką tvar
ko ir prižiūri specialūs pareigū
nai. skirti LTB Vyr. Komiteto, 
niekas daugiau prie jos neprieina, 
o esamięji joje adresai neprane
šama ieškotojams, bet tik pain
formuojama ieškomuosius, kurie 
pagal savo norą gali pranešti ar
ba ne savo adresus tiems asme
nims, kurie jų ieško.

Taigi, bojant pačių tremtinių 
interesų, dar kartą raginama vi
siems įsirašyšti į C/Kartoteką ne
vilkinant, kol dar nesame pla
čiau išblaškyti. Įrašymus vykdo 
visi LTB Komitetai, į kuriuos šiuo 
rekalu kreiptasi ir gyvenantieji 
stovyklose ir esantieji už jų ribų. 
Visi LTB Komitetai įpareigojami 
kruopščiai šį darbą atlikti ir kiek
vieno mėnesio pirmą dieną siun
tinėti kartotekos papildymo ži
nias, pagal LTB. Vyr. Komiteto 
bendraraščio iš 1946. XII. 14 d. 
nurodymus. LTB

„ATŽALYNO,, PRANEŠIMAS 
Netrukus išeina Iš spaudos Alf. Seš- 
plauklo paruošti „VOKIEČIŲ KAL
BOS SKAITYMAI“. Knyga didelio 
formato 232 puslapių. Egz. kaina 
8 Rm. Pavieniui užsakant pridėti 0,5 
Rm pašto ir (pakavimo išlaidoms 
padengti. Užsakant daugiau kaip 10 
egz. duodama 10% nuolaidos. Užsaky
mus siųsti: „ATŽALYNAS“, 14a Well-. 
heim-Teck, Postfach Nr. 1

Augsburgo — Nūmbergo greita
jam traukiny, kuris iš Augsburgo 
išvažiuoja 3,25 ryto š. m. balandžio 
14 d. sukeisti čemodanai. Garbin
gas radėjas prašomas mano čemo
daną, vidutinio dydžio, tik su vi
duriniu užraktu, už didelį atlygini
mą grąžinti šiuo adresu: Schwester 
Grete Gronlinger, Rothenburg ob 
der Tauber, Alter Stadigraben 18, 
Kindergarten.

Gauti laiškai: Jonui Jokšų! iš Simo
no Povilaičio, Taunlenel Iš Naujokal- 
tytės, Marytei Narušaitytei iš Karpio. 
Laiškai yra Lietuvių Komitete, Augs- 
burge-Hochfelde.

Į

dukterų Valaitienės Onos, Palu- 
nevičienės Uršulės ir _ Kudžmų ir 
Plečkaičių šeimų. Atsiliepti: Mrs. 
Money White, R.Z.D. Nr. 2, Tho
maston, Conn., USA.

4349. Biveinis Jonas, Memmin
gen, Kalchstr. 14, ieško sūnaus Jo
no-Algirdo, gim. 1927 m., paimto 
Rytprūsiuose prie Labiau apkasams 
kasti.

4350. Jablonskienė - Navickaitė 
Jadvyga, Augsburg-Hochfeld »Hoch- 
feldstr. 54, ieško brolio Navickio 
Valentino.

4351. Kurtinaitis Bronius, (24) 
Geesthacht-Spakenberg I, ieško Z. 
Kurtinaitienės-Noreikaitės, Juozo 
Daunoravičiaus ir kitų pažįstamų.

4352. Lapienė Povilas, (14b) Bi- 
berach-Riss, Felsengartenstr. 30, 
ieško Juodgudžio Petro. Jis 1946 
m. išvyko į USA.

4353. Palionis Vladislovas, 3347 
so Emerald avė, Chicago 16, Ill., 
ieško savo sesers Motekaitienės 
Stefanijos, gyv. Radviliškyje, ir 
dukters Motekaitytės Jadvygos.

