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KOMINFORMAS
J. KUZMICKIS

PRIE NAUJUJU METU ANGOS
S. s.

K
AI Sovietų Rusija suorgani
zavo devynių valstybių ko
munistu partijų Informacinį 
Biurą arba Kominformą, Vakarų 

spauda ėmėsi plačiai komentuoti 
šį naują komunistų strategijos po
sūkį. Nors sovietai pradžioje tvir
tino, kad Kominformas yra tiktai 
savos rūšies spaudos agentūra, ta
čiau visi tikėjo, jog faktinei tai — 
žinomo Kominterno atnaujinimas.

Sovietai žino, ką daro
Sovietų reikalų žinovas A. C. F. 

Beales savo nuomonę apie Ko
minformą paskelbė BBC tarnyboje, 
o vėliau „The Sword“ mėnesiniame 
žurnale. Jis pareiškė šias mintis:

— ... Mūsų sovietinis partneris 
vertina problemą kaip visumą. Ru
sų politika aiškiai ir pagrindinai 
žino, ko nori ir kaip turi paimti tai, 
ko siekia. Sovietų Sąjunga nieko 
neapgaudinėja. Privalu pripažinti 
sovietų politikams tiesą: jie išsiski
ria nuomonės aiškumu ir tikslo vie
numu. Neatsitiko nieko tokio, kas 
galėtų sukelti abejones dėl pagrin
dinio sovietų siekimo, apibrėžto jų 
senų ir naujų pareiškimų, jog so
vietų po Ii tikos tikslas yra 
pagrindinai marksistinis 
pasaulis. Iš tikrųjų, tai yra pa
grindas, ant kurio ir toliau bazuo
jasi Katalikų Bažnyčios santykiai 
Sovietų elgesio atžvilgiu.

— Aiškus dalykas: sovietų meto
dai keičiasi; jie yra labai inteligen
tiški ir nepaprastai subtylūs. Pvz., 
kartą, kai baveik visos bažnyčios 
Rusijoje buvo uždarytos, rusai ati
darinėjo jas Lenkijoje stumdamiasi 
į krašto gilumą, ir tai dėl to, kad 
vokiečiai jas prieš tai uždarė. Kitą 
vėl kartą, kai patys buvo sudarę 
su hitleriniais vokiečiais sąjungą, 
griežtai pasmerkė šv Tėvą už tai, 
kad jis pasmerkė hitlerizmą. Tačiau 
kada patys sovietai ėmė kariauti 
prieš Hitlerį, jų maskvinė spauda 
pasigėrėdama citavo (Hitlerį, pasmer
kiančius šv. Tėvo žodžius. Bet jau 
kita proga po karo, griežtai paneigė, 
būk šv. Tėvas kada nors viešai 
pasmerkęs Hitlerį. Tai yra, tačiau 
tiktai metodas. Už jo slepiasi tikslas 
— marksistinės evangelijos išplėti
mas visame pasaulyje bet kokiu 
būdu, kuris pasirodytų lengviausias, 
— kuris visuomet yra tas pats.

— Ir tam tikslui sovietai yra 
ištikimi.

Bažnyčia žino sovietų jėgas
A. C. F. Beales toliau sako:

— Katalikų pasaulis negalvoja, kad 
sovietų pasaulį galima būtų per
dirbti į dievobaimingą demokratiją, 
nebent tuo atveju, jei komunistų 
partija atsižadėtų savo ateistinių 
įsitikinimų. Tačiau niekas nerodo, 
kad galėtų taip įvykti. Ir iš antro
sios pusės, kadangi krikščioniška
sis mokslas apie Dievą ir žmogų 
yra absoliutus ir bekompromisinis, 
Bažnyčia turi esminiai jo laikytis. 
Nei Roma, nei Maskva neklysta, 
vertindamos ne svyruojantį ištiki
mumą antrosios šalies savo pagrin
dinių dėsnių atžvilgiu. Ir tai iš da
lies yra jų jėga. Kai 1943 m. buvo 
paskelbtas Kominterno uždarymas, 
nedaugelis katalikų tam patikėjo. 
Dabar, paskelbus Kominformo su
organizavimą, nedaugelį pasaulio 
katalikų ši žinia nustebino. Nuste
bimas, kurį pastebime kai kuriuose 
laikraščiuose, nepaeina iš katalikų. 
Tai ne katalikai buvo suvadžioti.

Kominformo tarptautinis 
charakteris

Šiek tiek žinių apie Kominformą 
sužinome iš italų, kurie neseniai 
atkeliavo iš Bielgrado ir Triesto į 
Italiją. Šitos žinios pirmiausia buvo 
paskelbtos italu spaudoje, o jomis 
pasinaudojo įvairūs kitų tautų žur
nalistai.

Pagal italų laikraščių pranešimus. 
Kominformo biurai'Bielgrade savo 
viešą veiklą pradėjo 1947 m. lapkri
čio pirmosiomis dienomis. Tuo tar
pu juose dirba 411 tarnautojų, ta
čiau jų skaičius palaipsniui augs, 
kai tik pradės plaukti naujos kvali
fikuotos jėgos iš Europos ir kitų 
kontinentų. Bielgrado kadrai sieks 
iki 2.000 žmonių.

Būdinga tos organizacijos žymė
— menkas skaičius rusiškųjų jėgų, 
kurios čia užima trečią ar net ket
virtą vietą. Tai yra taktinis ma
nevras, sudarant įspūdį, kad Komin
formo charakteris tikrai tarptauti
nis. Iš tikrųjų gi Bielgrado centralę 
valdo saujelė rusų — keturi po- 
litrukai su p. Siergiejevu, dešiniąja 
p. Ždanovo ranka, priekyje.

Iš Maskvos patikėtinių Komin- 
forme skailingiausiai atstovaujami 
Lenkijos ir Jugoslavijos komunistai, 
kuriems patikėti kai kurie viduti
niai ir keletas aukštesnių postų. Tie 

žmonės, priklausą tarptautinei ko
munistų organizacijai, gerai pažįsta 
visus tuos uždavinius, kurie, Polit- 
biuro nutarimu, dabar sukoordinuoti 
Kominformo rėmuose.

Kominformo organizacija
Organizacinis narelis, kuris suda

rė Kominformo pradžią, buvo „tarp
tautinis kovojančiai demokratijai 
pagalbos biuras“, jau 10 mėnesių 
veikęs Bielgrade slaptosios jančarų 
rekrutacios į naujas tarptautines 
„raudonąsias brigadas“ celėse. To 
biuro skyriai, italų policijos išaiš
kinti Monfalcone, Mediolane, Genu
joj, Neapolyje ir Bari, atrodo, 
suspėjo prasprukti į Jugoslaviją, o 
iš ten į Graikiją - apie 20 000 „par
tizanų“ 16—25 metų tarpe.

Svarbiausiu Kominformo organu 
yra „sekretoriatas kariniams reika
lams", kurio pareiga — vadovauti 
Italijos ir Prancūzijos komunistų 
karinėms organizacijoms, be to, pa
laikyti ryšį, tarp sovietų bloko vals
tybių karinių vadovybių, kurių 
atstovai dalyvauja Kominforme. 
Rusų, lenkų ir jugoslavų karininkai 
budi, kad Balkanų ir Padunojaus 
valstybių karinės jėgos būtų visiš
kai paklusnios komunistų partijos 
įsakymams. Liečiant Vakarų valsty
bes, „sekretoriato kariniams reika
lams“ narelių veikla tuo tarpu ri
bojasi įsispraudimu į armijas ir ko
munizmo plėtojimu kariniuose 
sluoksniuose. Tempą ir būdus nus
tato Bielgrado centralė.

Šalia minėto sekretoriato veikia 
„specialaus politinio ryšio“ tarp 
Kominformo ir viso pasaulio komu
nistų partijų vadyba. Kuo remiasi 
šis „specialus“ ryšys — nežinia. 
Niūrią šviesą sviedžia į tai faktas, 
kad šios vadybos priekyje paskirtas 
buvęs sovietų darbininkų batalijo- 
nų Lenkijoje kraugerys, garsusis 
„majoras“ Kaspžak ir buvęs Vengri
jos komunistų partijos generalinis 
sekretorius Zoltan Heldala, pirmo
jo pavaduotojas.

Pareigų atžvilgiu antrasis iš eilės 
yra „propagandos sekretoriatas“, 
kuris ypatingai veiklus yra dabar
tinių kovų tarp Rytų ir Vakarų 
metu. Žymiausi sovietų rašytojai ir 
publicistai — Ehrenburg, Leoni ev, 
Tichonov ir Katajev — buvo pak
viesti vesti propagandinę akciją, 
kurios gaires nustatė pats Stalinas. 
Ypatingas dėmesys kreipiamas į 

Žemės rutulys pradeda naują 
taką aplink s8ulę. Tatai jam ne 
pirmiena. Visatoje viskas plazda 
amžinumu. Nesuskaitomos metų 
voros praskrieja kaip vienas aki
mirksnis, ir niekas, galima saky- 

akcijos vieningumą ir į aktualius 
šūkius, reikalingus sovietų politikai.

Trečioji sekcija — jaunimo. Jai 
paskirti du šefai: italų komunistai 
Giuliano Pajetta ir Giovanni Pesce. 
Faktinai, tačiau, jai vadovauja ge
neralinis sovietų Komjaunimo sek
retorius Anton Celiapin. Sekcija 
turi savo agentų visuose kraštuose, 
kur veikia taip vadinamos „de
mokratinio“ jaunimo sąjungos ar 
frontai.

Longa manus — ilgoji ranka
Ypatingo dėmesio vertas „anti- 

koloninis sekretoriatas“ — Antiko- 
loninės Lygos, pastaruoju metu so
vietų įsteigtos Berlyne, „ilgoji ran
ka", kuri naudojasi gerai suorga
nizuotu propagandiniu tinklu ir 
dviem radijo siųstuvais — Berlyne 
ir Liubline. Abi čia suminėtos or
ganizacijos šiandian ypatingai in
teresuojasi olandų Indijos, Indoki- 
nijos ir abiejų naujų azijatinių 
valstybių — Hindostano ir Pakista
no — politine evoliucija. Dėl to vi
sai nenuostabu, kad Markso išpa
žinėjų skaičius tuose kraštuose 
paskutiniųjų 6 mėnesių laikotarpyje 
pašoko nuo 53.700 iki 120.000 narių. 
Tuo ypačiai patenkinta Antikolo- 
ninės Lygos pirmininkė, o šiuo me
tu Kominformo antikoloninio sek
retoriato vadovė Sofija Melman, 
buvusi ilgametė Kominterno agen- 
tė ir „Artimųjų ir Tolimųjų Rytų 
darbininkų komunistinio universi
teto“ rektorė Maskvoje.

Be abejo, kelių šimtų milijonų 
gyventojų azijatiškiems kraštams 
120.000 skaičius yra tik lašas jūro
je, bet — kaip tvirtina padėtį žiną 
žmonės — tai esanti tik įžanga į 
„naująją erą“, komunistinant Azi
ją. Jeigu kalbėti apie Indijos ko- 
munistinimą, tai šį akcija manoma 
vesti priemonėmis, išmėgintomis 
Kinijoje, tik didesniu mastu.

Krikščionių reakcija
Kokia turėtų būti krikščionių 

reakcija Kominformo atžvilgiu? Į 
šį klausimą atsako jau pradžioje 
minėtas A. C. F. Beales:

— Aiškus dalykas, kad dalykų 
pasikeitimas, kuris iššaukia juo gi
lesnį priešingų stovyklų sąjungi
ninkų jsistiprinimą, sukelia liū
desį krikščioniškame pasaulyje. 
Yra trys būdai, kurie gali padėti 
krikščioniškai reaguojant:

a) Pirmas — nesvyruojant laiky
tis savo pašventintų įsitikinimų, 
meldžiantis, kad žmonės būtų var
tais kovotojais arba vertais kanki-,. 
niais, jei to prireiktų.

b) Antras — tvirtas priešingos 
teorijos klaidų atmetimas, taip, pa
vyzdžiui, kaip buvo padaryta su 
sovietų komentarais apie šv. Tėvą 
ir hiltlerizmą.

c) Trečiasis būdas — tai supati- 
mas, kad turime negailėti „didžiau
sių pastangų, ištraukiant į viršų ir 
atvirai skelbiant tuos moralinius 
dėsnius, pagal kuriuos — kalbame 
— gyvename, įtikinant kitus jų 
svoriu ir parodant, kaip pritaikinti 
juos gyvenime", — kaip tai skelbia 
vienas Anglijos katalikų laikraštis.

Visai suprantama, jog kitokios 
alternatyvos nėra. Ir visi tie trys 
būdai turi būti vartojami kartu. 
Ištikimybė mūsų dėsniams kiek
viename veiksmą, atviras pasiprie
šinimas ten, kur ateistinis komu
nizmas nepripažįsta Dievo teisių ir 
žmogiškojo padorumo pirmenybės 
ir mūsų pavyzdžio jėga.

Toks yra toli siekiąs krikščionių 
atsakas į netolimus įvykius, — pa
baigoje tvirtina C. C. F Beales.

ti, nepakinta. Tiktai ant žemės 
kamuolio mes gyvename fazėmis, 
kurias dalijame į metus ir am
žius. Tiktai su ja skriedami, mes 
skaičiuojame valandas, minutes ir 
sekundes. Kurią nors valandą su- 
švytime kaip žvakės liepsna, ir 
nežinomą valandą užpučia mus 
besisukančios žemės dulkės. O ji
nai suka ratus toliau ir kaitinasi 
saulės artumoje.

Iš šitos erdvės begalinės, iš tų 
neaprėpiamų melsvų tolių, iš kur 
nusileidžia į mus vis Nauji Me
tai, mūsų gyvenimas ir rūpesčiai 
atrodo tokie menki ir laikini. 
Niekas dėl mūsų visatos sąrango
je nepakinta. Tačiau mūsų pačių 
gyvenimas gali žymiai pakitėti — 
ir asmeniškai ir bendruomeniškai. 
Vienas iš baugiausių klausimų, 
kurį nuo karo pradžios suvirpina 
mūsų širdyse pirmi Naujų Metų 
dūžiai, — tai kas bus toliau su 
mumis? Vis dar esame kaip šv. 
Jono vabalėliai provėžose, kurio
mis atidarda sunkūs nežinomi ra
tai. Nepriklausomo gyvenimo me
tu vis šį tą pramatydavome, vis 
galima būdavo iš didesnio pavo
jaus išsilenkti, bent pačiai tautai, 
jed ne paskiram asmeniui.

Kai prasidėjo karas, tai Nauji 
Metai visą laiką išnyra prieš mus 
iš tokios niūros nežinios, kad nei 
įžvelgti nei pramatyti nieko ne
galime. Rasit, 1948 metai mums 
bus ir labai reikšmingi, kurių nie
kada nepamiršime, kaip tų, ku
riais tėvynę palikome. O gal jie 
prabėgs kaip palydimi, kurie dau
gumos iš vietos nepajudino. Daug 
kas šį klausimą sau stato, ir nie
kas savo likimo įspėti negali. Tai 
yra gyvenimo mislė, iš visų mįs
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lių pati raizgiausia, kuriai nėra 
atsakymo jokiose žmogaus išma
nymo knygose nei jo beprasmiuo
se spėliojimuose. Savo likimo ne
žinojimas yra kiekvieno žmogaus 
dalia šioje žemėje.

Bet tai yra taip pat brangiausia 
dovana, kurią turime šios žemės 
dulkėse, kaip auksą pustomam 
smėly. Kas būtų, jei turėtume tą 
pačia širdį ir tuos pačius siūbuo
jančius jausmus, o akys būtų lai
ko neapdumtos — regetų gim
stančius įvykius ir amžius? Jei 
staiga nušvistų mums Nauji Me
tai su visu vargu ir nedalia, Kuri 
mus tyko, pav. emigracijoje ar 
čia pasilikus, jau dabar būtum ne
laimingi ir, galimas daiktas, pa
lūžtame, nė savo dvasios jėgų 
neišmėginę. Kaip gera vis dėlto 
šiandien dar nežinoti, kad rytoj 
tavęs jau nebebusi O jei Metai 
Nauji slepia nuo mūsų džiaugsmą 
ir visų vilčių nunokintą lūkestį 
grįžti namo, ar tai žinodami išt
vertume, nesijaudintume? Kaip 
gera vis dėlto nežinoti dar šian
dien, kad rytoj tavęs laukia džiu
gi staigmenai

Nežinia žmogui yra kančia, ir 
ta pati kančia jam yra kartu lai
mė. Ir kada linkime laimingų 
Naujų Metų, pasakome didžią tie
są, nors mūsų linkėjimai nevisada 
išsipildo. Laimingi jie yra dėlto, 
kad neatveria visų savo paslap
čių, kaip norėtume, kad surami
nimą teikia lūkesčiuose ir vilty, 
kuri gali ir tikrai nušvisti. Taip 
ir norisi visiems palinkėti, kad N. 
Metai iš savo neperregimo įvy
kių rietimo išskleistų grįžimą na
mo, o ne masinę emigraciją, ku
rios išvakarėse gyvename. Tai bū

tų mūsų didelė laimė mūsų lū
kesčių galas.

Tačiau nežinia mums draudžia 
būti tikriems ir perdaug viltis tuo, 
ko laukiame, kolei neregime aiš
kesnių ženklų. Jei ir turime ne
palaužiamą tikėjimą, jei ir mano
me, kad taip palikti visą laiką ne
gali, tai paties laiko apskaičiuoti 
neturime kaip. Jis praslysta pro 
mūsų pirštus kaip gūrus smėlis. 
Nauji Metai dėlto mums siūlo tu
rėti kantrybės ir ryžtumo, ir ta
riant Ad. Mickevičiaus žodžiu — 
„siekti, ko vyzdis nepasiekia, ir 
laužti, ko protas nepajėgia." Tai 
yra — tikėtis šiais laikais paties 
neįtikimiausio ir paties, rodos, ab
surdiškiausi© arba baugiausio da
lyko, ir vis dėlto neprarasti vil
ties, ruoštis susigrumti su juo vi
somis jėgomis, nepasiduoti jokiam 
nusiminimui ir jokiam smūgini, 
iš kur mus betykotų. Dėl to N. 
Metų linkėjimai tremtyje tegali 
labai paprasti ir proziški būti: 
stiprinti pasiryžimą ir dvasios jė
gas kiekvieną N. Metų dieną, 
grūdinti kaip geležį, kad nežino
ma dalia ne mus gniūždytų, o mes 
įveiktume visą piktą ir laimėtu
me sau laimingus N. Metus.