4354. Andriūnas Aleksas, Augs
burg-Hochfeld, DP Baltic Camp, 
ieško brolio Vlado, artimųjų ir 
draugų.

4355. Celius Balys, EI Recreo, 
Sabana Grande, Edificio „Concor
dia", Local 3. Coracas-Venecuela, 
ieško Celiaus Kazio, Jackūno Jo
no, Keršių Vlado ir Algirdo su šei
momis, Žvirgždinų Andriaus ir Ja
nes (Jankauskaitės).

UNRRAos paieškojimų įstaiga, 
Arolsen prie Kasselio, ieško šių 

asmenų
DRUNGILAS Celestinas, 36 metų, gyv. 

Kaunas
JANAUSKIENE Ona. 50 metų, gyv. 

Ožkabaliai, Vilkaviškis
JANKAUSKAITE Stase, 25 metų, gyv. 

Lauban/Schlesien
MICHALEWIC Chaim, 55 metų 
MICHALEWIC Chava (nee Segal) 
MARGOLIS Ema (nee Solawejczlk) 
MARGOLIS Samual 
VOLPERT Dolla, 35 metų 
VOLPERT Host, 43 metų 
MORTIEJUNAS Maria A Leonas
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J. Butėnas

struktyvus, pajėgiąs užvaldyti 
žmonių mintis ir pastūmėti juos 
į kryžiaus žygį. Ar pasaulis jį 
turi?“

Britu žurnalistas šiandien prieš 
komunizmą nemato tokio galin
go dvasinio atoveiksmio, kokis 
viduriniais amžiais prieš fanatiš
kojo islamo ekspansiją buvo 
krikščioniškasis entuziazmas. Tie
sa, prieš fizinę, sovietinės valsty
bės jėgą stovi impozantiška JAV 
galybė. Bet „ar tikėjimą gali su
naikinti atominė bomba?“ klau-

„Šventasis karas“
Nesidrovėsim dar kartą pri

minti pagrindini esamosios tarp
tautinės padėties faktą: kad JAV 
ir Sovietų S-ga yra grėsmingai 
sustojusios viena prieš antrą.

Beje, girdim raminamus atsa
kingųjų vyru žodžius. Stalinas 
su JAV respublikonų politiku 
Stassenu daug kalbėjosi apie so- 
vietų-amerikiečių bendradarbia
vimo galimumus. Susitarimo su 
sovietais vilti savo pranešimuose 
reiškė Marshallis, Dulles, Bevi- 
nas. „Priimkim tai su džiaugsmu, 
bet nepasiduokim iliuziniam sau
gumo jausmui“, Įspėja prancūzų 
MRP organas „L* Augę“. ,.Yra 
buvę atsitikimu, kad konfliktai 
prasidėdavo kaip tk po panašių 
pareiškimų ir net po draugišku
mo sutarčių.“

Nesupraskim. kad tai šauks
mas. jog jau „dangus griūva“. 
Bevinas gegužės 15 d: britu par
lamente pabylojo, kad lapkričio 
mėn. Londone susirinksianti ke
turių konferencija „gal bus reikš
mingiausia pasaulio istorijoje“. 
Jeigu nė ten nebus susitarta, jis 
negaljs pasakyti, kuria linkme 
pasuks pasaulio įvykiai. Žodžiu, 
tarptautinis įtempimas, jeigu augs 
ligi šiol įprastu būdu ir tempu, 
tik tada žada pasiekti kritiškąjį 
tašką. Bet ir tų prieškonferenci- 
nių šešių mėnesių metui niekas 
mums nėra davęs visiško tikru
mo garantijų. „Kol kas dar nėra 
pagrindo pulti neviltin“. rašo 
amerikiečių žurnalistas Joseph 
Alsopas. „bet juo labiau nėra 
pagrindo ramintis“. Likimo tau
rė, matyt, dar ne sklidina, bet 
jau būkščiai klausiame, kada į ją 
gali kristi lemtingasis paskutinis 
lašas.