Kaip žemė vis skrieja aplink 
saulę amžių amžiaus nepakisdama, 
taip nepakilusios skries mūsų 
mintys aplink tėvynę ir savuosius, 
nors kažin kur Dievo Apvaizda 
mus nuvestų, iki būsime vėl visi 
drauge ir namie. Praeis seni ir 
nauji metai, bet niekada nepraeis 
mūsų šaukimas teisybės, kol rūsti 
Dievo ranka nenutrenks melo ir 
klastos nuo jo išpuikusio sosto. 
Teateinie ta laukiama valanda dar 
šiais Naujais Metais!
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Vatikanas DP problemos sprendimo klausimu
VATIKANO MIGRACIJOS BIURO SEKRETORIAUS MONSIG. W. S. CARROLL ATSIŠAUKIMAS DP REIKALU TARP

TAUTINĖS KAT. MERGAIČIŲ FEDERACIJ3S IR TARPT. MOTERŲ LYGŲ UNIJOS KONGRESE ROMOJE

Aš, kaip Šv. Sosto atstovas, iš 
tikrųjų jaučiuosi pagerbtas, sutei
kiant man progą išdėstyti Jums 
išvietintųjų asmenų Europoje pro
blemas ir jas perduoti Jums ir per 
Jus katalikėms pasaulio moterims, 
sutelkiant progą pasidalyti didele 
humanistine misija, kurią yra taip 
mielai ir taip kilniai pasiėmusi 
Bažnyčia, rūpindamasi tomis ne
laimingomis žemo nežmoniškumo 
aukomis. Todėl aš norėčiau pa
reikšti Jums savo ir savo perdė- 
tinių aukštą šios rūšies prielan
kumo įvertinimą, pareikšti Jums, 
gerbiamoji pirmininke, panele 
Steenberghe, Jūsų valdininkams 
ir visoms daugelio tautų dele
gatėms, kurie taip gražiai mane 
čia pasveikino šią popietę.

Išvietintuosius asmenis Europoje 
sudaro milijonas ar daugiau in
dividų, žmogiškų būtybių, kurios 
tik prieš kelius metus, lygiai kaip 
Jūs ir aš, dar tebegyveno nor
malų gyvenimą, būdami savo šei
mų rateliuose, gerbiami savo ben
druomenės, lojalūs savo Dievui ir 
savo Kraštui. Bet su karu ir jo 
pagimdytu kartėliu ir neapykanta, 
šie nelaimingieji buvo priversti — 
reikalo ar persekiojimo — palikti 
savo namus, savo bendruomenes, 
savo tėviškes, ir dažnai net savo 
mylimus artimuosius, ir sveti
muose kraštuose kęsti ilgą atsky
rimo ir vargo laikotarpį. Mielai 
dabar jie norėtų grįžti pas savo 
mylimus artimuosius ir į tas še rną 
bendruomenes, kurios normaliai 
reikštų jiems ir namus ir laimę. 
Iš tikro, jie mielai grįžtų, nors ir 
ių grįžimas reikalautų iš jų aukos 
ir kančių, jei tik jie galėtų grįžti 
su minimaliniu užtikrinimu, kad 
jų gyvybei nebus pavojaus. Deja, 
nors milijonai asmenų, taip pat 
išvietintų, jau yra dabar repatri
juoti, tačiau šis „kietas branduo- 
lis", kuris pasilieka nerepatrijavęs, 
sudaro gausią grupę, kuri, ne
paisydama natūralaus linkimo re- 
patrijuotis, negali priimti šio iš
sprendimo dėl aiškiu persekiojimo 
pavoju ir net mirties, kuri is to 
seka. Todėl jie ir negali būti re
patrijuoti.’ Dabar jie gyvena sto
vyklose arba ir laikinuose bu
tuose, gyvena su ilgesio viltimi, 
su agoniška ir širdį plėšančia vil
timi, kad tuojau, labai greit sup
ratimo ir krikščioniško broliš
kumo dvasia suteiks jiems ko
kiame nors tolimame krašte sve
tingumą ir progą įrodyti savo ver
tingumui, kad jie yra taikingoje 
bendruomenėje teisę myli pilie
čiai ir geri darbininkai. Aišku, jie 
negali neribotą laiką pasilikti da
bartinėse savo sąlygose. Turi būti 
surastas tam t”:i__ 
šio sprendimo suradimas sudaro 
„Išvietintųjų 
problemą".

Išvietintųjų ___ _______ r_,_ ,_________  ,____  __
problema yra iškėlusi Šventajam aiškios užimamos vietos krikščio-

-Sostui ypatingą rūpestį ir bendra- niškų principų gynime. Jie nėra 
darbiavimą. Šios šiurpios proble- nei atstumtieji, nei renegatai; jie 
mos išsprendimas, nuo kurio pa- yra rimti vyrai ir moterys, kurie 
reina daugiau negu milijono žmo- kentėjo dėl to, kad buvo virš vi
nių sielų likimas, nuo pat pačių dutiniškumo, ir jų 1 J .
pirmųjų dienų iššaukė didžiausią kantrus koncentracijos metų per- 
Bažnyčios simpatiją. Aišku, šven- nešimas daugeliu atvejų jų ver
tas Sostas neturėjo nei priemonių, tingumą tik padidino. Užsienyje Ha8.uo„yM 
nei išteklių dabartiniam šių išvie- šitų žmonių atžvilgiu rodoma daug dentas admirolas Leahy ir aš nu
linių asmenų perkėlimui. Ši parei- neteisingo supratimo, kuris tuo • ■ - ■
ga buvo prisiimta Tarptautinės pačiu metu daro išvietintiems as- 
Pabėgėlių Organizacijos prie Jung- menims dižiausią neteisybę ir nai- 
tinių ~ ~ *
Sostas 
.kauti 
šiame 
darbe 
tikslui . ______ r_______ ____ ________
kane Migracijos biurą kurio cen- nės, iš pradžios išgabenti į Va- įsitikinom/kad jie ėjo klaidinga 
trinė įstaiga yra Jo Šventenybės karų Europą ypač dėl to, kad jie kryptimi.

įvairiose pasaulio dalyse; ir kiek
vienoje tautoje, kurioje šiems iš 
vietintiems dabar suteiktas sve
tingumas ar į kurią jiems gali bū
ti leista eventualiai ” 
Bažnyęia organizuoja
Katalikų Komitetus ir nori pa
rodyti, kad Bažnyčia ir viso pa
saulio katalikai . tikrai 
vaidinti efektyvų vaidmenį šioje 
didelėje gailestingumo misijoje.

Bet Migracijos biurų, laikinų 
atstovų, tautinių katalikų atstovų 
neužtenka. Be didelės masės kata
likų visame pasauly, be Jūsų ir 
manęs ir katalikų, tokių, kaip 
mes, šita problema yra žinoma 
kiekviename krašte; ne vien ka
talikų visur pradedama laikyti 
šiuos nelaiminguosius savo bro
liais Kristuje; nors jie tiesia savo 
gelbstinčią ranką šiems nelaimin
giesiems jų vargo metu, tačiau iš 
biurų ir komitetų nauda bus maža. 
Todėl Bažnyčia kviečia jus į pil-

(keliauti; 
Tautinius

nori su-

sau darbo, užsiimti amatais ir sa
vo profesijų darbais, kad tokiu 
būdu jie patys galėtų vėl sug
rįžti prie normalaus šeiminio gy
venimo, kuris tuo pačiu metu bus 
naudingas bendruomenei, kuri 
teikia jiems svetingumą. Neliesa, 
kad jie yra priešingi krikščioniš
kiems ir demokratiniams princi
pams. Apskritai yra nustatyta, 
kad iš visų išvietintų asmenų 
Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje 
75% yra katalikai ir daugiau ne
gu 80% krikščionys.

Susidomėjimo problema logiškai 
išplaukia iš išvietintų asmenų 
padėties supratimo. Jei ši proble
ma bus išspręsta, tai tik per su
sidomėjimą ir susirūpinimą, ku
rie neturi sustoti tik prie vyriau
sybių durų, bet siekti toliau ir 
prasiskverbti į įvairias valstybes, 
grafijas ir bendruomenes. Vyriau
sybės turi būti įaįmonintos, kad 
šie asmenys sudaro reikšmingą 
būrį vertingų imigrantų, kuriais 
gali būti pasitikima dėl jų lojalaus 
tarnavimo ir nuoširdaus atsidavi
mo bet kokiai valstybei kuri su
teikia jiems svetingumą. Bet ly
giai svarbu — jei ne svarbiau — 
yra sukelti susidomėjimą vieti
nėse bendruomenėse ir įvertinimą 
tose bendruomenėse, į kurias įsi
leidimas tam tikro šių asmenų 
skaičiaus iš tikro bus vertingas 
ir bendruomenei ir tautai.

Veiklumas, reikalingas šito pro
jekto rėmimui dėl išvietintų as
menų apgyvendinimo, pirmiausia 
yra tam tikras sąmoninamas ir 
propaganda, ir antra — bendra
darbiavimas ir parama. Sąmonini
mas ir propaganda reikia tiesiog 
ar neliesiog skleisti vyriausybėse 
per bendruomenės veiklą ir su
pažindinti su problema ir susirū
pinimu ją išspręsti; bendradarbia
vimas ir rėmimas reikia vykdyti 
pagal savo išgales per bažnytines 
įstaigas, per tautinius ir vietinius 
komitetus, kad būtų priimti šie 
imigrantai ir kad jie būtų paremti 
saugiai ir patvariai jiems patiems 
kuriantis naujose savo tėvynėse.

Čia, Romoje, Tarptautinio Kon-

jus, 
dė- 
as-

niausią bendradarbiavimą, spren- greso eigoje, Jūs, pasaulio katali- 
džiant šią problemą. Problemos moterų vadovės, esate išdis- 
išsprendimas svarbiausia pareina kutąvusios daugelį didelės svar- 
nuo supratimo, susidomėjimo ir |jOS sunkių problemų ir, be abejo, 
veiklumo. norite vykdyti svarbius savo

Problemos supratimas svarbiau- veiklos planus daugelyje katali- 
sia pareina nuo noro ištirti tragiš- kiškųjų pastangų ir katalikiškojo 
ką šių nelaimingų žmonių padėtį susirūpinimo sričių. Akivaizdoje 
ir nuo įvertinimo, kad jie nėra tų diskusijų ir nutarimų aš tik 
kažkokia leista žmonijos atskala, 
išskirta, kaip nuodai iš žmogaus 
kūno, bet, priešingai, vertingų pi
liečių grupė, iš kurių daugumas 

...- • - ,. buvo priversti palikti savo namustikras sprendimas. k lėvynę ne lįskirtiniat jų dva- RiirAriimac stinarn ... ................. . . .

prieš savo norą kreipiuos | 
kad jūs atkreiptumėte rimtą 
mesį į šią baisią išvietintų 
menų Europoje apgyvendinimo 
problemą. Si problema reikalauja 
labai skubaus sprendimo ir taip 
gyvybiškai surišta su būsima Eu
ropos ir pasaulio taika, kad jūs 
turit grįžti iš Romos ne su kitokiu 
sprendimu kaip šis: sukelti savo 
šalių moterų katalikių palankią 
kompaniją dėl šių nelaimingų karo 
aukų; jei tai pavyktų jums pa
daryti, jūs galėtumėt laikyti savo 
kongresą nepaprastai nusisekusiu. 
Todėl tose šalyse, kurios turėtų 
galimybės pasveikinti atvykusius 
šiuos išvietintuosius asmenis, už- 
registruokit savo tautinių organi
zacijų, savo diocezinių grupių, sa
vo parapijinių vienetų paramą 
šiam didžiam tikslui. Tegu jūsų 
tautiniai ir vietiniai įstaigų cen
trai paspaudžia savo tautines 
vyriausybes, kad jos atkreiptų 
rimtą dėmesį į platesnės imigraci
jos programą, palankią išvietin- 
tiems asmenims; tegu sužino, kad 
jūs esate tuo suinteresuotos ir kad 
jūs favorizuojate tokią programą. 
Ir tuo metu, kai jau padaryti pasi
rengimai priimti šiems naujiems 
imigrantams, už Tautinių Katali
kiškų Komitetų pastangų statykit 
pilniausią savo tautinių ir vietinių 
organizacijų paramą ir bendradar
biavimą. Komitetai veiks bendra
darbiaudami su Vatikano Migraci
jos biuru.

Kreipdamasis į Tarptautinę Ka
talikių Moterų Lygų Uniją — ir į 
tuos milijonus pamaldžių moterų 
visame pasauly, kurios yra priim
tos narėmis i tą garbingą sąjungą 
— ir prašydamas, kad jos prisidė
tų prie šio didelio humanistinio 
darbo savo tikrai nepaprastu rū
pestingumu ir pastangomis, Šven
tas Sostas tiki, kad kiekvienas 
bendradarbiavimas, atliktas šiuo 
atžvilgiu, iššauks šimtų tūkstančių 
mūsų žmonių nenutrūkstamą ir 
maldingą dėkingumą.; to rūpesčio 
ir pastangų dėka jie bus įgalinti 
grįžti prie normalaus šeiminio gy
venimo džiaugsmų. Be to, tie, 
kurie remia šiuos mažiau laimin
gus Dievo vaikus ir įneša savo. 
intymią dalį į gailestingumo misi
ją, ypatingu būdu pajus didelę pa
guodą, nes gailestingumas yra la
bai artimas ir labai brangus tėviš
kai visų mūsų Bendro Tėvo šir
džiai, mylimam ir garbingai vieš
pataujančiam Vyriausiam Aukoto
jui, Popiežiui Pijui Dvyliktajam.

,,SENIEJI IR NAUJIEJI METAI“ Haunstetteno DP stovykloje
V. Račkausko nuotr.

asmenų

asmenų

siniai nusiteikimai ir gabumai bu
vo laikomi turinčiais ypatingą 
reikšmę karo vyksme; kiti buvo 

Europoje prievarta iš tėvynės išvežti dėl jų

Europoje
HeftasiieisiMsfa riitys

IŠTRAUKA IS BUV. UŽS. REIK. MINISTERIO J. F. BYRNES NESENIAI IŠĖJUSIOS 
KNYGOS „SPEAKING FRANKLY“

Atvykę į Berlyno priemiestį Ba- 
belsbergą, buvusį vokiečių filmų 

kančios, jų kolonijos centrą, sužinojome, kad 
maršalas Stalinas atvyks viena 
diena vėliau. Tai davė mums pro? 
gos pasidairyti po miestą. Prezi-

nimą, tikrasis vaizdas mus sukrė
tė. Mes akyvaizdžiai pamatėme, 
kad karas taip pat skaudžiai palie
čia senius, moteris ir vaikus, kaip 
ir karius.

vykome j Berlyną.
- . .. Gilų įspūdi mums padarė minios

Tautų Organizacijos. Šv. kiną jų apgyvendinimo svarbų žmonių, užplūdusių gatves. Tai bu- 
buvo pakviestas talkinin- projektą. Pirmiausia neteisinga Vo daugiausia seneliai ir vaikai, 
savo bendradarbiavimu tvirtinti, kad jie nenori dirbti, kad Dauguma jų nešėsi savo turtą ant 

dideliame humanistiniame jie yra tinginiai. Apsilankymai pečių. Mes nežinojom, kur jie ėjo, 
ir jis mielai sutiko. Tam Italijos ir Vokietijos stovyklose o jr jje patys vargu tai žinojo, ta- 
Bažnyčia yra įkūrusi Vati- visai aiškiai parodo, kad šie žmo- £jaUt kai pasiekėm Berlyną, mes 
"-----— i—>_ —. nės, j § pradžios išgabenti į Va- .................... ................................

Valstybės .sekretoriate. Šis biuras buvo labai gabūs darbininkai, da-
yra paskyręs astovus, kad jie dar tik teprašo žmonijos prie- Nepaisant viso to, ką mes bu- 
veikliai platintų šią programą lankumo — galimybės vėl gauti vom skaitę apie Berlyno sunaiki-

Stalinas atvyko liepos 17 d. ir 
tuoj pat apsilankė pas prezidentą. 
Mes turėjom neužmiršti vadinti jį 
generalisimu, nes šį naują titulą 
jis priėmė ryšium su raud. armijos 
didžiuoju laimėjimu.

Tai buvo pirmas prezidento Tru- 
mano pasimatymas su Stalinu. Po 
labai malonaus pasikalbėjimo pre
zidentas paprašė Staliną, Moloto
vą ir Pavlovą, sovietų vertėją, 
pasilikti pusryčių. Jie sutiko. Pasi
kalbėjimas vyko draugiškoj nuo
taikoj. Prezidentui Stalinas padarė

tokį pat gerą įspūdį, kaip man bu
vo padaręs Jaltoje. Kalbant apie 
mūsų apsilankymą Berlyne, aš 
paklausiau generalisimo nuomo'iės 
dėl Hitlerio mirties. Mano nuste
bimui jis pasakė tikįs, kad Hit
leris tebesąs gyvas ir šiuo melu 
esąs gal būt, Ispanijoje arba Ar
gentinoje. Po kelių dienų aš jo 
paklausiau, ar jis nepakeitė savo 
nuomonės, ir jis atsakė, tebegal
vojęs lygiai taip pat kaip ir 
anksčiau.

Gromyko, sovietų ambasadorius 
didž. Britanijai F. T. Gusev ir p. 
Pavlovas. Gerai, kad salė buvo 
didelė, nes kiekviena delegacija, 
be šitų minėtų pagrindinių, turė
jo dar ir kitų savo narių. Jų gru
pės keitėsi, atsižvelgiant į tai, 
koks klausimas buvo svarstomas 
ir koki techniški patarėjai buvo 
reikalingi. Kiek aš atsimenu, kon
ferencijos atidarymo dieną mūsų 
delegacijoj dalyvavo ambasa
dorius Averell Harrimann, pase- 
kretorius William L. Clayton, Ed
win W. Pauley, Ben Cen, James 
C. Dunn ir Doc Mathews.

Stalino pasiūlymu prezidentas 
Trumanas buvo išrinktas pir
mininku. Jis tuojau iškėlė viešu-

Haunstetteno DP stovyklos vaikučiai Augsburgo amerikiečių jiems surengtoje eglutėje. V. Račkausko nuotr.

Pusryčių metu generalisimus bu
vo labai smagus, kaip paprastai 
jis tokiais atvejais būna. Jis gra
žiausiais komplimentais gyrė pus
ryčių vyną. Prezidentui dėkojant 
už komplimentus, Stalinas paprašė 
kelnerį nuimti nuo butelio rankš
luostį: jis norėjo pamatyti etiketę. 
Aš buvau patenkintas, kad jis tai 
padarė, nes ten buvo Kalifornijos 
vynas.