Ar pasauliui neišvengiamai 
lemta ją išgerti?

„Jeigu Sovietų S-ga ir dina
miškasis komunizmas negalės 
gražiuoju sugyventi tame pačia
me pasauly8 su JAV ir dinamiš
kuoju kapitalizmu, karas galų 
gale pasidarys neišvengiamas“, 
rašo „New York Times“ bendra
darbis Sulzbergeris. „Jis pasida
rys nebeišvengiamas, kai kuri 
nors iš pagrindinių koalicijų bus 
jam pasirengusi ūkiškai, psicho
logiškai ir nūlitariškai arba kai 
koks incidentas įtakos sferų pa
sieny skels kibirkštį į nebeatlai- 
komą įtempimą.“

Sulzbergeris yra iš tų publi-

tiki amerikiečių ir sovietų sugy
venimu, nes tai diktuoją realūs 
ir apčiuopiami „pagrindiniai 
veiksniai“, kaip, pvz., sovietų in
teresas gauti JAV pagalbą savo 
ūkiui atstatyti. Jis primiršta, kad 
ir Byrnes tikėjo, jog tasai ūkinis 
sovietų interesas pastūmės ar 
privers juos padaryti politinių 
nuolaidų ir bent minimaliai pri
artėti prie amerikietinio pasau
linės tvarkos idealo. Marshallis 
tas iliuzijas galutinai pametė, nes, 
kaip rašo britų „Observer“, „Mas
kvoj pasidarė aišku, kad sovietai 
nesileis į derybas dėl jų pateiktų 
sąlygų Vokietijos klausimui iš
spręsti. Sovietams čia eina rei
kalas apie ištisą programą, kurią 
jie luš plyš yra pasiryžę įgyven
dinti. Reparacijoms jie nori Vo
kietijos ūkį surišti su savuoju, 
ir, to siekdami, jie nesiribos 
Oderio siena, bet savo galios 
sferą nukels ligi Reino ir dar to
liau.“ Besisvečiuodami Maskvoje, 
daugelis Vakarų žurnalistų gavo 
progos gyvai įsijausti į tą sovie
tų programą, siekiančią „ligi Rei
no ir dar toliau“. — įsijausti į 
europinį ir pasaulinį komunisti
nio užvaldymo planą. Dėl to bri
tu žurnalistas Alexander Cliffor- 
das, parvažiavęs namo, aliarmiš- 
kai sušuko — „nedarykim klai
dos: stovim prieš šventąjį karą“.

Cliffordas įsitikinęs, kad komu
nizmas yra religija, turinti savo 
dogmas, savo garbinamus šven
tuosius ir kankinius; kad toji re
ligija siekia universalumo — yra 
pasiryžusi užvaldyti visą pasau
lį; kad ji yra netolerantinga, fa
natiška, be skrupulų; kad komu
nizmas yra kovos religija, kad 
jos adeptai atkakliai kovoja di
plomatinėje, politinėje, ideologi
nėje plokštumose su priešais, ku
rie yra nekomunistinis galvoji
mas ir nekomunistinis pasaulis; 
kad jie yra fanatiškai įsitikinę, 
jog galutinė komunizmo pergalė 
pasaulyje neišvengiama.

Cliffordas tai skelbia pabrėž
damas, jog tasai komunistinis ti
kėjimas yra didžioji nūdienės 
tarptautinės politikos realybė. Ji 
neregima, neapčiuopiama ir do
leriais neapskaičiuojama, kaip 
anie materialiniai veiksniai, ku
riais operuoja., Sulzbergeris. Bet 
nuostabiausia, kad Cliffordas pa
sigenda, kas to neapčiuopiamojo

cistų, kurie dabartiniame JAV ir veiksnio jėgą galėtų atsverti ir tai niekad nesutiksią su „viena- 
Sovietų S-gos įtempime temato jai pasipriešinti. „Vienintelis šalių Vakarų kapitalistinių galy- 
tų dviejų kraštų ūkinių, taigi ma- tinkamas, į jį atsakymas yra ki- biu diktatu, nors jis būtų pri- 
terialinių interesu susidūrimą. Jis tas tikėjimas — pozityvus ir kon- dengtas ir kompromiso vardu“.