Tuoj po pusryčių mes išvykome 
į Potsdamą į Cecilienhof rūmus, 
kur vyko konferencijos posėdžiai. 
Sį kartą rusai, taip kaip ir visa
da, kai jiems tenka šeimininkų 
vaidmuo buvo rūpestingai pasiruo
šę. Cecilienhofo rūmai, buvusi 
kronprinco Wilhelmo rezidencija, 
konferencijai gerai tiko ir jos 
dalyviams teikė visus patogumus. 
Tai yra dviejų aukštų rudo ak
mens pastatas, stovįs gražioj vie
toj netoli Gribnitz ežero. Keturi jo 
sparnai sudaro kiemą, kurį raud. 
armija puikiai išdekoravo 24 pėdų 
pločio raudona žvaidžde iš gerani- 
umų. Kiekvienos vyriausybės gal
va buyo aprūpintas kambarių 
komplektu savo asmeniniams rei
kalams ir kiekviena delegacija 
turėjo savo posėdžių kambarį ir 
štabui reikalingas įstaigas.

Pati konferencijų salė buvo la
bai didelė ir šviesi. Vienoje pu
sėje - milžiniški langai, besitesią 
nuo lubų iki grindų, leido į salę 
daugybę šviesos ir teikė konferen
cijos dalyviams galimybę pasi
gerėti gražiu reginiu.

Grupėj, kuri liepos 17 d. 5 vai. 
10 min. po pietų susėdo prie dide
lio ąžuolinio stalo, be prezidento 
ir manęs iš amerikiečių pusės 
dalyvavo buvęs ambasadorius Jo
seph E. Davies, admirolas Leahy 
ir Chip Bohlen. Anglų delegaciją 
sudarė min. pirmininkas Churchill, 
užsienių reikalų ministeris An
thony Eden, p. Atlle, Sir Alexan
der Cadogan ir vertėjas. Sovietų 
Sąjungą atstovavo generalisimus 
Stalinas, užs. reik, ministeris Mo
lotovas, p. Višinskis, Andrei A.

Amerikos lietuviukai 
(C. V. Baltramaičio vaikai)

Pirmiausia komisija turėtų svar
styti Italijos ir Balkanų priešo 
valstybių sutartis. Užs. reik, mi
nisterial susitartų dėl bendrų 
principų ir paskirtų atstovus su
daryti toms sutartims pagal nusta
tytus. principus. Po to užs. reik, 
ministerial tuojau turėtų eiti prie 
Vokietijos sutarties svarstymo. 
Susitarę dėl pagrindinių dalykų, 
būtent valsybės sienų ir vietinių 
valdžios organų, jie turėtų skirti 
atstovų komisiją sutarties deta
lėms išdirbti. Taikos sutartys, pa
remtos tais pagrindiniais susitari
mais, toliau būtų patiektos JTO 
pilnaties susirinkimui peržiūrėti, 
panašiai, kaip Dumbarton Oaks 
pasiūlymai buvo patiekti peržiū
rėti San Francisco konferencijai. 
Tokį pat planą pramačiau ir Japo
nijos reikalų tvarkymui. Preziden
tas, peržiūrėjęs mano planą, iš 
savo pusės jį priėmė.

Neužilgo aš tapau valsybės se
kretorium. Prezidentas patiekė 
mūsų memorandumą valstybės de
partamentui. Departamento valdi
ninkai buvo rios pačios nuomonės 
ir siūlė duoti tam planui eigą.

Tai buvo gera teorija, tačiau 
vienu atžvilgiu ji buvo klaidinga. 
Aš buvau manęs, kad pasibaigus 
karui, kariavusios šalys bus taip 
ištroškusios taikos, kad neišven
giami nuomonių skirtumai bus iš
spęsti be didelių sunkumų.

Tiesa, po Jaltos konferencijos 
mes buvom šiek tiek nusivylę. 
Tokie įvykiai, kaip Berno inci
dentas ir Lenkijos bei Rumunijos 
nutarimų išprievartavimas, buvo 
mums pirmuoju skambučiu, kad 
ateity mes turėsime susidurti su 
gimtais nuomonių skirtumais. Ta
čiau mumyse tebebuvo gyvi pas
kutinio prezidento Roosevelto laiš
ko premjerui Churchilliui žodžiai, 
kuriais jis, remdamasis savo patir
timi santykiuose su rusais, tikė
josi, jog tie sunkumai išsilyginsią.

Šiandien kiekvienam lengva pa
sakyti, kad nei už prezidento Roo
sevelto patarimą, nei už mano 
prielaidą negalima buvo garan
tuoti. Yra senas, bet teisingas po
sakis: „Geriau matyti tai, kas yra 
užpakalyj, negu pramatyti per toli 
į priekį".

Jei kas atsimena JAV piliečių 
laikyseną sovietų atžvilgiu tuoj 
po Vokietijos kapituliacijos, su
tiks su tuo, kad Jungtinėse 
Valstybėse sovietams buvo ro
doma daugiau palankumo, negu 
kurioj, kitoj šaly. Rusija sunai
kino savo palankumo indėlį Jung-

mon klausimus, kuriuos mes 
vom aptarę, dar plaukdami į 
ropą. Buvo matyti, kad kitų 
riausybių galvos įvertino prezi
dento pastangas, iš anksto paruo
šiant pasiūlymus diskusijoms. Ben 
Cohen ir aš paruošėme užs. rei
kalų ministerių konferencijos pla
ną. Kai aš jį patiekiau prezidentui 
Trumanui peržiūrėti, mums kilo 
įtarimas, vėliau tikrai pasitvir
tinęs: sovietų Sąjunga nenorėjo 
pagreitinti sutarties su Vokietija 
sudarymą. Mums buvo aišku, kad 
šis klausimas turėjo būti kuriam 
laikui atidėtas, nes prieš mus sto- 
vėjo dar daug svarbių dalykų, o nu,„ — r-------- ------ ,
be to, Vokietija dar neturėjo jo- Įįnėse Valstybėse savo beatodai- 
kios vyriausybes. Bet mes manėm, rjškumu ir neįvertinimu geros va- 
kad pradžia turi būti nedelsiant j;OS| rodytos jai per ištisus dvejus 
padaryta, ir kad mūsų patirtis, su- su puse metų. Mūsų prielaida, kad 
darant Italijos ir Balkanų sutartis, mes galėjome bendradarbiauti, ir 
palengvins mūsą susitarimą del mūsų parodyta kantrybė besisten- 
Vokietijos problemų. giant bendradarbiauti, pateisina

Aš pavaizdavau komisijos dar- mūsų dabartinį griežtumą Sovietų 
bų planą, suskirstytą į tris etapus. Sąjungos atžvilgiu.

bu- 
Eu- 
vy-

2



ŽIBURIAI 3 PSL.1948.1. 10. Nk. 1 (111)

ALBRECHT DVRER KRISTAUS GIMIMAS

LIETUVIU LITERATŪRA
TREMTY 1947 METAIS

A. S.

PASISAVINKIT MŪSIŠKUSBARBARIZMUS
KASO ADV. KOSTAS R. JURGĖLA

tikrą meno pasaulį, negalima nu
ginčyti. Tiek forma, tiek moty
vais jis su Maironio linija maža 
ką bendra beturi. Jis ir be ero
tinės lyrikos, ir be muzikalumo, 
ir bemaž be religinių motyvų ar 
tik su meniniškai išreikštais. Pa
triotinėj lyrikoj jis originalus, bes 
geografijos ir istorijos, kaip sako 
J. Girnius. Kur jis kalba su pato
su ir filosofuoja, ten sau kenkia. 
Jis impresyvus ir ekspresyvus 
kartu, dėlto simetrija jam — ša
blonas. Ryškus pasinešimas j pesi
mizmą, bet ne į mintinį, o emo
cini, vietomis tik į dekoratyvinį) 
pav. epiteto „juodas" vartojimas).

Jaunas miręs, Vytautas Mačer
nis naujesniojoj mūsų lyrikoj uži
ma svarbią poziciją. „Vizijos" yra 
jo Romoj Lietuvių Centrinio Ko
miteto išleistas pomirtinis poezi
jos rinkinys, spaudai paruoštas 
Vytauto Sauliaus. Rinkinys susi
deda iš vizijų ir sonetų. Vizijos — 
mistiškai psicholiginė kūryba apie 
gimtuosius namus, vaikystę, gam
tą. Stoka toninės eilėdaros priva
lumų ir muzikalumo jas artina į 
poeziją prozoj (pig. Walt Whit
man). Ištęstumas ir epinis ele
mentas mažina vizijų lyrinę ver
tę. Tačiau būdingas misticizmas ir 
impresyvus priėjimas prie daiktų 
bei reiškinių veda į tikrą meno 
pasaulį. V. Mačernio sonetuose 

. . ___ c___ J7tl ___ __________ daugiau glaustumo, daugiau tei-
laikė sau garbe atsišaukti anos spausdinti siauram artimųjų rateliui, giamos gyvenimo prasmės išraiš-
pirmosios knygos. Eilė, ypač jau- -H. Nagys—jaunas, bet gilus emo- kos. Bet ir vėl — asonansų gau-
nesniųjų rašytojų, sukakčių žymi cmįs poetas. Ar jis seka ar ne
pereitus metus. Lietuvių Trem- seka R. M. Rilke, tai galim pa-

1. Bendras žvilgsnis horizontu'". Iš 
išleista Jurgio 

pakopos",

nu" ir „Staigiu 
verstinės lyrikos 
Baltrušaičio „Žemės 
verstos Jono Valaičio.

Naujomis laidomis pereitais me
tais išėjo Maironio „Pavasario 
balsai" (dešimta laida, net du lei
dėjai: L. Vismantas Wurzburge 
ir P. Indreika ir J. Narbutas Meer- 
becke) ir Maironio „Raseinių 
Magdė" (penkta laida, išleistą 
taip pat P. Indreikos ir J. Nar
buto „Gabija" dar išleido ir „Mai
ronio balades".

Neužmiršta buvo taip pat perei
tais metais ir vaikų lyrika. Vytė 
Nemunėlis davė mūsų mažiesiems 
„Tėvelių nameliuos", Vyt. Šimai
tis „Vyturėlius laukuos" ir St. Lau
cius „Po pilkais debesėliais", Ri
mas Glūdutis „Eilėraščiai vai-

Bemaž su ne mažesniu gajumu 
vystėsi lietuvių grožinės litera
tūra 1947- metais, kaip ir 1946, 
kada ji po 1945 metų apsipratimo 
su savo sąlygomis sparčiai su
klestėjo. Tačiau pereitų metų 
tremties literatūroj motome kele
tą būdingų reiškinių, kurių 
anksčiau nebūta. Iš dalinai su
prantamo metimosi bemaž išim
tinai į lyriką pirmaisiais meta.s 
paskutiniuoju metu pasukta dau
giau išlyginimo kryptim: jau ima
masi ir epinės kūrybos ir šiek 
tiek, pagaliau, draminės. Kitas 
naujas reiškinys — periferijos įsi
liejimas j grožinę tremties litera
tūrą, jos branduoliui betgi pasi
liekant didžiojoj tremtinių masėj,___ ______
susispietusioj vakarinėse Vokieti- kams" (rankr. teisėmis), 
jos zonose. Kuo būdinga pereitų metų trem-

1947 metai lietuvių literatūrai ties lyrika? Negalėtume pasakyti, 
praėjo lietuviškosios knygos 400 kad jj būtų prašokusi 1946 metų 
metų sukakties ženkle. Toji pir- lyrikos vertę. Dalį savo pozicijų 
moji knyga vienų buvo atžymė- jj užleido jau novelei ir romanui, 
ta ir pagerbta pačioj metų pra- Nors jaunatviško gajumo jai ne- 
džioj, kitų gal dar ir gale, mūsų stinga, bet palengva ji daros vis 
kalbininkams pagaliau išaiškinus, daugiau, pasakyčiau, tarptautinė, 
kad sausis galėjo anais laikais o ten, kur ji vėl grįžta namop — 
reikšti ir gruodį. Tačiau, Lietuvių jaj pristinga jaunatviško polėkio. 
Tremtinių Rašytojų Draugijai Henr. Nagio „Lapkričio naktys" 
paskelbus, pereiti visi metai buvo yra kaip ir debiutinis kūrinys, nes 
laikomi pirmosios lietuviškos kny- pereitų metų „Eilėraščiai", už 
gos pagerbimo metais. Visos tais kuriuos jis gavo „Patrios" lei- 
metais tremty išėjusios knygos dyklos premiją, buvo rotatorium

ANDREA MANTEGNA MARIJA su kūdikiu

Juozas Mikuckis

TRYS KARALIAI

ANUO metu, man dirbant 
Lietuvos konsularinėje tar
nyboje, viename Užs. Reik. 
Ministerijos Ekonominio Departa

mento biuleteny skaičiau tokį už
sieniuose mokytų ekonomikos 
daktarų įterptą „lietuvišką“ sa
kinį: „Imediatyvės perspektyvos 
internacionalinei komercijai en- 
kuražuoja spekuliaciją“ Mano tuo
metinis viršininkas, pulk. Zadei- 
kis, pabraukė šį sakinį ir padarė 
visai teisingą prierašą: „Iš dide
lio rašto išėjo iš krašto“.

Lygiai tokio vertinimo buvo 
verti Lietuvos spaudoje mirgėte 
mirgėję internacionalinis, proble
ma, ataka, kontratakavo, štabas, 
komunikatas, ofenzyva, defenzy- 
va, divizijonas, divizija ir tt., ku
rių žymi dalis nesiskyrė nuo se
nesnių jaščikų, priklodų, dūšios, 
čysčiaus, staršinos, vaito, gminos, 
ūlyčios, učiteliaus, vieščių, ir tt.

Visuomenė, regis, pageidautų 
vengti lengvai pakeičiamų sveti
mybių, kad turinys būtų visiems 
suprantamas — išskiriant neiš
vengiamus .tarptautinius žodžius. 
Nors Vydūno raginimai paliko be 
reikiamo atgarsio, vis dėlto sve
timi žodžiai imtini iš šaltininės 
kalbos, o ne iš tarpininkės, kuri 
juos pasisavino ir iškraipė, prieš 
perleisdama juos mūsų kalbai.

Šiais sumetimais vadovauda
masis, norėčiau atkreipti tremti
nių dėmėsį į jų daromus iškrai
pymus, vartojant angliškos kil
mės žodžius. Imant ne tiesioginį 
šaltinį, bet daugumoj rusų kalbos 
darinius ir nekreipiant dėmėsio 
į anglų kalbos tarimą, tremtinių 
spauda primarginama tokiais 
perlais-skoliniais iš rusų tarpi
ninko: „trestas“, „Volstritas“, 
„futbolas“, „beisbolas“, „triukas“, 
„Džekas“, „Džimas“, „Šarkėjus“ 
ir tt.

Šiems žodžiams Amerikos lie
tuviai turi savą nusistovėjusią 
kalbą. Todėl norėčiau surašyti 
mūsų dažniau vartojamus ameri- 
konizmus.

Visų pirma vardai. John ir 
Jack yra ne kas kita, kaip Jonas. 
Angliškai šie vardai tariami Džian 
ir Džiak (ilgosios „a“). Mūsiškai 
tariant, bus ne Džonas ar Džekas, 
bet: Džianas Sharkey — tariama 
Džiak Šarky (kirtis ant „a“) — 
mūsų vadinamas Džiakas Šarkis, 
ne Šarkėjus.

Peter (Petras) tariamas Pyter, 
mažybinis Pete — Pyt, o mūsiš
kai Pyteris Pytė. James (Jokūbas) 
tariamas Džėims, sutrumpinimai 
— Jim, Jimmy. Mūsiškai tariama 
Džimis (ne Džimas). Tenka paste
bėti, kad dėl paprasto nežinojimo 
ar paikumo Ignas, Zigmas ir Izi
dorius mūsiškių dažnai vadina
mi Džimiu. Tap pat Vincas čia 
dažniausiai virsta Viliamu arba 
Bilium — nuo William, Bill — 
nors toksai arittokratas, kaip 
Vincent Astor, tebesilaiko Vin
cento (nes William, Bill yra Vil
helmo, Viliaus kilmės). Joseph, 
Joe (Džiosef, Džiou) pas mus va
dinamas Džiovu (Džiavas).

Jadvyga-Hedwig čia dažniau
siai iškrypsta į LouisezLiusę, 
Luyzą. Marijona ir Marija — pas 
mus šie vardai veik neskiriami 
— tariama Merė (Mary). Magda
lena sugretinama su Margareta, 
išvedama iš sutrumpinimo Mar
gie (tąrk: Mardžy), ir vadinama 
Mardžė. Emily-Millie gyvoje kal
boje virto Milė, lygiai kaip ir 
Milda ar panašūs vardai, kurie 
čia verčiami „Mildred“. Anelė- 
Angela čia Nelė, iš Nellie.

Daiktavardžių gamyboje ame
rikiečiai kaip ir seka tam tikras 
taisykles, nors pirmieji šių bar
barizmų pasisavintojai nebuvo 
mokyti žmonės. Pagrindas — nu
girstas angliškas tarimas. Bali — 
sviedinys arba kamuolys — čia 
virto bolė. Todėl, baseball — 
beizbolė, basketball — besketbo- 
lė, football — futbolė. Trick — 
pokštas — gyvoje kalboje išveda
mas iš daugiskaitos: triksas (ne 
„triukas“). Tuo pačiu nuoseklu
mu „boy“, vaikas, čia išvirto į 
„boisas"; „shoe“, pusbačiai, čia 
vadinami „šiūsas“ (vienskaitoje), 
„šiūsai“ (daugiskaitoje). Tos tai- 
sklės nesekama kitais atvejais. 
Pav., baby — čia „beibė“; street 
(tark stryt), gatvė, yra „strytas“; 
automobile — „armobilius“ (mat, 
amerikiečiai „t“ dažnai taria pa
našiai į „r“: „get out of here“ lie
tuvių tariama „gera’rija“). Auto
mobilius ir vagonas angliškai va
dinamas „car“, lietuviškai — ka
ras. Tuo pačiu keliu, tramvajus 
išvirto į „strytkaris“ arba (nesis
tebėkite nesąmoningomis lietuvi
nimo pastangomis) — gatvėkaris.