Jungtmių Tautų visumos susirinkimas svarsto Palestinos klausimą

šia vedamajame „Daily Mail“, at
siliepdamas į Cliffordo straipsnį 
„Ar medžiaga gali sunaikinti 
mintį? Ar ką padėtų karas? ... 
Rusams, kaip ir kiekvienam aiš
ku, kad pirmąjį rundą (ginklų 
karą) Amerika galėtų laimėti. 
Antrojo rundo laimėjimas jau 
priklausys nuo to, ar Amerika 
atomine bombą panaudos tik 
kaip nuogą jėgą, ar kartu su tuo 
eis konkreti, pozityvi politika, 
kuri žmoniją patrauktų ... Ame
rikai tenka apsispręsti, ar ji pa
kankamai turi dvasinių ginklų, 
kurie eitų išvieri su fiziniais. Ar 
ji gali pateikti pasauliui priim
tiną moralinį, politinį, socialinį ir 
ūkinį sprendimą? ..

Sis klausimas nebėra sakykli- 
nis moralistu graudenimas. Jis 
iš metafizinių aukštybių yra nu
sileidęs į patį aktualiosios politi
nės realybės sūkurį. Atmetę ko
munistinį pasaulio ateities spren
dimą, Vakarai savojo dar nėra 
sukūrę'. Dėl to „Amerika (rašo 
toliau „Daily Mail“) dabar karšt
ligiškai svyruoja prieš pasirink
dama „dabar arba niekad“. Jei
gu komunizmas žada padaryti 
sovietus nepaprastai pavojingus, 
tai, aišku, dabar pats laikas nus
kinti tą pumpurą, kol jis neiš- 
siskleidęs ... Amerika laukdama 
aiškiai pralošia. Sovietai tuo tar
pu gali pasigaminti atominį 
ginklą. Veik tikras dalykas, kad 
komunizmas per tą laiką pasau
ly plėsis. O tada grynai fizinis 
susikirtimas jau būtų toks bai
sus, kad sunaikintų abi šalis ..

Norėtume prisidėti prie JAV 
atsakingųjų vyrų skelbiamo tikė
jimo, kad tarptautinis įtempimas 
gali būti gražiuoju išspręstas. 
JAV veiksminga ūkinė pagalba 
Europai, sujungta su energinga ir 
patvaria, tikslinga ir kūrybinga 
politka, už kurios pečių stovėtų 
šiandien neabejotinai persverian- 
ti JAV karinė galybė, gali taikiu 
būdu pašalinti komunizmo grės
mę pasauliui, išlaisvinti jo pa
vergtas tautas, sukurti patvarios 
ir teisingos pasaulio tvarkos pa
grindus.

Tai idealinė perspektyva. Beje, 
ir ji ne be šešėlių, nes niekas ne
gali užtikrinti, kad sovietai nusi
lenks net neabejotinai fizinės 
JAV galybės persvarai. ,Prav
da“, palydėdama Marshallio ra
dijo pranešimą, įspėjo, jog sovie-

Bet tą perspektyvą darko ir 
kiti niūrūs reiškiniai. Jie duoda 
pagrindo baimei, kad JAV pa
galba Europai nebus kaip rei
kiant veiksminga, kad JAV poli
tika bus svyruojanti ir trapi, kad 
ji nebus veiksnys, kuris pasau
linei komunizmo politikai nebe
paliktų vietos išsisukinėti ir 
Maskvos vyrus priverstų greit ir 
aiškiai „ apsispręsti.

Kalbėdamas su Stassenu, Sta
linas rado reikalinga pasiteirauti 
apie JAV ūkinę padėtį ir apie 
numanomos krizės galimumus. 
Prancūzų ,,L’ Aube“ sako, kad 
tai ne tik paklausimas, bet vei
kiau įspėjimas ir gal net grasi
nimas. Amerikiečiai Stalino žo
džius turėję suprasti’šiaip: „Kri
zė, kuri netrukus ištiks JAV, pri
vers jus atsisakyti nuo visuoti
nės intervencijos politikos, kurią 
pradėjo prezidentas Trumanas.“

Maskva į savo aktyvus jau už
sirašo Europos ūkinius sunkumus, 
kurie Vokietijoje ir Italijoje ima 
siekti katastrofos lygmenį. O tau
pyti užsimoję JAV atstovų rū

Meksikos prezidentas Miguel Aleman

mai nuo 350 mil. dolerių ligi 200 
•mil. sumažino Trumano pateiktą 
pagalbos Europai sąmatą. JA- 
Valstybėse prasidedanti prezi
dento rinkimų kampanija kon- 
gresmonų dėmesį nuo degančių 
tarptautinių klausimų nukreipia 
į propagandos reikalus. Joseph 
Alsopas skundžiasi, kad respu
blikonai kišą koją Trumano — 
Marshallio užsienių politikai, no
rėdami nužeminti Trumano pre
stižą, o pačią demokratų partijos 
vadovybė į ją šaltai šiūrinti, kam 
ją palaiko eventualus respubli
konų kandidatas į prezidentus 
Vandenbergas. Birželio 30 d. pa
sibaigus vyriausybės kontrolei 
kasyklose, laukiama visuotinio 
angliakasių streiko, kurį provo-
kuoja reakcinis darbo įstatymo 
projektas; tokį projektą kai ku
rie respublikonai tyčia stengiąsi 
pravesti, kad streikai pakirstų 
Trumano autoritetą. Užsitęsęs 
streikas iššauktu krašte ūkinę 
depresiją, kuri savo ruožtu. atsi
lieptų tarptautinėj politikoj, nes 
finansininkai apskaičiuoja, kad 
pasaulio valstybių dolerių ištek
liai išsibaigs ligi 1947 m. vidurio, 
ir, nesulaukę JAV pagalbos, tie 
kraštai turės išgyventi didžiulius 
socialinius ir politinus sukrėti
mus. Tatai gi rikošetu turės pa
justi ir JAV. J. Alsopas nėra ne
teisus sakydamas, kad laukiamo
sios krizės „žalingai paveiks 
sprendimus didžiaisiais klausi
mas, tiesiogiai liečiančiais JAV 

4 gerovę ir gal net tautos išlikimą“.
Tie JAV sunkumai tegali tik 

padrąsinti Maskvą. Netikim, kad 
jie pastūmėtu JAV pasitraukti 
nuo tų pozicijų, kurias laikyda
mas Marshallis Maskvoj negalė
jo susitarti su sovietais^

Lietuva buvo" 
pasirengusi kovoti 

uz nepriklausomybe
1946 m. Paryžiuje pasirodė bu

vusio Prancūzijos ambasadoriaus 
Lenkijoje Leon Noel knyga 
„L'agression Allemande contre la 
Pologne“.

Leon Noel, objektyviai aprašy
damas 1838 — 1939 metų atmin
tinus politinius įvykius, iškelia 
Lenkijos padarytas klaidas, nes
lepia ir Paryžiaus politikų apsi
rikimų.