Požeminis kelias — subway — 
pas mus „subvė“; parkway — 
„parkvė“; turkey — kalakutas — 
„torkė“; trust — „kombinatas, 
kartelis“ (kaip kad „Maistas“ ir 
tt. Lietuvoje) — vadinamas „tres
tas“ (ne „trestas“). State — val
stybė (arba „valstija") — vadi
namas „steitas“ (ne „štatas“). Po
liceman — policininkas — „pa- 
lycmonas“ (vartojamas ir „kap
sas“, nuo „cop, copper“, „nučiu- 
pėjas“ nors „copper“ kitų išve
damas iš varinių kadaise unifor
mose turėtų sagų). Soldier — ka
reivis — „soldžeris“. Assembly — 
seimas, susirinkimas — ne „asam
blėja“, bet „asemblė“. Kėdė — 
chair — „čėras“, pirmininkas — 
chairman — „žėrmonas“. (Kaip 
matote, ne tiktai lietuviškas „ka
ras“, bet ir lenkiški „čėrai“ čia 
visai kitokios prasmės įgijo). Orą 
pas mus kartais yra „eras“.

Iš Europos atvykusieji tremti
niai mėgina mums įpiršti „bigus“: 
sako „trys“ arba „Keturi Bigai“. 
Betgi, mūsiškiai tenkinasi „Dički
ais“ ir „Didžiaisiais“.

Kai dėl pavardžių, kurios bai
giasi „ey“ ir tariamos „y“ (Foley, 
Farley, Dewey, Sharkey, Ashley, 
Attlee), — jau kelintoji amerikie
čių lietuvių karta tą galūnę verčia 
ne „ys“, bet paprastu „is“: Folis 
Farlis, Diūjis, Sarkis, Ašlis, Atlis.

Beje, įvairūs verslai pas mus 
irgi įgijo savotiškus pavadinimus: 
bučeris (mėsos pardavėjas, „riez- 
nikas“), groseris (valgomųjų daik
tų pardavėjas), karpenteris (dai
lidė), onderteikeris arba grabo- 
rius („laidotuvių direktorius“), ry- 
lesteitnykas (nekilnojamojo turto 
pardavimo tarpinininkas), šiūmei- 
keris (kurpius), barberis (kirpė
jas), ministeris (protestantų kuni
gas), pryčeris (protestantų pa
mokslininkas), boileris (vandeniui 
kaitinti katilas), paipa (vamzdis), 
plumeris („kanalizacijos“ ir vamz
džių įvedėjas), grinorius (nuo 
„greenhorn“ — šviežiais, „žaliais“ 
ragais, t. y., naujai atvykėlis), se
nas krajus (t. y. tėvynė, Europa).

Tikiuosi, kad tiems spaudos 
žmonėms, kurie mėgsta svetimy
bes naudoti, šie patarimai bus 
„autoritetingai“ priimtini. Juk 
Lietuvoje prigijo mūsų „biznis“ ir 
„biznieris“ (ne „biznesas“ arba 
„biznismenas“, jei rusų kalbos 
tarpininkavimu būtų naudotasi 
šiais atvejais).

NEW YORK, 1947 m. spalių 23 d.

sumas mažina jų lyriškumą.
„... . ........................  a___ r_ Jonas Aistis „Nemuno ilgesy",

tinių Rašytojų Draugijos metinis likti nuošaliai, bet kad jis sugeba išleistam Tėvų Pranciškonų Gre- 
suvažiavimas, įvykęs liepos mėn. nusileisti iki daiktų gelmių ir juos ene Maine, JAV, pasirodo šiuo- 
Augsburge, tampriau susiejo trem- magiškai, kaip ir A. Nyka — Ni- kart daugiau kaip patriotinis lyri
kes rašytojus, išlygino kai ku- liūnas, atkurti, padarydamas iš to kas. Šiuo atveju jis artėja į Bern, 
riuos skirtingumus ir nutiesė gai- . Brazdžionio ir Ant. Miškinio lini

ją, seniau pasireiškęs kone išim
tinai kaip impresionistinis ego- 
tistinis lyrikas. Gyvenimas svetur 
(pirma Prancūzijoj, paskui JAV) 
Aistį padarė poetu visuomeninin
ku. Savo patriotin.j lyrikoj J. 
Aistris yra elegiškas, kaip ir 
anksčiau buvęs emocionaliai liūd
nas. Jis jau dabar artėja į P. Vai
čaitį ir Maironį. Bet nebeišvengia 
proziškumų, daros publicistiškas. 
Tačiau toninės eilėdaros nepame- 

. _____ _________ _________ ta, neišlįsta. Tat ypač matyti'jo
nuilstanti knygų leidykla „Patria" tos pačios naktys, naktys juodos, dainuotinėj lyrikoj („Vai, ned- 
-T- ._i_.------- - « ........................... . . velk"). Šiaip Aisčio toninė eilė

dara skirtinga nuo maironinės.
Dar daugiau toninės eilėdaros 

keliu tebeina Benys Rutkūnas, žy
miai atitolęs nuo N. Niliūno — 
Nagio — Mačernio linijos. Jo 
šiemetinis poezijos rinkinys „Spar
nus man meta paukštės" (išleistas 
„Atžalyno") atsirado iš pernai ro
tatorium siauram rateliui išleisto 
rinkinio „Pulsas plaka". Jo lyrika 
— neoromantinė, lengvo ritmo. 
Joj daugiau kilimo į aukštį, kaip 
leidimos į daiktų bei reiškinių 
gelmes. Net Rutkūno elegiškumas 
lengvas, be tragiškumo. Žymus - 
vitalinis gamtos gaivumas ir ry
tietiškas dainingumas, taipgi ku
klumas, paprastumas („eit per gy
venimą atvira siela mažojo bro- 
.................... ” einant ro
mantiniu keliu, esama pavojaus

riuos skirtingumus ir nutiesė gai
res tolimesniems darbams. Skau
dus smūgis ištiko lietuvių litera
tūrą ir rašytojų šeimą į metą pa
baigą, netekus jai vieno gajausių 
kūrėjų — Balio Sruogos.

Lietuvių Tremtinių Rašytojų 
Draugija pirmosios lietuviškosios 
knygos sukakties metus atžymėjo, 
paskatindama pasirodyti lietuvių 
tremtinių rašytojų metraštį „Trem
ties Metai", kurį, kaip ir daugu
mą pereitų metų grožinės litera- __ ____
tūros knygų, išleido gaji ir ne- Ieškoti "duonos ar paguodos?

Imvrsvs. IfifzInrVIa Dafria*’ _— XI — — -1.1..- _-1.1.._ S..

Tuebingene, o vyriausiu jo redak- Vien žiburiai pernakt negesta, 
torium buvo Bern. Brazdžionis.
Sis metraštis tremtyje toks savo J ĮJ 
rūšimi pirmas lietuvių literatūroj 
iš viso eina nežūvančiu paminklu • . ..
pirmajai lietuviškajai knygai pa- Ir skęsti saulėj rytmetinėj 
gerbti. Jame dalyvauja daugiau Ir vis kaip žiburį krūtinėj 
kaip pusė gyvųjų lietuvių rašyto- Nešiesi ilgesį neramų, 
jų ir su nedidele išimtim bemaž 
visi tremtyj gyveną rašytojai. AE 
„Tremties Metai" į savo puslapius 
suėmė visų literatūros žanrų kūry
bos, meno kūrinių reprodukcijų 
ir mokslo straipsnių. Clu 
teliesim tik „Tremties Metų" gro
žinės literatūros pusę.

Leonardas Žitkevičius

NEW YORK
Žiburiai

KO
atvykai į šitą kraštą —

praeini šimtus reklamų

viena duona būsi gyvas.
produkcijų ° raį' ka?.P.a9“ost't?, 
£• tniian Seniai jau klaidžioji be uostų.

Ko atvykai, svety vėlyvas?

Sapnai2. Lyrika
Lyrikoj iš atskirų rinkinių 1947 Neoš taip vandenai, kaip žalios 

metais tremty pasirodė Henriko girios gaus, lio keliais"). Tačiau,
Nagio „Lapkričio naktys", Vytau- Ak, apdainuotum jas gražiai! 
to Mačernio „Vizijos", Benio Rut- Dangoraižiai neraižo taip dangaus, kartotis tais pačiais įvadžiais ir 
kūno „Sparnus man meta paukš- Kaip tu sapnais jį išraižei. simboliais, kurie jau girdėti, * ir
tės", vienas kitas siauram artimų- kartais žodyj pasigęsti svorio,
jų rateliui skirtas bei rankraščio Ir išklajojai erdvėse žvaigždynus, kurio duoda naujoji impresyviai 
teisėmis išleistas rinkinys, kaip Ir vandenuos praskynė! sau kelius, — psichologiškai — mistinė poe- 

~ • .... j su daina pasveikintum ram- zija. Mūsų ateities lyrikos kelias
bynus, turės būti — jungti naujosios lyri- 

prie širdies priglaustum ne- kos psichologinį momentą su se
niūnus žalius, nesniosios harmoninga tonika.

„Tremties Metuose" su lyrika 
dalyvauja 31 poetas, pradedant 
senesniaisiais (J. Baltrušaitis, F. 
Klrša, M. Vaitkus, J. Mikuckis J. 
Augustaitytė — Vaičiūnienė, S. 
Laucius, St. Santvaras), einant per 
jaunesniuosius (J. Aistis, V. Ali- 
šas, B. Auginąs, K. Bradūnas, 
Bern. Brazdžionis, K. Grigaitytė, K. 
Kruminas, P. Orintaitė, P. Pilka, 
VI. Prosčiūnaitė, H. Radauskas, A. 
Rimydis, A. Rūkas, B. Rutkūnas,

Juozo Yluvio „Sutryptame kely" Kad 
(iš kaceto gyvenimo) ar V. Tar- 
vainio „Gyvenimas laša", ir, pa
galiau, keletas be didesnių litera
tūrinių pretenzijų rinkinėlių, kaip 
Vinco Joniko „Trys margi laiške
liai", Jono Nevardausko „Degan
ti žemė" (rotat. spausd.) Prano 
Lemberto „Baltija šaukia" (antroji Paniekink žemę, užmerk akis: 
lyrikos knyga). Jungtinėse Ameri- Svajotas džiaugsmas tenepakis. 
kos Valstybėse išėjo Jono Aiščio 
„Nemuno ilgesys", o net ir Ar- Matyk: vėl švinta aušrų dangus, 
gentinon nuvykę Petras Babickas Paniekink žemę ir lik žmogus, 
išleido „Svetimoj padangėj", o 
Juozas Kėkštas „Diena naktin" (iš Gesinki kančią širdim tyra, 
anksčiau išleistą „Rudenio dug- Gyvenk pasauly, kurio nėra.

Kad

Ausru dangus

Sv. Cecilijos koplyčios katakombos Rom oje.

elehiore, Gaspare ir Baltazare! 
Vedami žvaigždės per tyrą, 
Gimusiam paskleist tiesos nektarą, 
Nešėt auksą, smilkalą ir myrą!

Jrisdešimt trys metai kai praėjo, 
Nuplaktas, erškėčiais vainikuotas 
Ir klastingai pasmerktas teisėjų, — 
Jėzus.,nešės kryžių į Golgotą!

inios šaukė: „Nukryžiuot šį žmogų!** 
Bausmės vieton, kaip į puotą, grūdos, — 
Farizėjai po šventovių stogu 
Maldomis prekiauti vėl panūdo.

pas kryžių alpstančią Mariją 
Guodė tik keli žvėjai nuskarę . . . 
Karčią taurę gėrė viens Mesiją, 
Melchiore, Gaspare ir Baltazazre!

A. Sidabraitė, G. Tulauskaitė, A. 
Vaičiulaitis) ir baigiant pačiais 
jaunaisiais (C. B. Audronė, V. Ka
zokas, J. Kėkštas, H. Nagys, A. 
Nyka—Niliūnas, A. Nakaitė—Rū
ta, L. Žitkevičius). Kai mūsų 
vyresniųjų kūrėjų lyrikoj atsispin
di tėvynės būtovė ir maironinė 
tradicija, jaunesniosios kartos) 
(gausiausios skaičiumi) lyrikoj jau 
žymu atitrauktinio patriotizmo, 
naujų tėvynės meilės aspektų, 
elegiškumo, nuostalgijos, karo 
meto motyvų, vadavimosi gro
teską, romantika, nėrimosi į bui
ties problemas, į simbolizmą, gi 
pačių jaunųjų lyrikoj gausu misti- 
ticizmo, nėrimo į daiktų ir reiš
kinių gelmes arba atvirkščiai, 
lengvo žaismingumo, eleginės gro- 
teskos. „Tremties Metų" lyrika 
savo verte gana nelygi. Eilė nau
josios lyrikos kūrėjų, periodinėj 
spaudoj besireiškusių, nepateko į 
pereitų metų rašytojų metraštį gal 
dėl vietos stokos.

Mūsų periodinėj spaudoj spaus
dino nemaža poezijos, be „Trem
ties Metuose" dalyvavusių, ir 
kiti, ypač jaunesnieji ir patys 
jauniausieji, kurių minėtini: A. 
Baronas, M. Bavarskas, A. Gai- 
džiūnas, V. Girdauskas, A. Gra- 
žiūnas, A. įima, P. Jurkas, V. 
Kastytis, P. Kozulis, S. Linius, V. 
Mačernis, D. Mickaitė—Mitkienė, 
J. Mikštas, J. Nevardauskas, V. 
Peseckas, A. Radžius, B. Rukša, 
L. Sutema, R. Šilbajoris, VI. šlai
tas, J. Švabaitė, A. Tyruolis ir kt. 
Vieni jų reiškėsi sėkmingiau ir 
originaliau, kiti dar tėra prade
dantieji ar be stipresnės išraiškos.

Iš verstinės lyrikos, be J. Bal
trušaičio „Žemės pakopų", berods, 
daugiau - nepasirodė. Periodikoj 
versta kiek R. M. Rilke (v. H. Na
gys), amerikiečių lyrika (v. Bern. 
Brazdžionis ir A. Vaičiulaitis) ir 
dar vienas kitas autorius.

3. Novelė ir romanas
1947 metų epinė kūryba trem

tyj stovi bemaž lygiomis su ly
rine kūryba. Kai 1946 m. trem
ties literatūroj vyravo lyrika, 
pereitais metais beletristikos 
smarkiai paūgėta. Iš novelės ir jai 
artimo žanro srities pernai išėjo 
Antano Vaičiulaičio „Kur bakūžė 
samanota" (JAV) Balio Gražulio 
„Brydė rugiuose", Antano Škėmos 
„Nuodėguliai ir kibirkštys", Simo 
Urbono „Sūkuriai ir žmonės". 
Stepo Zobarsko „Das Lied der 
Sensen", J. ir A. Mekų „Knyga 
apie karalius ir žmones", A. Vi- 
lainio „Aklasis muzikantas" (ro
tat. spausd.). Romanų išleista: 
Vinco Ramono „Kryžiai", Medar
do Bavarsko „Pilkieji namai", K. 
Jūros „Okeanida". Ciai dar reikia 
paminėti Vydūno atsiminimų kny
gą „Kalėjimas — Laisvėjimas", 
kuri nebūdama tiesioginiu gro
žinės literatūros kūriniu, svarbi 
mums per 80 metų amžiaus slenk-

stį žengiančio rašytojo stiliumi. 
Mažiesiems A. Giedrius išleido 
„Taunienės bičiulius“, S. Zobars- 
kas „Brolių ieškotoją" (pagal lie
tuvių liaudies pasaką), J. ir A. 
Mekai „Iš pasakų krašto" (įvairių 
tautų pasakos). Čia priskirtini ir 
„Sudavijos" išleisti „Karžygiai" 
poringės ir pasakos iš senovės 
Lietuvos). Atskirai išleistos V. Ku
dirkos „Satyros".

Kuo būdinga pereitų metų trem
ties literatūros novelė. Tiesa, ti
pingos novelės kaip ir nebūta. Tai 
vis dėlto daugiau apsakymėliai, 
vaizdeliai, nuotrupos, škicai. Net 
ir pats mūsų literatūros novelės 
meistras A. Vaičiulaitis savo no
veles pavadino „istorijomis" ša
lia toj pat knygoj sudėtų „pasa
kų". „Kur bakūžė samanota" yra 
pats svarbiausias pereitų metų 
beletristinės kūrybos laimėjimas 
tremtyj, nors ir užjūryj pasirodęs. 
A. Vaičiulaitis, estetinio realizmo 
atstovas mūsų naujojoj literatūroj, 
šiuo savo ririkiniu pasiekia retų 
kūrybos aukštumų. Jo kūrybos 
siužetai imti daugiausia iš senes
nio Lietuvos gyvenimo, bet vieto
mis siekia jau ir paskutiniųjų lai
kų įvykius. Savo meistriškumo, jis 
pasiekia ne tiek kompozicija, kiek 
stiliumi, lanksčia išraiška, jos sub
tilumu, magišku žodžiu ir vaizdu, 
giedriu jumoru, šviesios barokinės 
kūrybos savumais (lietuviškasis 
Gottfr. Kellerl), ne tiek psicho- 
logizavimu ir mąstymu, kiek aku
stika ir vizija, apskritai, retu su
gebėjimu literatūriškai meniškai 
piešti. • Gan įmantriai, su giliu 
vaizdingumu A. Vaičiulaitis kuria 
literatūrinę pasaką.

Taip pat ne kartą lietuviškąjį 
kaimą su jo žmonėmis vaizduoja 
ir B. Gražulis „Brydėj rugiuose". 
Tačiau neatsisako jis ir inteligen- 
tinio gyvenimo pavaizdavimo, 
nors ne taip sėkmingai. Kurtais 
jis jau giliau stengiasi pažvelgti 
į savo veikėjo sielą, artėdamas 
tuo būdu prie psichologinės nove
lės. Siužeto atžvilgiu kaip ir A. 
Vaičiulaičio knygoj, viskas tebe- 
imta iš atsineštinio kraičio — iš 
tolimesnės ar artimesnės praeities. 
Stiliaus atžvilgiu B. Gražulis yra 
paprastas, be ypatingų pretenzijų 
ir be įmantraus žodyno. Kompo
ziciniu atžvilgiu ne retai randam 
neišlyginto užbaigimo, kiek dirb
tinio „užraukimo".

Mažiausia tur būt novelės var
das tiktų A. Škėmos „Nuodėgu
liai ir kibirkštys". Antruoju daly
ku ten tiesiog randam vieno 
veiksmo pjesę, o ir kiti dalykai 
yra daugiau vaizdeliai, fragmen
tai. Tačiau A. Škėma būdingas sa
vo stilium. Juo jis, išimtinai vaiz
duodamas karo pergyvenimus, pa
siekia norimo efekto. Impresyvus, 
laužytos sintaksės, vietomis tele- 
graminis stilius yra būdingas mū
sų nervų karo laikams. Bet A. 
Škėma moka atverti ir gilesnių 
žmogaus sielos gelmių.
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Sis K. Bradūno kūrinys yra ga
na vertingas indėlis į mūsų lite
ratūrą, bet iš kritikos galės susi
laukti ir kai kurių priekaištų, 
ypač dėl per didelio nukrypimo j 
lyrizmą, epinio vaizdavimo sto
kos ir fabulos nepakankamo iš
vystymo.

Simo Urbono „Sūkuriai ir žmo
nės" yra pusiau novelistinio, pu
siau reportažinio žanro vaizdelių 
knyga. Siužetus jis ima daugiau
sia iš savanorių ir karių gyveni
mo, o taip pat iš paskutiniųjų 
karo bei DP gyvenimo ’ momentų. 
S. Urbonas turi neblogų davinių 
kurti apysakai, novelei. Pasako
jime žymus subjektyvumas, stilius 
daugiau laikraštinis, be puoš
menų, bet pasakojimas gyvas, šil
tas.

Vokiečių kalba išleista St. Zo- 
barsko knyga „Das Lied der Sen- 
sen" (Dalgių daina) yra gražus 
bandymas su lietuviškąja knyga 
supažindinti ir kitų tautų žmones.

J. ir A. Mekų „Knyga apie ka
ralius Jr žmones" — daugiau gro
teskinio žanro, kiek savotiškos 
išraiškos pasakų bei škičų rin
kinėlis.

Pirmąkart pereitais metais trem
ties literatūroj, pasirodė romanas. 
Visuomenė jo ypač laukė, buvo 
ilgai pasigedus. Tačiau jo pasiro
dymas ypatingai nesužavėjo.

V. Ramonas „Kryžiais", tiesa, 
pasiekė žymių romanisto laimė
jimų. Jo veikalo siužetas imtas iš 
netolimos praeities — pirmosios 
bolševikų invazijos J Lietuvą išva
karių. Buvęs estetinės linkmės 
novelistas, ir visuomeniniam bei 
pasaulėžiūriniam romane pasilaikė 
gerąsias kūrėjo savybes: vaizdų 
plastiškumą, kalbos gyvumą, sti
liaus originalumą. Tačiau užsimo
jimas duoti pasaulėžiūrinį romaną .......... ..........,
bus kiek pakenkęs vyriausiojo įjias. Po aukštomis pušimis vingu- 
veikėjo pavaizdavimui (perkrau- riavo plonas takelis, kuriuo Gyvan
tas nedorumais!) ir kompozicijos tas> pire$ kelioliką dienų čia atvy- 
išlyginimui: veikalo užbaiga nebe- ĮęęS vasaroti, palaikydavo ryšius su 
proporcinga užuomazgai ir vysty- gyvuoju pasauliu. Jis tik du kartus 
mui. Vis dėlto šalia A. Vaičiulai- dienoje palikdavo vilą ir skubėda- 
čio novelių R. Ramono romanas v0 ■ Nemuno pakrantę. Tai būdavo 
yra svarbiausias pereitų metų ankstybas rytmetis, kai pirmieji 
tremties literatūros laimėjimas. saulės lndullal praskrOsdavo pu-

M. Bavarsko „Pilkieji narna. ir kllsdav0 paukKio gies. 
buvo parašyti, atrodo, greitojo- bcjuo8t vakaras. atsllnkęs
mis. Jų siužetas imtas, iš trem- - - • • - • ■
tinlų kasdieninio gyvenimo. Ta
čiau tiek kompozicijos, tiek vei- 
kėjų vaizdavimo atžvilgiu (be- vlrsun„, „^„„utTOV„ ,
velk visi su neigiamom savybėm!) j d
Ha nonnloin nMtonlrintl alrnl t vf n- ,Jis negirdėjo nė pirmosios paukš

čio giesmės, saulėtekiais besilie
jančios šilo viršūnėje. Žiūrėdavo 
į snėlėta žemę, išdžiūvusias samanas 
ir susimąstęs galvodavo. Kai už 
pakraščio pušų suspindėdavo paū
kavusi Nemuno vaga, — Gyvantas 
pašokdavo, sutankindavo žingsnius 
ir įsmeigdavo akis į tyliai gurgan
čią upės vagą.

5. Drama

Dramos žanras tremtyj ir perei
tais menkokai tepasireiškė. Ats
kirais leidiniais, išskyrus E. Bu
trimo „T.vų kaltę", skirtą daugiau 
eugenikos propagandos reikalui, 
berods, neišėjo. Tačiau periodikoj 
reiškėsi gera dramos užuomazga: 
tai J. Griniaus „Sužadėtinė", V. 
Prosčiūnaitės „Profesorius Viz
girda". be to „Tremties Metuose" 
įdėta dramos ištraukų: V. Alanto 
„Aukštadvaris" (realistinė drama 
iš prieškarinių Lietuvos laikų). P. 
Babicko „Gintaro šalies pasaka" 
(alegorinė istorinė drama), A. 
Gustaičio . „Sekminių vainikas"

(vaizdelis iš prieškarinių laikų). 
Tremties, dramos teatras rampos 
šviesą išvydo A. Rūko „Bumbulis 
ir Dundulis", G. Veličkos „Žmo
nės prie vieškelio", K. Binkio 
„Atžalynas", St. Santvaro „Žve
jai", A. Škėmos „Vieną vakarą" 
ir kt, iš verstinių M. Rostando 
„Žmogus, kurį užmušiau" (išleido 
„Giedra"), M. Andersen „Žmonės 
kaip ir mes" ir kt.

dagaojami K. Bradūno ir Tbidžia- 
mi Augsburge. Anglų zonoj P. 
Būtėno red. „Žinsniai" į metų pa
baiga jau pasirodė spaustuvėj 
spausdinti ir neblogai užsire
komendavo.

1946 m. literatūros premijas lai-

6. Literatūros kritika, žurnalai, 
konkursai

Literatūros kritika tremtyj, 1946 
m. pasiekus tam tikro kraštutinu
mo, pereitais metais atlyžo ir nau
jai pasirodančius veikalus sutiko 
iš dalies šaltokai, iš dalies grįž
dama į senesnįjį vertinimą. Vie
nas kitas leidinys praėjo lyg ir 
nepastebėtas. Aštriosios kritikos 
smūgį daugiau pergyveno vyres
nioji karta, o ne vienas iš jau
nesniųjų ir pradedančiųjų rodėsi 
kaip rodęsis ir su menkesnės ver

tės ankstesne terminologija vad. 
grafomaniniais kūriniais. Nuosai
kumas visur reikalingas, ir juo li
teratūros kritikoj būtų buvę dau
giau pasiekta.

Periodinėj spaudoj su literatū
rine kritika ir straipsniais reiš- _ .
kėši: V. Alantas, K. Barėnas, M. mėjo išimtinai lyrika: Bern. Braž- 
Bavarskas, J. Brazaitis, Bem. ............ *
Brazdžionis, J. Girnius, A. Gra- 
žiunas, B. Gražulis, J. Grinius, 
V. Kazokas, J. Kuzmickis, L. 
M(iškinas), V. Maciūnas, A. Mer
kelis, Pr. Naujokaitis, H. Radaus
kas, Br. Raila, A. Rimtenis, A. Rū
kas (drama), B. Sūduvis, V Švitra, 
L. Žitkevičius ir kt.

Kai kurie literatūros ir kultūros 
žurnalai, kaip „Gintarai" (red. J. 
Krumino). „Žvilgsniai" (red. br. 
Mekų), „Žingsniai", buvo rotato
rium spausdinami; kiti retokai 
išėjo („Tėvynės šešėly"), kiti pa
galiau visai sustojo („Pėdsakai"). 
Gerai pasirodė ir išsilaikė vidu
vasary persiformavę „Aidai“, re-

džionis (Sviet. Valdybos už „Sve
timus kalnus"), A. Nyka-Niliūnas 
(BALFO už „Praradimo simfoni
jas), K. Bradūnas (L. Raud. Kry
žiaus už „Svetimą duoną") ir H. 
Nagys („Patrios" leidyklos už 
„Eilėraščius"). J pereitais metais 
paskelbtus literatūros konkursus- 
Sviet. Valdybos romanui ir dra
mai, „Lietuvių Žodžio" ir „Min
ties" novelei parašyti — nebuvo 
gyvesnio atsiliepimo.

Reik tikėtis, kad šie metai leis 
mūsų tremties literatūrai grįžti į 
namus, nebebūti jai įname sveti
mose pakampėse ir sukurti ne
mirštamų kūrinių tautos ir tėvy
nės garbei.

GYVENIMO NUOTYKIS
Gyvanto vilą nuo Nemuno skyrė 

šimto žingsnių melsvuojąs ir ošiąs

su įraudusiais debesimis. Tais ryt
mečiais ir vakarais Gyvantas, slink
damas takučiu, nepakeldavo akių į 
pušų viršūnes, nejsižiūrėdavo į

jie negalėjo patenkinti skaityto
jo. Kompozicijai regzti dart atro
do, buvo per artima distancija, o 
savo veikėjams rašytojas užmetė, 
beveik be išimties, klajūnišką ap
siaustą. M. Bavarskas turi neabe
jotinų rašytojo privalumų, pasa
koti, moka, bet savo veikalu ne 
visai pataikė į skaitytojo širdis.

K. Jūros „Okeanida" tėra fan
tastinis romanas, savo rūšies ro- 
binzonada, skirta lengvam pasis
kaitymui. Apie literatūrinę jo 
vertę čia ir nėra kas daug pa
sakyti.

Novelių, pasakymėlių ir ale
gorijų „Tremties Metuose" pas
kelbė: J. Neveravičius (iš pirmo
jo bolševikmečio), A. Vaičiulaitis, 
St. Zobarskas, A. Škėma (visi iš 
savo šiais ar pereitais metais iš
leistų knygų), J. Jankus (iš diken- 
siško pasaulio, rėminis pasako
jimas), J. Švaistas (iš kabaretinio 
gyvenimo), P. Orintaitė (iš tipiško 
kaimo gyvenimo), V. Tamulaitis 
ir A. M. Katiliškis (bėgimas iš 
Lietuvos), P. Rimkūnas (iš vai
kystės atsiminimų), J. Žukauskas 
(iš kaimo būtovės, meniškai su
konstruota ir išreikšta), B. Gražu
lis (iš karo meto), A. Valentinas 
(jumoristika), N. Mazalaitė, St. 
Tamulaitis ir P. Jurkus (alegori
ja, pasaka). Essay gyvenimo 
klausimais duoda J. Kuzmickis, 
SI Yla, aprašymo — P. Andriušis, 
dienoraščio — J. Savickis.

Romanų ištraukų, tiek iš at
sineštinio, tiek iš dabartinio gy
venimo, „Tremties Metuose „pas- Nemuno pakrante praslinkdavo 
kelbė: V. Krėvė (iš „Dangaus ir retas vasarotojas. Dusliai dudėdavo 
Žemės sūnaus", pusiau dramati- vilkikai, tempią baidokus. Retas 
zuota), Ig. Šeinius (iš „Stebuklo sielis būdavo nuplukdomas į va- 
belauklant“, versta iš švedų k.) karus. Bet žmonės ir garsai vei- 
V. Ramonas (iš „Kryžių"), St. Bū- kiai vėl dingdavo rytais ir vaka- 
davas (iš „Žmonių be namų“), L. rais bekylančiame Nemuno rūke. 
Dovydėnas (iš „Klemenso Dū- Gyvantas likdavo vienas, kaip vie- 
dos"), K. Pažėraitė (iš „Liktūno"). niša pušis. Tik sunkios mintys ne-

Su beletristika 1947 m. perto- palikdavo jo, suakmenėjusio pa- 
dinėj tremties spaudoj rodėsi: V. krantėje. Ir pastabus praeivis ne- 
Alantas (ypač ištraukos iš rom. būtų supratęs, ko tas petingas vy- 
,.Pragaro pošvaistės). P. Alšė- ras ieško bėgančiame vandeny, 
nas, A. Baronas, M. Bavarskas, A. Vieną gegužės pabaigos vakarą, 
Graždūnas (nov. „Kerštas", itin kai Gyvantas jam įprastu laiku 
stilinga), J. Kaupas, P. Kozulis. J. ...................
Kruminas (iš rom. „Šeštasis me
dis"), J. Mekas, A. Rūkas („Žmo
nės, kuriems nieko nereikia"), R. 
Spalis, S. Urbonas (iš „Sūkuriai ir 
žmonės"); Vydūnas rašė daugiau
sia gyvenimo esmės klausimais. 
Čia minėtu autorių su beletristi
ka (kaip Vydūno su drama) pasi- 
gendam „Tremties Metuose", ly
giai kaip ir mokslo straipsnių 
skyriuj šalia išsamios prof. M. 
Biržiškos parašytos M. ftomerio 
biografijos — St. Šalkauskio bio
grafijos (buvo 5 metai nuo šir- 
tiesl), šalia įdomaus prof. V. Bir
žiškos straipsnio apie Jurgį Za- 
blockį — apie Mažvydą ir pirmą
ja lietuviškąją knygą.

Iš verstinės beletristikos 1947 
m. pasirodė maža kas. Minėtini 
„23 svetimieji", redaguoti V. K. 
Prutenio („Ventos" leid.), kur bet
gi šalia žymių pasaulinės litera
tūros atstovų sudėta ir menkes
nių, mažai žinomų. Be to, nepasi
rūpinta išlyginti vertimų kalba. 
Periodinėj spaudoj versta H. Hes
se (1946 m. laureatas), A. Gide 
(1947 m. laureatas), Fr. Werfel, 
O. Wilde,.A. Polgar, T. Gulbran- 
sen, J. P. Santre, E. Zola, T. Tim-

PETKAS KIMKONAS

daug laiko buvo prabėgę nuo pas
kutiniojo jų susitikimo, bet jis at
sakinėjo nenoromis, pusiau lūpų, 
rodos, primindamas: atstokite, ne
drumskite mano'vienatvės!

Nors ir kaip Gyvantas išsisuki
nėjo, buvo nemandagus ir storžie
vis, linksmoji vasarotojų draugija 
tą vakarą nuo jo neatsitraukė- Ir 
takelyje, kurį ilgesnį laiką mindžio
jo tik vienas Gyvantas, dabar įsimy
nė daug jam svetimų pėdų. Prie 
vilos, kai Gyvantas norėjo atsisvei
kinti ir vienas joje iki ryto užsida
ryti, Vildūnas garsiai nusijuokė į 
nurimusį šilą:

— Jau dešimtmetis prabėgo, kai 
paskutinį kartą matėmės, o ponas 
Gyvantas nesiteikia net pusvalan
džiui pakviesti.

— Eikite, eikite! — staiga supy
kęs pasakė ir atidarė prieš vilą 
vartus.
.— Nekviečiu, nes nieko neturiu, 

— sumurmėjo, leisdamas svečius į 
n u tams ė jus į kambarį.

— Užtenka gero žodžio, — prasi
šiepė Vildūnas.

Laiškas
Alė Rūta

Nė vienam laiške neaprašysiu tau 
ilgesio bekraščio kaip Atlanto. 
Baltu laiveliu — tartum vaikų svajonė — 
amžinai plaukiu iš nežinios į nežinios vėl krantą. 
Tiktai vienas baltas spindulys 
man išdegintoj širdy taip vėsiai — 
kaip lelijos žiedas — glaudžias, 
virš bedugnės kai žvaigždė dangumi krenta . . .

Tik viena žvaigždė viršum banguojančios bedugnės, 
tik viena, ir ši nesugrąžinamai nukrito.

•> Žinau, visur tokia pati naktis apglobs palinkusius 
pečius,
tik nebe ta diena ateis nuleidus galvą rytą — 
Tokia pati naktis . . . Nuskris linų laukais — 
ir veidus mylimus prašyta pabučiuos---------
Atseks laivus, išlips krantan,
tokia naktis — kaip lelija tamsi — širdin įkritus.

susimąstęs slinko pušyno taku, ne-

norsGyventas šviesos nedegė, 
kambary vos bebuvo galima įžiūrėti 
susėdusių veidus.

— Tokioj nuotaikoj tik pasakos 
sakyti, tarė Vildūnas ir pirštu ve
džiodamas suskaičiavo, kiek Jų bū
tų, jei kiekvienas pasektų bent po 
vieną.

— Ne pasakos man galvoje, drau
gai, — kurčiai pratarė Gyvantas, 
ant stalo statydamas bonką.

— Meilė? — įsiterpė Vildūnas.
— Nutilk!
Gyvantas sužaibavo akimis ir be 

eilės išlenkė kelis stikliukus gėri
mo. Nepapžjstamieji pažvairavo

— Daug gyvenimo — daug nuo
tykių, — jau įkaitęs šaukė Vildū- 
nas. — Geriau papasakoti patį žiau
riausi gyvenimo nuotykį, kurį teko 
bent kada patirti.

Visi sutiko. Pirmiausia iš tamsos 
sklido Vildūno minkšti žodžiai:

— Man žiauriausia buvo, broliai, 
pirmoji meilė. Pavasario dienos 
skaisčios, kaip stiklas. Žiedai. Paukš
čiai. Ir Marytė . . . Planavome gy
venimą, kaip gintarinę pilį. Aš ją 
supratau, broliai, be žodžių. Tai 
pirmoji ir didžioji meilė! Ir tą 
dieną, kai įvyko nesuprantama dra
ma, man dangus buvo taip arti 
žemės. Marytė, tvirtai įsikibusi man 
J parankę, vos girdimai pasakė:

— Antanai, mūsų abiajų dangus 
ir žemė, ir būsimos dienos . . .

Broliai, supraskite, mano širdis 
liko didesnė už žemės kamuolį. Bet 
įvyko tai, ko nė vienas mūsų ty
lius žodžius girdėjęs žiedas nie
kuomet nelaukė. Kelioms minutėms 
praslinkus po tų minėtinų jos žo
džių, iš upeliūkščio pakrantės, ku
ria mes vaikščiojome, netikėtai iš
slinko Marytės tėvas, o šalia jo — 
už mane kiek vyresnis juodais ūse
liais jaunuolis. Tėvas rūsčiu ir ne
mandagiu balsu suriko:

— Maryte, tuojau čia!
Ji nubėgdama stipriai paspaudė 

mano ranką.
Ir iš mūsų gintarinės pilies be

liko tik šipuliai. Po trijų savaičių 
broliai, mano Marytė su anuo juo
dais ūseliais jaunuoliu stovėjo prie 
altoriaus. Tada turėjau pasitraukti 
iš gyvenimo . . . Išgelbėjo, kaip vi
suomet, mano linksmas būdas.