Mums ši« knygą šalia iškeliamų 
politinių painiavų ir užkulisių, 
yra įdomi dar tuo, kad joje Leon 
Noel mini III Reicho 1939 m. 
kovo mėn. ultimatumą Lietuvai. 
Kovo 21 dieną į Prancūzijos am
basadą Varšuvoje atsilankė Lie
tuvos pasiuntinys ir nepaprastas 
įgaliotirtis Lenkijai p. Šaulys ir jo 
bedradarbis Prahoje min. Tu
rauskas. Jie praneūė, kad Lietu
vos užs. reikalų ministeris Urb
šys gavo iš Ribbentropo ultima
tumą Klaipėdos atidavimo reika
lu. Lietuviai diplomatai kreipėsi 
į Noelį, tikėdamiesi, kad Prancū
zija jiems kuo nors padės ar pa
tars... „Kalbėjo man, — rašo 
Noel, — tikrai didelius žodžius: 
,.Jeigu Prancūzija ir D. Britanija 
numato, kad jau atėjo laikas vo
kiečiams pasipriešinti — esame 
pasirengę tai atlikti, būsime su
naikinti, tačiau visa jėga ir ener
gija ginsime savo nepriklauso
mybę“. „Neslėpdamas savo nuo
monės, — tęsia Noel, — sutikau 
tučtuojau painformuoti Prancūzi
jos vyriausybę. Mano pranešimas 
liko, be atsakymo ir jau poryt die
ną sužinojom, kad mažoji Lietu
va turėjo nusileisti Berlyno dik
tatui.“

Paleckis apie tremtinius 
ir Amerikos lietuviu

spaudos varoma 
priessovietine 

propaganda Amerikoje
Amerikos lietuvių komunistų 

laikraštis „Laisvė“ š. m. gegužės 
1 d. numeryje išspausdino dabar
tinio Lietuvos prezidento Justo 
Paleckio laišką A. Bimbai. Laiške 
Paleckis piktinasi dėl amerikie
čių laikraščiuose „Drauge“ ir 
„Dirvoje“ spausdinamų praneši
mų iš Lietuvos, vadindamas juos 
pasakomis, šlykščiais prasimany
mais, iščiulptais iš purvino piršto. 
Rašydamas apie partizanus, Pa
leckis sako: „Dabar jie svajoja 
apie piliečių karą Lietuvoje, o 
naujas ju laukiamas pasaulinis 
karas atrodo jiems kuo didžiausia 
laimė. Toliau Paleckis užkliudo 
ir DP: x

,.Ką tariamieji „tremtiniai“, 
„išvietintieji“ ir visi Tarybų val
džios priešai mėgina piešti kaip 
organizuotą politinę kovą, tatai 
galima pavadinti ne daugiau kaip 
politiniu banditizmu. Mažiukės, 
niekšiškos tų banditų šaikos iš 
pasalų naktimis užpuldinėja ir 
žudo beginklius, nekaltus valstie
čius, ypač naujakurius, senelius 
vyrus ir moteris ir vaikus.

Tie nenaudėliai prarado bet 
kokį žmoniškumo jausmą; tatai 
liudija kad ir faktas, jog jie pa
korė devynerių metų berniuką 
Albiną Jarą Bagatų kaime, Pil
viškių apylinkėje. Žudydami, jie 
visuomet ir plėšia.

Valstybės saugumo organai turi 
parodymų, kad tokias piktada
rystes organizuoja buvusieji vo
kiečių samdiniai, slaptosios Hit
lerio policijos nariai, naciški, bu
deliai, kurie pirmiau šaudė ra
mius Lietuvos piliečius. Pavyz
džiui, vienas tokių banditų vadų 
buvo tūlas Vaitelis, buvęs bur
žuazinės Lietuvos armijos kapi- 
tomas. 1944 m. Vaitelį pasamdė 
tonas. 1944 m. Vaitelį pasamdė 
jį į savo mokyklą, kuri la
vino teroristus ir naikintojus. 
1944 iri. pabaigoj Vaitelis buvo 
lėktuvu persiųstas į Lietuvą or
ganizuoti govėdas teroristiniams 
veiksmams.“
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