Po jo žodžių keletai minučių įsi
viešpatavo tyla. Mėnulio spinduliai, 
įsiskverbę pro vilos langą, nušvietė 
įkaitusį ir rasotą Vildūno veidą. 
Gyventas buvo pabalęs, jo sandariai 
suspaustos lūpos krūpčiojo.

Iš eilės pasakojo Gyvanto pažįs
tamas Mickus:

v — Niekuomet taip nebeparausiu, 
kaip tą kartą, kai mano parapijoj 
buvo N organizacijos šventė. Šv. 
Antano atlaidai. Žmonių, kaip smė
lio. Lūžo didelė rinkos aikštė nuo 
įvairiaspalvių skepetų ir kepurių. 
Vainikais papuošta tribūna. Prieš 
ją eilių eilės kėdžių ir suolų. Pir
mose eilėse susėdo daug pažįstamų 
studentų, studenčių, visuomenės 
grietinėlės. Netoli prisigrūdo mano 
tėvai. Tą kartą jie buvo išdidūs 
ir pasipūtę: kalbės, kaip kunigėlis, 
iš sakyklos, jų sūnus! Tik prasidė
jus šventei, pirmininkaujantis pra
nešė:

— Dabar skaitys įdomią ir iš
samią paskaitą specialiai iš sosti
nės atvykęs studentas Mickus. Ma
lonėkite atydžiai išklausyti jo gra
žius žodžfūs.

Man pasirodžius tribūnoje, publl- 
) ka įdūko ploti. Mačiau, kaip tėvas,

EichsUetto gimnazijos mergaičių skaudų rankdarbių paroda kurią surengė M. Vilčiauskaitė. J. Gaidžio nuotr.

toli Nemuno pastebėjo 
nių, kurių linksmos 
aidėjo panemuniais. Jau buvo praė-

būrelį žmo- 
kalbos toli

išgirdo vyrišką balsą:
— Ponas Gyvantas!
Tai klasės draugas Vildūnas. Gy-

1947 m. susilaukėme ir eiliuo- vantas nepatenkintas atsisuko ir 
tinlo epo kūrinių-tai vos pasku- ištiesė buvusiam draugui ranką, 
tinėmis dienomis tepasirodžiusi K. Vildūno linksmos akys ir besišyp- 
Bradūno poema „Maras". Autorius sąs veidas visai nepanašus j Gy- 
savo poemoj vaizduoja mūsų vanto. Jo sukalkėję bruožai ir su- 
krašto istorijoj žinomus maro me- simąsčiusios akys nepasikeitė nei 
tus, bet pačioj poemoj istorijos tuomet, kai draugas supažindino su 
beveik nėra, nes visa medžiaga penkiais savo pažįstamais, kurių 
poemai imta ne iš istorinių šal- tarpe Gyvantas vieną pažinojo iš 
tintų, o iš tautosakos — įvairių studentavimo laikų, tai visuomeni- 
liaudies legendų ir Šiaip pasako- ninkas Mickus. Pažįstamieji Gy- 
jirnų vantą apibėrė klausimais, nes Jau

4. Poema

tokį keistą jo elgesį. Keistuolis! — 
galvojo.

— Draugai, — po valandėlės tylos 
vėl tarė Gyvantas, kai baigė tuš
tėti antroji bonka, — jūs nesupra
site manęs, kaip ir aš Jūsų. Geriau 
nekalbėti . . .

Vildūnas, kaip tyčia, atsidėdo ša
lia ir be perstojo tai juokėsi, tai 
pasakojo įvairiausius atsitikimus. 
Paskui pakėlė pirštą ir tarė:

— Dabar Gyvanto eilė. Jis turi 
papasakoti, kaip praleido paskutinį 
savo jaunystės dešimtmetį.

— Pasakokit jūs, — niauriai at
sakė Gyvantas. •
---- O po mūsų bus tavo eilė!

Jis Vildūnui pritarė galvos pa
linkimu.

tai pakildamas, tai vėl sėsdamas 
suko ūsą ir žvalgėsi į pažįstamus: 
žiūrėkite, rodos, sakė jis, kokį aš 
sūnų užauginau . . .

— Gerbiamasis prezidiume! Bran
gūs svečiai! Kolegės ir kolegos! 
Mas čia susirinkome . . .

Pats kipšas įlindo į mano gomurį! 
Mintis užlūžo, burna džiūvo, galvo
je ūžė- Dar kartą kreipiausi į ger
biamuosius, bei mintis nebeužsi- 
mezgė- Kažkas minioje sukikeno. 
Tuojau juokas ištryško keliose vie
tose. Nors stačias žemėn prasmek! 
Kvailu žvilgsniu pastebėjau, kaip 
tėvas ir motina nuleido galvas . . . 
Minia skirstėsi.

Baigęs pasakoti Mickus išlenkė 
kelis stikliukus, nes jo burna buvo

išdžiūvusi ir kirtosi paskutinieji 
sakiniai.

Vienas nepažįstamųjų buvo pra
leistas, nes jis sakėsi neišgyvenęs 
jokio sukrečiančio nuotykio.

Atėjo Gyvanto eilė.
Mėnulis buvo paslinkęs, ir joks 

jo spindulys nebeįsiskverbė pro- 
tamsias pušų viršūnes. Siūbtelėjęs 
silpnas vėjas pradėjo ošti. Gyvan
tas staiga pakilo, atnešė ploną vaš
kinę žvakę. Jos maža švieselė 
spragsėdama draikė šešėlius ant 
jo pabalusio veido.

— Draugai, — pradėjo jis, — nie
kuomet nepasakojau šio baisaus 
nuotykio. Nepasakočiau nė jums, 
jei man šis vakaras nebūtų toks 
keistas ir jūsų atsiminimai nebūtų 
priminę bent dalelės manųjų.

Gyvanto kiekvieną žodį palydėjo 
vaškinės žvakės spragsėjimas ir vis 
didėjąs vėjas.

— Mano gyvenime žydėjo vasara, 
sirpo ruduo ir pustę žvarbi žiema. 
Pilnojo gyvenimo vasara prasidėjo 
tuojau po to, kai paskutinį kartą 
išsiskyrėme su draugu Vildūnu.

, Tais metais šiaurėje vadovavau 
vieno tilto statybai. Ten buvo daug 
upių ir ežerų, o dar daugiau gra
žių mergaičių, kurios ieškojo pro
gų susipažinti su inžinieriumi Gy- 
vantu. Ak, geriau nebūtų pasauly
je nei upių, nei ežerų, nei gražių 
mergaičių!

Visi įdėmiai gaudė keistuolio žo
džius ir žiūrėjo į vaškinės žvakės 
šviesos nužertą pabalusį jo veidą.

— Netoli statomojo tilto buvo 
stambus ūkis, kuriame, kaip žmo
nės kalbėjo, augo nepaprasto gro
žio vienturtė mergaitė. Ji, skirtin
gai nuo kitų, nė karto nebuvo at
vykusi pažiūrėti statomojo tilto, ku
ris visiems apylinkės gyventojams 
kėlė tikrą džiaugsmą, nes turėjo 
sujungti dviejų upės krantų žmo
nes, kaip dvi skirtingas karalystes. 
Į tą ūkį keletą kartų buvau užėjęs 
pasiskolinti man nereikalingų įran
kių. Jos vis nemačiau. Įdomumas 
ir jausmai buvo nesuprantami. Visą 
tilto statybos metą tik apie ją 
galvojau, nes žmonės kaskart vis 
plačiau pasakodavo apie jos nesu
prantamą grožį.

Tilto statyba baigėsi, turėjau pa
likti šiaurę, bet nepažįstamoji daž
ną dieną grįždavo j mano atmintį.

Vėl bėgo dienos, mėnesiai. Tų 
pat metų žiemą Kaune sutikau vie
ną studentę. Maža apie ją pasakyti, 
kad buvo nuostabi. Tai puikiausias 
gamtos žiedas, bet kada augęs Lie
tuvos lygumose. Aldona iš mano 
galvos, rodos, amžinai išrovė aną 
šiaurės nepažįstamąją.

Aldonos draugystėje prabėgo žie
ma, saulėtas pavasaris. Vasarai ji 
pakvietė į savo tėviškę. Niekuomet 
nebuvau paklausęs, kur Ji augusi. 
Važiavome j lygumomis nutemptą 
šiaurę. Kai pasiekėme mano pra
eitais metais statytą tiltą, ji iššoko 
iš vežimo ir garsiai pasakojo:

— Kad tu žinotum, koks keistuo
lis šitą tiltą statė! Niurna užsida
rėlis . . . Keletą kartų buvo užsu
kęs į mūsų kiemą, kažką skolinosi, 
bet išeidamas vis užmiršdavo pasi
imti. Kattą mačiau pro langą, kaip 
žemę pardavęs išdūlino.

Mano kūnu perbėgo šaltis. Jutau, 
kad darausi vėl tokiu pat niurna, 
kokiu buvau prieš metus.

Vaškinė žvakė spragsėdama nuš
vietė dar labiau pabalusį Gyvanto 
veidą. Vyrai atsikvėpė, galvodami, 
kad jis savo nuotykį jau baigė.

— Dar ne galas, draugai, — pra
dėjo kiek patylėjęs Gyvantas. — Tai ■ 
būtų pats puikiausias mano gyve- 1 
nimo nuotykis, jei čia šioji Istorija ' 
trūktų.

Į skoningai išstatytą Aldonos tė
vo ūkį tą vasarą plaukė svečiai, ' 
kaip amaras. Atvykdavo senių, vai
kų, jaunuolių. Svečiai mane erzin- ' 
davo, kai matydavau Aldonos pa- ! 
taikavimą jiems. Ypatingai ilgai ' 
svečiavosi vienas tolimas Aldonos 
giminaitis Vytautas. Jo gyvo būdo 
buvo pilna visur. Juo toliau, tuo 
linksmiau mano sužadėtinė krykš- 1 
davo, kai netoli išgirsdavo Vytauto ; 
balsą. Nuo to laiko jo neapkenčiau ; 
labiau, kaip pats savęs. |

Ir įvyko paskutinis mano gyveni- ' 
mo nuotykis.

Gyvantas nutilo. Aplink vilą ūžė i 
vėjas. Mėnulis seniai buvo dingęs 
po juodais nakties debesimis. Į ] 
vilos langus dusliai kaleno reti lie- > 
taus lašai.

— Ir anas vakaras buvo baisus, — i 
lėtai pasakojimą tęsė Gyvantas. 1 
Audra dūko, kaip ir mano širdis. 
Aldoną išvadinau prie ežero, ty- ] 
vulluojančio už pusės kilometro ]

Sis A. Tamošaitienės išaustas kilimas padovanotas D. Britanijos so
sto įpėdinei prlnc. Elizabetai vestuvių proga

nuo sodybos. Drumstėsi vanduo, 
gairinamas vėjo. Bangos šniokštė, 
kaip jūroje. Pakkrantėje pririštas 
suposi nedidelis laivas.

— Aldona, plaukime gyvenimu, — 
įsiutęs surikau ir puoliau prie lai
vo. Ji, kaip paklusni žvejo duktė, 
atsėlino ir atsisėdo į bangų mėto
mą laiviūkštį.

Tuo matu šlaite išgirdome dainuo
jantį Vytautą. Ir reikėjo jam tokiu 
metu pasirodyti! Mano galvoje gi
mė baisus planas . . .

— Sėsk į laivą, jei nebijai mir
ties! — paniekinamai surikau jo 
pusėn. Jis to, rodos, ir laukė. Švil
paudamas šoko į laivelį ir atsisėdo 
šalia Aldonos.

Užguliau irklus, ir bežiūrint per 
šokančias bangas atsiplėšiau nuo 
kranto. Vytautas švilpavo, Aldona 
linksmai krykštė, aš siutau, irklais 
kabindamas putotą vandenį. Jau, 
jau ežero vidurys . . . Pasvirk į šo
ną, ir laivelis, kaip skiedra, išvirs 
bangose . . . Tas žalias jaunuolis 
ne kartą sakėsi nemokąs plaukti . .

Gyvantas sunkiai atsikvėpė, paž
velgė į ant langų liejamus vandens 
čiurkšlius.

— Aš nekaltas, — tęsė jis lyg po
žeminiu balsu. — Staiga gyvenimas

atsvėrė mirtį, ir aš pasukau ų 
krantą. Bet banga, pagavusi sker
są laivelį, tėškė mus į šniokščiantį 
vandenį. Nuilsęs ir pridusęs išne
šiau Aldoną į krantą. O kur Vytau
tas? Kur Vytautas?!

— Tu tyčia jį paskandinai! — suš
nairavo rūsčios Aldonos akys.

Nors jo ieškojau, tuščiai puoliau 
į vandenį, roviau nuo galvos plau
kus, — Vytauto nebebuvo. Jis ežero 
dugne . . .

Tą naktį, nė neatsisveikinęs, iš
važiavau.

Gyvantas baigė. Jo baltame veide 
blizgančios akys buvo įsmeigtos į 
vaškinės žvakės gelsvą švieselę.

Staiga pakilo kampe sėdėjęs penk
tasis vyras ir nudžiugęs ištiesė Gy- 
vantui ranką.

— Ačiū, ačiū tau, ponas Gyven
tai! Nuo šiol tave tik auksiniu žo
džiu beminėsiu ... Ir Aldonai par- 
grjš laimė, nes tavęs ilgai ieškojo.

Gyvantas lėtai pakėlė stiklines 
akis Į tankiai kalbantį vyrą, Jo 
veidas buvo nei gyvas, nei miręs. 
Staiga pašoko, griebė žvakę, priki
šo prie nepažįstamojo, įsižiūrėjo į 
Jo akis ir kaip griausmas suriko:

— Vytautas! Draugai, Vytautas!.. 
Jis gyvas!

Edm. Butrimo „Tėvu kalte“
ir „Budelis“

Knygų rinkoje pasirodė Edm. 
Butrimo — vienoje knygoje — du 
scenos veikalai. (Sudavijos 1947 
m. leidinys).

Pjesės autorius iškelia ir nagri
nėja labai gilią biologinę ir gyve
nimo problemą. Alkoholio įtaka 
paveldėjimui daugelį kartų laik
raščiuose, žurnaluose ir mokslo 
knygose buvo nagrinėta. Tačiau 
tokioje formoje ji iškelta pirmą 
kartą mūsų literatūroje. Aš čia 
nesiimu veikalo nagrinėti meniniu 
atžvilgiu, nes tai ne mano uždavi
nys. Noriu tik iškelti pagrindinę 
idėją, kuri autoriaus kaip gydyto
jo gana vykusiai išryškinta. Ža
linga alkoholio įtaka žmogaus or
ganizmui eksperimentų ir klinikos 
yra aiškiai įrodyta. Aplankę pato
logijos muziejus, aiškiai įsitikin
sime, kokios įtakos alkoholis turi 
virškinamam traktui, kepenims, 
kraujo apytakos ir kitiems orga
nams. Statistika ir eksperimentais 
aiškiai įrodyta žalinga alkoholio 
įtaka fiziniam ir dvasiniam pajė
gumui. Alkoholis naikina ir žaloja 
kaip fizinę taip jr dvasinę žmo
gaus sveikatą ne tik alkoholį var
tojančių, bet ir jų įpėdinių. Žmo
gus labai jautriai reaguoja prieš 
žodį ar veiksmą, jei jį kas nors 
sužeidžia ar įžeidžia. Tuom tarpu 
žmogus, gerdamas alkoholį ir įsi
gėręs linksmai dainuodamas, be 
atodairos žaloja savo būsimų sūnų 
ar dukterų fizinę ir dvasinę svei
katą. Veiksmu sužalotą žmogų gali 
pagydyti, įžeistą atsiprašyti, bet 
alkoholikas tėvas ar motina, suža
loję vaikų sveikatą, nei jų pagy
dys, nei jų atsiprašys. Jie bus ne
sveiki, sužaloti ir įžeisti visam 
amžiui. Toki degeneratai visuome
nei ne tik nenaudingi, bet dargi 
našta. Patys tėvai iš jų netik pa
ramos bei paguodos neturi, bet 
priešingai — jie būna įžūlūs, įky
rūs, kaltina pačius tėvus už jų su
žalojimą. Tėvai dažnai be blogos 
valios ir nežinodami girti būdami 
duoda pradžią naujai gyvybei ir 
tuo sužaloja būsimą kartų sveika
tą. Tokių tėvų ir tokioje būklėje 
nradėta gyvybė blogai vystosi, nes 
pati generaty vine plasma būna al
koholio sužalota. Alkoholikų tėvų 
vaikai, ypač girtoj būklėj gavę 
vvybės pradžią, būna silpnos ner

vų sistemos, nematematikai, epi
leptikai, negabūs, neatsparūs gy
venimo audroms, nepastovūs ir 1.1. 
Edm. Butrimas labai teisingai tuos 
klausimus iškelia. Visi nenormalu-

Prof. Dr. J, Meškauskas

mai, kurie ten iškelti, moksliškai 
yra paremti. Todėl tėvams, ypač 
būsimų vaikų tėvams, „Tėvų Kal
tė" yra rekomenduotina perskai
tyti. Gal jis tėvus daugiau įtikins, 
negu ilgi ir išsamūs sausi moksliški 
straipsniai. Tenka pasidžiaugti p. 
Edm. Butrimo sugebėjimais tokias 
sunkias ir painias problemos spręs
ti tokioje formoje. Šituo klausimu 
toks didaktinis veikalas buvo mū
sų visuomenei labai reikalingas. 
Jei jis plačiai bus skaitomas ir į 
jame iškeltą klausimą bus atkreip
tas dėmesys, tai mūsų ateites kar
tos bus sveikesnės.

Kartu išleistas ir antras veika
las, 4-rių veiksmų drama „Bude
lis". šituo savo veikalu autorius 
iškelia visuomenės ir mūsų tautos 
vėžį—abortus. Čia sugretinami pa- 
slydusios moters ir sužvėrėjusio 
gydytojo, kuris apgalvotai, Šaltai 
už pinigus naikina gyvybes, dary
damas abortus, pergyvenimai su 
pergyvenimais jauno gabaus advo
kato, kuris, neteisingai įskųstas ir 
nuteistas kalėti, savo laisvę išper
ka, pasižadėdamas būti kalėjimo 
budeliu. Jo žmona, sužinojusi lais
vės kainą, nenori būti toliau jo, 
„budelio", žmona, tuo tarpu ji vi
sai ramiai leidžia sunaikinti savy
je naują gyvybę. Visi piktinasi 
Šuolio pasižadėjimu būti kalėjimo 
budeliu ir sako, kad laisvei tai 
perdaug brangi kaina. Tuom tarpu 
dr. Guoba yra sunaikinęs tūkstan
čius gyvybių ir 
turi gerą vardą, 
piktina.

Linkėtina, kad 
sidėtų prie mūsų 
acijos, kad išnyktų iš mūsų tautos 
Šuolienės ir daktarai Guobos. Mū
sų tautą naikina visi ir mūsų yra 
jau ir taip nedaug. Lai pranyksta 
mūsų tautos duobkasiai mūsų pa
čių tarpe. Čia taip pat tenka auto
rių sveikinti ir pasidžiaugti šio 
klausimo iškėlimu. Abu veikalai, 
„Tėvų kaltė" ir „Budelis", sudaro 
tam tikrą derinį, sintezę. Pirmu 
veikalu autorius nagrinėja reikalą 
ir teisę gimti sveiku ir sveikai 
vystytis. Antruoju veikalu nagri
nėjama apskritai individo teisė 
gimti ir kad niekas neturi teisės 
jo gyvybės sunaikinti. Abiejuose 
veikaluose autorius labai giliai su
sirūpinęs tautos sveikatingumu ir 
prieaugliu. Baigidht tenka pasi
džiaugti ir palinkėti autoriui sėk
mės kūrybos darbe.

jis visuomenėje 
niekas tuo nesi-

ir ši drama pri- 
visuomenės šan
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Anastazijos Tamosaitienes kilimai
Be viso būrio lietuvių tapytojų, 

skulptorių ir grafikų, atsidūrusių 
tremty, turime ir keletą taikomo
sios dailės specialistų. Viena iš 
jų yra lietuviškų audinių ir kili
mų audėja Anastazija Tamošai
tienė, kuri, atsidavusi kilimų au
dimo menui, ištisas dienas prasė
di prie audžiamų staklių. Ji buvo 
mums pažįstama Lietuvoje kaip 
kilimų audimo pionierė ir vienin
telė lietuvių liaudies motyvais kili
mų audimo specialistė. Kauno 
Dailės Mokykloje ji praktiškai 
vadovavo audiniu studijai ir yra 
paruošusi šios srities darbininkių.

Prieš karą su 'lietuvių kilimais 
buvo labai gražiai užsirekomen
duota. 1937 m. Paryžiaus Pasau
linėje Parodoje, 1938 m. Berlyno 
Tarptautinėje Tarptautinėje Dailės 
Amatų Parodoje ir 1939 m. New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje.

šiuo metu A. Tamošaitienė au
džia paveikslinius sieninius kili
mus rištiniu būdu. Kilimu kompo
zicijai temas ji pasirenka iš lie
tuvių tautosakos: padavimų, dai
nų ir šokių. Anksčiau ji neturėjo 
tinkamų, sąlygų darbui, trūko 
įrankių, žaliavų ir kitų priemonių 
ir tik dalinai nugalėjus kliūtis, ji 
pradėjo intensyviau dirbti nuo 
pereitų metų. Dirbdama viena, ji 
per palyginti neilgą laiką yra 
išaudusi penkis sieninius kilimus. 
Pažymėtina, kad vieną jos išaustą 
kilimą nupirko Didžiosios Britani
jos lietuviai princesės Elizabetos 
vestuvinei dovanai.

Kalbant apie kilimus, pravartu 
trumpai sustoti prie • jų istorijos. 
Pati kilimų audimo technika sie
kia Egipto ir graikų kultūros lai
kus, dar prieš Kristaus gimimą. 
Tais laikais labai primityviškais 
įrankiais beveik vien rankomis 
pinte pindavo ant skersai paka
bintų karčių-stulpų. Nuo Kristaus 
gimimo laikų iki viduramžių nėra 
žinių, kad kilimai būtų audžiami. 
Tik gotikos laikais vienuolynuose

A. a. Liudas Valodka
Kan. M. Vaitkus

1948 m. spalių 18 d. Bavarijos 
Landshute mirė Liudas Valodka, 
senas lietuvis patriotas ir užsipel
nęs gražų vardą kultūros darbinin
kas. Jaunesniosios kartos jo be
veik nepažįsta, nes jis buvo ne
paprastai kuklus žmogus ir nemė
go veržtis i priešakį, nors, žiūrint 
gabumų ir išsimokslinimo, tikrai 
būtų galėjęs iškilti į vadovauja
mas vietas. Gerbė jį, brangino ir 
laikė savo bičiuliu tokie mūsų vy
rai, kaip Maironis, vysk. Paltaro
kas, prel. K. šaulys, prof. V. Jur
gutis. Aš su velioniu susipažinau 
1915 metais, ir tos pažinios, virtu
sios rimta bičiulyste, nebenutrūko 
ligi galo. Ir juo geriau tą asmenį 
pažinau, jau labiau ėmiau jį gerbti 
bei branginti: tokia tai buvo iš
mintinga, valinga, tiesi ir skaidri 
siela, nušviesta ir gaivinama gi
laus religingumo.

Buvo jis tos kartos vyras, kurie 
nūnai įpusėjo septintąją dešimtį. 
Mokėsi Šiaulių gimnazijoj tais pa
čiais laikais, kada tą gimnaziją ėjo 
p. Biržiškos. Paskui baigė aukš
tuosius matematikos mokslus (be
ne Maskvoj) ir tuoj grįžo darbuo
tis į Lietuvą, kur nuo 1907 metų 
balandžio 1 d. ligi 1915 m. rug- 
piūčio 1 d. ėjo Šiaulių vyrų gim
nazijoj matematikos mokytojo pa
reigas. Maždaug tuo pat laiku aš 
buvau Telšių mokyklų kapelionu. 
Kadangi mūsų gimnazijos buvo 
privačios, tad į jų egzaminus bū
davo švietimo vadovybės siunčia
mas oficialus deputatas tikrintojas 
— kurios nors valstybinės gimna
zijos mbkytojas. Vienais metais 
mums į Telšius vadovybė atsiuntė 
deputatu mokytoją Liudą Volodką. 
Prieš jam atvykstant, atskrido pas 
mus iš įvairių šaltinių žinios: na, 
laikykitės! tai bus ne juokai! tei
singas ir tvirtas! nei jam prisige
rinsi, nei papirksi! ką ras, taip ir 
įvertins!

Kai pirmojo Pasaulinio karo me
tu Šiaulių gimnazija buvo evakuo
ta į Rusijos gilumą, išvyko tenai 
ir a. a. Valodka ir dėstė matema
tiką keliose gimnazijose, iki 1920 
metų sausyje grįžo į ką tik susi
kūrusią nepriklausomą Lietuvą. 
Čia mūsų švietimo vadovybė 
įtraukė jį ministerijoje į atsakin
gą darbą aukštoj vietoj — pastatė 
aukštesniojo mokslo departamento 
direktorium, o paskui aukštesniojo 
mokslo tarėju. Buvo tuomet demo
kratijos laikai; ministerial kaita
liojos, b’esikaitaliojant vyriausybei, 
o velionis vis dirbo savo atsakin
gąjį darbą toje aukštoje vietoje. 
Kai 1926 m. pavasarį Lietuvos vi
daus politika stipriai pasuko į 
kairę, velioniui teko iš ministeri
jos pasitraukti. Prof. Jurgutis, tuo
laikinis Lietuvos Banko valdyto
jas, pasikvietė a. a. Valodką dirb
ti į savo žinybą. Velionis sutiko 
ir 14 su viršum mėtų buvo Lietu
vos Banko pirma Biržų, o paskui 
Tauragės skyriaus direktorium. 
Užėjus 1940 metais bolševikams, 
liepos 12 d. buvo suimtas, paskui 
paleistas, bet laikomas policijos 
priežiūroje, iki išvyko į Rokiškį 
dirbti vienoj vidurinėj mokykloj 
mokytojo darbo. Kai Lietuvą oku
pavo vokiečiai, a. a. Volodkai pa
sisekė grįžti į savo Tauragę ir čia 
buvo gimnazijos direktorium. Dar
bą teko dirbti labai sunkiose są
lygose, nuolat dangintis iš vienos 
patalpos į kitą ir pagaliau dirbti 
trimis pamainomis per visą dieną 
parapijos salėje.

Galų gale 1944 m. rudenį velio
nis buvo priverstas, kaip Ir mes 

buvo audžiami paveiksliniai kili
mai religinio gyvenimo temomis. 
Vėliau, maždaug XVI šimtmetyje 
buvo pereita prie kilimų audimo 
pasaulinėmis temomis. Su Napo-

kiti tremtiniai, su savo šeima pa
likti tėvynę, kurią tyliai, bet juo 
giliau, mylėjo, ir sustoti Bavarijoj, 
netoli Landshuto, viename vokie
čių ūkyje, kur su žmona gyveno 
ir darbavosi, kąip paprasti darbi
ninkai, iki pasibaigė karas ir įsi
kūrė Landshute tremtinių stovykla. 
Čia jis su visa šeima pagaliau ra
do prieglaudą bet nenorėjo dykai 
ilsėtis, nors amžius ir sveikata bū
tų dispensavę nuo bet kurio vi
suomeninio darbo: pasiryžo dar

Kultūros naujienos 
Lietuvės JAV scenoje

Ir S( sezoną lietuvės JAV scenoje 
labai gerai pasirodo. Neseniai New 
Yorko Metropolitan operoj su di
deliu pasisekimu debiutavo Mocar
to „Don Giovanni" operoj Polyna 
Stofika. Apie jos pasirodymą visa 
spauda labai teigiamai atsiliepė.

Barbora Darlys su dideliu pasi
sekimu dainavo Moniuškos 75 m. 
mirties sukaktuvėms pastatytoje jo 
„Halkos" operoje, atlikdama Hal- 
kos vaidmenį. Taip pat Ji dainuos 
Clevelando Choral Society 25 m. 
sukakčiai paminėti statoman „Mes. 
siah".

Chlcagos teatre lietuvė Holly- 
woodo filmų artistė Gloria Elwood 
svarbiausi vaidmenį vaidino „Ca
ruose!“ veikale. Veikalas buvo vai
dinamas Chicagoje apie tris mėne. 
sius.

JAV vaidinamas S. Šimkaus 
„Nugrimzdęs dvaras"

A. Steponavičienės vadovauja
mas Chlcagos dainininkių choras 
pasiruošė vaidinti S. Šimkaus „Nu
grimzdusi dvarą“. Senelio vaidmenį 
atlieka žymiausias Amerikos lietu
vių baritonas Algirdas Brazys.

Amerikiečių leidykla išleido 
lietuvio kūrini

Nordyke Publishing Company iš. 
leido su gaidomis jauno Amerikos 
lietuvio Jono KanceviCiaus parašy
tą dainą „Katherine". Kritika š| 
lietuvio kūrini gana gerai vertina.

Originalus pasiūlymas
Ypatingai daug prisidėjęs prie 

atominės bombos pagaminimo prof. 
L. Szilard paskelbė spaudoje Sta
linui laišką, kuriame pasiūlė origi
nalų projektą pasaulio taikai or
ganizuoti.

Jisai mano, kad tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valstybių 
neišvengiamai kils karas, jeigu ne
bus pašalinti tie nesutikimai tarp 
jų, kurie diena iš dienos vis labiau 
aštrėja. Chlcagos universiteto moks
lininkas siūlo:

Kad Stalinas keletą kartų atvirai 
ir nuoširdžiai prabiltų | Amerikos 
žmones. Išdėstydamas savo suma
nymą, kaip galėtų būti pasiektas 
talkos klausimų Išsprendimas:

Kad Stalinas pakviestų preziden. 
tą Trumaną tokiu pat būdu pra
bilti t Rusijos žmones, duodant 
jiems progą Išgirsti, ko nori Ame
rika;

Kad paskui būtų sudarytas iš 
Amerikos mokslininkų komitetas, 
kuris parinktų amerikiečių grupę 
iš įvairių visuomenės sluoksnių ir 
kad šita grupė sueitų su panašio
mis grupėmis Iš Britanijos ir Pran
cūzijos vienoje pusėje, ir iš Rusi
jos, Lenkijos ir Čekoslovakijos an
troje.

Kada šitos piliečių grupės išdis
kutuos visus klausimus, tai gal bus 
surastas planas pasaulio talkai, 
kurį remtų visos tautos. Tada galės 
susikalbėti ir valdžios, kurios da
bar ginčijasi ir neprieina talkos.

Tačiau dauguma mano, jog šis 
prof. Szilard pasiūlymas yra poli
tiškai visai naivus, nes sovietai iš 
tikrųjų yra pasaulinės talkos ir 
tvarkos priešai ir su jais tokios 
diskusijos nepasiektų jokio tikslo, 
kadangi Jiems trūksta geros valios 
ir noro susitarti.

leono laikotarpio pabaiga išnyko 
kilimų pamonė ir dailė, Šiais lai
kais dailininkai vėl mėgina atgai
vinti kilimų madą ir sukurti nau
ją kilimų meną. Br. K.

kartą sunaudoti savo didelį peda
gogo bei mokytojo patyrimą ir 
mokė vietinėje tremtinių lietuvių 
mokykloje ligi pat mirties.

Aplankiau jį šią vasarą ir ru
denį keletą kartų. Buvo tai man 
didelis malonumas, nes a. a. Liu
das buvo nuoširdus ir ištikimas 
bičiulis su švelnia ir giliai mylin
čia širdimi. Vis besąs išsiilgęs tė
vynės, bet vis stoiškai kantrus,, 
nors slėgė rūpesčiai ir ligos kan
kino. Niekuomet iš jo negirdėjau 
skundo. Jėgų sėmės iš religijos, 
kurią nuoširdžiai praktikavo. Že
mės tėvynės nebeteko jam išvysti, 
nes Dievas pašaukė pavargusį išti
kimąjį tarną į amžinąją.

Nuteistas Nobelio premijos 
laureatas

Norvegų teismas, išnagrinėjęs 
garsaus norvegų rašytojo ir Nobe
lio premijos laureato Knuto Ham- 
suno bylą, pripažino JI bendradar
biavus su naciais ir nubaudė 85.000 
dolerių bauda krašto nuostoliams 
atlyginti. 88 metų senukas rašyto
jas pareiškė teismui, kad jo klaidų 
priežastimi buvęs spaudos viena
šališkumas. Nacių okupacijos metu, 
bet kokiai opozicinei spaudai esant 
uždraustai, jis negalėjęs susidaryti 
tikro vaizdo ir tikėjęs tuo, ką rašė 
nacių spauda.

A. Tamoiaitienės austi kilimai

Vyt. Girdauskas

Juostu rastuose
Nežinau tavo vardo, mergaite, 
Nežinau gi nei tavo dienų — 
Juostų raštuose būsiu išskaitęs 
Ramų žvilgsnį akių mėlynų.

Juostų raštuose būsiu suradęs 
Vingius tavo svajonių grakščių.
Jų takeliai slaptingi ir gražūs 
Praeitin nuvingiuoja, jaučiu.

Skyrė buitį Dangus mums vienokią, 
Melsvo ilgesio skyrė dienas.
Nors ketvirtas ruduo jau prinoko, 
Tik negrįšim, negrįšim dar mes . . .

Skrenda dienos, kaip kibirkštys gęsta, 
Ir su nerimu laukiam naujų . . .
Tai margi, ai margi juostų raštai — 

Tavo dienos prailgtų be jų.

YMCA’os lietuviškumo 
ir katalikiškumo klausimu

Kun. Juozas Lunys
Mūsų lietuviškoji tremties spau

da jau kelintą kartą yra prabilus 
apie YMCĄ ir YWCĄ ir beveik 
kiekvieną kartą ši organizacija 
yra mūsų jaunimui rekomenduo
jama. Oficialios mūsų lietuviškos 
įstaigos bei centrai apie šią or
ganizaciją tyli. Tyli taip pat ir 
švietimo valdyba. Vien tik mūsų 
bažnytinė vyriausybė yra jau 
aiškiai pareiškus savo nuomonę 
dėl YMCos.

Daugelis mūsų žmonių sako, 
esą iš YMCos galima šį bei tą 
gauti, o dabar mums tokie sun
kūs laikai, tat reikia pasinaudoti. 
Šitas argumentas yra silpnas ir 
žemas. Atrodo, kad mes esame 
žmonės be charakterio, ne sau 
žmonės, bet kokie tai karjeristai, 
kurie eina visur ten, kur galima 
ką nors gauti, kad mes žmonės, 
kurie tarnauja tam, kas daugiau 
moka ar geresnę sriubą duoda. 
Atrodo, kad mes už šokolado ply
telę esame pasiruošę parduoti sa
vo jaunimą. Be to, atrodo, kad ir 
pati YMCA tikriausiai neatsisa — 
kytų šelpti ištisas mūsų sporto ir 
moksleivių organizacijas, kurios 
turi aiškią lietuvišką praeitį, lie
tuvišką vadovybę ir lietuviškas 
tradicijas bei dvasią-

YMCA yra puiki organizacija, 
jai nieko prikišti negalima, bet- 
kas yra gera vienam, nevisad yra 
gera kitam. Ji yra puiki organi
zacija protestantams ir gal įvai
riems kitiems DP žmonėms, kurie 
neįstengia susiorganizuoti ir su
sitvarkyti. Bet to negalima pa
sakyti apie mus, apie mūsų lietu
višką ir katalikišką jaunimą.

LIETUVIŲ ŽODIS (Nr. 49, š. m. 
gruodžio mėn. 4 d.) straipsnyje 
„Kas yra YMCA—YWCA" sako, 
kad „Worlds YMCA—YWCA nari
ai, išvykę į kitą kraštą (emigra
vę), iš karto priimami į tos ša
lies YMCĄ—YWCĄ nariais ir jau 
nebėra paklydę našlaičiai, o jau
čia už savo pečių globojan
čią, krikščioniškos artimo mei
lės vadovaujamą, galingą ranką."

Visų pirma nei mes nei mūsų 
jaunimas nėra kokie „paklydę" 
žmonės. Antra — įstojimas į to 
krašto YMCĄ reiškia stoti į nu
tautėjimo kelią. Mūsų rūpestis 
turėtų būti naujuose kraštuose 
įsijungti į ten esamas lietuviškas 
organizacijas, o kur jų nėra, ten 
jas įsteigti. Mūsų jaunimas ir išei
vijoje turi augti ir bręsti lietu
viškoje atmosferoje, tokiose or
ganizacijose, . kurios palaikytų 
jame tautinį susipratimą. Be to 
nereik manyti kad svetimos.or

ganizacijos mus taip šelps, kad 
mes išsyk pasijusime esą rojuje. 
Įvairios ir Lietuvoje svetimųjų 
steigiamos organizacijos garsiai 
kalbėdavo apie tai, kad juo dau
giau lietuvių į jas įstos, juo lietu
viškesnės jos bus, bet gyvenimas 
parodė visai ką kitą. Mūsų jauni
mas, ypač tremtyje, stoja tik į 
aiškias lietuviškas organizacijas, 
nes svetimos organizacijos nutau
tina. Mes lietuviai esame toleran
tingi, bet ta tolerancija negali 
virsti bespalviškumu, ir mūsų tau
tinių idealų užmušėja. Ar tam mū
sų tėvai ir protėviai kovojo už lie
tuvišką spaudą ir lietuvių kalbą, 
mokykloje ir bažnyčioje, ar tam 
kovojo už lietuviškas organizaci
jas, kad mes dabar čia tremtyje 
dėl poros batukų ar marškinėlių 
jas niekintumėm ir įsilietumėm į 
tokias organizacijas, kur mums

Htes tetiau kaip M 
hado, mua tiluiGS ituk&s

SAVO KALĖDINĖJ KALBOJ POPIEŽIUS PIJUS XII

liau nuo tikros, taikos nuo pilno ir 
tobulo pagyjimo iš sayo ligų, nuo 
sudarymo naujos tvarkos harmo
nijoj, lygsvaroj ir teisingume".

Kalėdų išvakarėse popiežius Pi
jus XII pasakė kalbą, kuri buvo 
transliuota per Vatikano ir Itali
jos radijo stotis. Vėliau ji buvo 
pertransliuota 12 kalbų. Šių Ka
lėdų popiežiaus kalba buvo per
sunkta giliausiu pesimizmu, kuris 
dažnai pereidavo į beviltiškumą. 
Jis pareiškė, kad pasaulis trečiai
siais pokario metais dar tebėra 
„pavargęs nuo karo ir išsiilgęs 
taikos". Jis smarkiai pasisakė 
prieš „didėjančią nenuoširdumo 
tendenciją". Si „nenuoširdumo 
politika" privedė prie nepasise
kimo užsienio reikalų ministerių 
konferenciją Londone ir pavertė 
niekais „bet kokį bandymą pa
siekti patvarią taiką". Popiežius 
įspėjo: „Jau nelaiminga naujo 
konflikto šviesa blykčioja ant 
horizonto".

Toliau papiežius kalbėjo: „Dar 
vieni pokario metai, pilni vargo 
ir kančių, nusivylimų ir skurdo, 
kiekvieno, kuris turi akis matyti 
ir ausis girdėti, turi būti apmąsty
ti akyvaizdoj šio skaudaus ir že
minančio fakto. Europa ir pasau
lis šiandien yra kaip bet kada to- 

yra pavojus nutautėti. Mes turime 
pakankamai savų organizacijų, 
mes sugebame patys organizuotis 
ir tvarkytis. Mūsų centrinės įstai
gos turėtų susirišti su šalpos or
ganizacijomis neužmiršdamos, kad 
ne vien duona gyvena žmogus ir 
tauta.

Aukščiau paminėtame straipsny
je pasakyta, kad YMCA „kaip 
krikščioniška tarnybos organizaci
ja bendradarbiauja su bažnyčia. 
„Aš norėčiau straipsnio autoriaus 
paklausti su kokia bažnyčia YM
CA bendradarbiauja. Čia matyt ir 
turėta mintyje protestantų bažny
čią, nes su Katalikų Bažnyčia to
kio bendradarbiavimo tikrai nėra, 
ir lig šiol jo nebuvo. Bendradar
biavimas su vienu kitu kataliku 
ar su vienu kitu katalikų kunigu, 
dar nereiškia bendradarbiavimo su 
Bažnyčia. Be to, kuri organizacija 
yra katalikiška, kuri ne, į kurią 
katalikai gali stoti, į kurią ne, gali 
spręsti ir yra kompetetinga nusta
tyti tik viena institucija, būtent, 
pati Katalikų Bažnyčia. Bet pati 
Kataliku Bažnyčia yra lig šiol 
pasisakius prieš katalikų stojimą į 
YMCĄ (žiūr. Vatikano instrukci
ja, išleistą 1920 m. lapkričio mėn. 
15 d., Acta Apost. Saedis, XII, p. 
595 ir šv. Sosto Delegatūros lietu
viams Vokietijoje ir Austrijoje 
leidinį „AUKA", 1947, Nr. 1, psl. 
44, straipsnyje „Religinio indi
ferentizmo sąjūdžiai").

Taigi, jei Bažnyčia YMCA or
ganizacijoje mato indiferentizmo 
skiepytoją. ir yra prieš ją pasisa
kiusi, tai matyt ji turi tam rimtų 
priežasčių, argumentų ir faktų. 
Jei YMCA nori apimti ir kata
likiškąjį jaunimą, ji nebijos ne tik 
susirišti bet ir susitarti: su Kata
likų Bažnyčios vadovybe.

Gyvename demokratijos laikus. 
Gyvename vakaruose. Mes to
leruojame ir respektuojame kita
taučių ir kitatikių teises, bet mes 
norėtumėm, kad ir mūsų teisės — 
teisė į tikėjimo ir auklėjimo lais
vę — būtų taip pat kitų toleruo
jamos. Mes turime teisę į tai, kad 
mūsų jaunimas būtų auklėjamas 
aiškioje katalikiškoje ir lietuviš
koje dvasioje.

Neigimo ir nesantaikos šalinin
kai su visa armija tų, kurie nau
dojasi iš tų, kurie eina ju keliu, 
džiaugiasi iliuzine mintimi, kad jų 
valanda yra arti."

„Tuo tarpu taikos draugų, 
pastovaus susitarimo tarp žmonių 
šalininkų širdis yra suspausta 
skausmo dėl skirtumo tarp Betlie
jaus gerosios istorijos moralinio 
ir socialinio turtingumo ir toli 
nuo Kristaus esančio pasaulio 
skurdo".

Popiežius palietė „titanišką tarp 
dviejų priešingų dvasių dabar pa
sauly einančią kovą" ir pareiškė, 
kad vienąpusę neapykanta, o kitą 
pusę meilė suliejo į „didžiulę ly
gą" gerovei.

Nenuoširdumas ir pagarbos tai
kai trūkumas, pasakė jis, šiandien 
išaugo beveik i sistemą, pakeltą 
į tokį strategijos laipsnį, kuriame 
melas, iškreipimas žodžių ir faktų 

įkurtas Lietuviu 
Dailės Institutas
Prieš Kalėdas Freiburge bu

vo įkūrtas Lietuvos Dailės Insti
tutas. Jo tikslai panašūs kaip ir 
Prancūzų Akademijos, tačiau čia 
apsiribojama plastiniu ir taikomo- 
ju menu. Tikslas ruošti pajėgias 
dailės parodas, leisti dailės lei
dinius, skirti premijas, stipendijas, 
bei remti ir skatinti lietuvių dai
lę. Instituto Rektorium išrinktas 
Viktoras Vizgirda, generaliniu se
kretorium Telesforas Valius, in
formacijos reikalams Adolfas Va- 
leška, įgaliotiniu amerikiečių zo
nai Paulius Augius, anglų zonai 
— Alf. Dargis, Amerikai — Pe
tras Kiaulėnas ir Prancūzijai — 
Adomas Galdikas. Lietuvių Dailės 
Instituto laikinoji būstinė yra 
(17b) Freiburg i. Brsg. Zassius- 
str. 120 V. Vizgirda.

Pagaliau sulaukėme pastovios 
institucijos, kuri rūpinsis spe- 
cialiai dailės reikalais.

bei apgaulė, tapo klasiškais puo
limo ginklais.

„Kai kurie šiuos ginklus nau
doja su patyrimu, kuriuo jie di
džiuojasi, ir pasiryžę bet kokia 
kaina laimėti, jie šiuos ginklus 
laiko moderninės technikos inte
graline' dalim formuoti viešajai 
opinijai, jai vadovauti bei ją pa
jungti savo politikos tarnybai".

Popiežius įspėjo katalikus, kad 
tie, kurie šiandien paneigia „žmo
gaus vertę ir laisvę", rytoj jie 
pereis prie sveikos ir nepriklau
somos religinės veiklos panai
kinimo."

Bažnyčia, būdama - ištikima šv. 
Mato evangelijos žodžiams: „Kas 
ne su .Manim, tas prieš Mane", 
neturi užmiršti savo pareigos ati
dengti klaidą bei demaskuoti me
lo fabrikatorius, kurie prisistato 
kaip vilkai avies kaily.

Toliau popiežius kvietė visus 
garbingus žmones susijungti „pa
saulio atstatymui". Tie, kurie tam 
priešinasi, tur būt bijo, kad „Eu
ropai atsistačius ir atgavus savo 
jėgą bei labiau įsisamonijus savo 
kriščionišką misiją, ji pati gali 
išsivaduoti nuo mirtingų ateizmo 
ir revoliucijos nuodų ir turėti sa
vo gyvenimą, laisvą nuo nesvei
kos svetimos įtakos".

„Aišku", kalbėjo popiežius, 
„kad suskaldyta ir slegiama eko
nominių sunkumų bei socialinio 
chaoso Europa daug lengviau pa
siduoda suvedžiojimams bei „idea
linės valstybės" iliuzijoms, negu 
sveika Europa su aiškia ateitimi".

Savo kalboj popiežius aiškiai 
pasmerkė Italijos komunistus, ku
rie Romoj, „švento miesto žemėj, 
kur Dievas pastatė šv. Petro Kė
dę, kurdami gyvenimą ir žmonių 
bendruomenę, paremtą ateizmu ir 
smurtu, stengiasi kiek galėdami 
įtikinti jos sūnus, kad jie atrado 
bei sukūrė nauja kultūrą, vertin
gesne, kaip senoji ir amžinai jau
na krikščioniškoji civilizacija". 
Jis kvietė Romos gyventojus su
siprasti ir „griebtis tikėjimo bei 
drąsos ginklų", „apsaugoti miestui, 
civilizacijos motinai, nuo religi
nio, moralinio bei socialinio paže
minimo, kuris giliam mūsų apgai
lestavimui galėtų padaryti labai 
sunkiai galimu iškilmingai pami
nėti sekančius šventuosius (1950) 
metus".
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VOKIEČIU VALIUTOS
REFORMOS BELAUKIANT

V. R.

Paskutiniu metu labai daug 
kalbama apie vokiečių valiutos 
reformą. Daug ženklų rodo, kad 
ši skubi vokiečių ūkio problema 
įeina į realią fazę. Spaudos skil
tyse jau tilpo žinutė, kad ir nau
jieji vokiečių pinigai esą atspaus
dinti. Marshalls savo kalboje apie 
Londono konferencijos nepasiseki
mą taip pat nurodė, kad vienas 
iš svarbiausių veiksnių, kuris 
gali pagydyti Vokietijos ūkinį su
trikimą, yra naujos valiutos įve
dimas. Šituo klausimu yra pasi
sakę ir Anglijos bei vokiečių 
ūkio žinovai.

Dauguma Europos valstybių, 
nors ir ne su vienodu pasisekimu 
yra išlyginę tuos savo piniginius 
nenormalumus, kurie susidarė 
karo metu. Jei Vokietija ir jos 
okupacinės pajėgos iki šiol delsė 
su pinigų reforma, tur būt, buvo 
svarbių tam priežasčių. Vakarų 
valstybių vyrai norėjo šią pro
blemą išspręsti visai Vokietijai. 
Jie norėjo matyti Vokietiją tiek 
politiškai, tiek ūkiškai suvienytą. 
Buvo daryta didžiausių pastangų 
atstatyti Vokietijos ūkiškąją vie
nybę. Bet, nesėkmingai pasibaigus 
Londono konferencijai, maža te
turimą vilties, kad šią degančią 
reformą galės padaryti visoms 
keturioms Vokietijos zonoms drau
ge. Kokių priemonių sujungtųjų 
zonų vadovai griebsis naujos su
sidariusios politinės padėties at
žvilgiu, dar negalime aiškiai pra
matyti. Visi pasisakymai ir atsa
kingų įstaigų pranešimai rodo, 
kad, nežiūrint į Londono konfe
rencijos išdavas, valiutos refor
mos reikalą laikė būtinybę. Savo 
pasiūlyme jis nurodo, kad iki 1948 
m. kovo 31 d. turi būti priimta 
finansų reformos programa Vo
kietijai ir greit ji būtų įgyven
dinta. Tuo būdu pirmą kartą toks 
atsakingas valstybės vyras nurodo 
net ir terminą, kada ši reforma 
turėtų būti padaryta.

Apie tokios reformos apimtį ir 
pobūdį dar neturima tikslių duo
menų. Bet nėra jokios paslapties, 
kad, darant tokią sunkią opera
ciją, kuri ne tik visą ūkį ant nau
jų sąskaitybos pagrindų pasta
tys, bet taip pat giliai palies ir 
socialinę gyventojų padėtį ir at- ____ __ ______ ______
skiro individo finansinę būklę, galinčiai pakenkti draugingiems 
vokiečių ekonomija atsidurs ki- .......................... ■ • •
toje šviesoje. Apskritai, tokia ūki
nė reforma yra laikoma revoliu- _ _
elniu ūkiniu veiksmu, todėl nešte- damas, kad 1946 m. vasario 12 d. 
bėtina, kad ji plačiuose visuome- ir gruodžio 15 d. jo rezoliucijos 
nės sluoksniuose daug vilčių bet pabėgėlių klausimu ir 1946 m. 
kartu ir daug baimės sukelia. -* -----

Gamintojai ir prekybininkai 
jau seniai ilgisi garbingo ir efek
tingo pinigo, kuris jiems skubiai 
reikalingas kalkuliacijos pagrin
dams. Nemažiau savo vertę tu
rinčio pinigo laukia darbininkai 
bei tarnautojai. Visi tikisi, kad, 
įvedus naują valiutą, vokiečių 
ūkis vėl galės suklestėti. Bet 
reikia nepamiršti, kad vien pi
nigų reforma negali pagydyti su
trikusį ūkį. Ji taip pat nereiškia, 
kad staiga bus pakelta prėkių Krarame onamzacna
gamyba ir tuojau išplėsta užsie- . . ikU deramo ’ SV(Jio šalia jung^ federacijos — 
SOdPrŽ™rt!ieO tar™ota“°Bole kI“l veiksnių, ir bet kuriam pa- “ »ritarė Slratton 

daug dešimt kartų daugiau, negu 
normaliai funkcionuojančiam vo
kiečių ūkiui reikalinga. Pagal ži
novų apskaičiavimą, bankuose ir 
taupomosiose kasose karui pasi
baigus buvo 200—220.000.000.000 
RM.

Kalbant apie plačiąją visuo-

JAV Europos atstatymui išleido 
11 milijardų dolerių

ūkinis Europos atstatymas yra 
vienas iš didžiausių uždavinių 
kokių bet kada pasaulis* yra tu
rėjęs. Visos finansinės priemo
nės, kokias iki šio laiko pavartojo 
ir kokias dar panaudos JAV, pa
siekė dar pavyzdžio neturintį 
aukštį. Atsimenant, kad Marshal- 
lio plane 16 Europos valstybių 
naujai numatyta 17 milijardų do
lerių pagalba, įdomu žinoti, kiek 
šitos valstybės yra gavusios pa
ramos iš JAV nuo karo pabaigos 
iki dabar.

Pagal „Washington Post“ duo
menis JAV vyriausybė nuo 1945 
m. liepos 1 d. iki 1947 m. lapkri
čio 1 d. 16 Europos valstybių, iš
kaitant ir Vokietijos amerikiečių 
zoną, per įvairias organizacijas 
yra išdavusi 9,57 milijardų dole
rių. Imant paskiromis valstybė
mis suteiktos pagalbos sumos 
šiaip atrodo: Australija — 182 
mil., Belgija — Luxenburgas — 
487 mil., Danija — 15 mil., Pran
cūzija — 2.206 mil., Graikija —

533'mil., Islandija — 65 mil., Ita
lija — 909 mil., Olandija — 276 
mil., Norvegija — 17 mil., Švedija 
— 1 mil., Šveicarija — 2 mil., 
Turkija — 6 mil., D. Britanija — 
4.332 mil., Vokietijos amerikiečių- 
zona — 537 mil. dolerių. Be to, 
Anglija gavo amerikiečių pasko
los likutį 400 mil. dolerių. Ben
drai paėmus, amerikiečių pagal
bos vidurkis per mėnesį sudaro 
340 mil. dolerių, o per metus dau
giau negu 4 milijardus.
D. Britanija skolinga 21 mil. dol.

Turtų kancleris Sir Stafford 
Cripps Žemuosiuose Rūmuose 
pranešė, kad D. Britanijos aukso 
ir dolerių rezervai pereitų metų 
gale siekė 2 milijardus dolerių, 
įvairūs D. Britanijos įsipareigo
jimai užsieniui viršijo 21 mil. dol.

Iš Crippso pranešimo toliau pa
aiškėjo, kad savaitinės D. Brita- 
tanijos dolerių išlaidos siekia iki 
55 mil. Ir nurodė, kad, ir sumaži
nus gyvenimo štandartą, yra ne
paprastai sunku šias išlaidos dar 
sumažinti.

pasireiškė amerikiečio kalboj. 
Mums pateiktasis biudžetas buvo 
10% didesnis kaip gegužės mėn. 
priimtasis. Sekretariato, lygiai 
kaip ir olandų delegacijos akimis 
tas padidinimas pateisinamas, nes 
faktas, kad dabar daugiau pabė
gėlių turi progos įsikurti užjūry. 
Tatai gera pabėgėliams, o Europą 
išvaduoja nuo didelės socialinės 
problemos. Tačiau amerikiečiai 
ir daugumas kitų delegacijų už
sispyrė; taupyti: Atgal į gegužės 
mėn. biudžetą?“

Po to IRO sekretariate prasi
dėjo smulkios biurokratinės in- 
trygos, dėl kurių Verwey-Jonker 
atsistatydino. Ji mano, kad „tau
pumas yra būtinas, bet jis neturi 
eiti tiek toli, kad arklys būtų 
kinkomas vežimo užpakaly“.

sybės nustatytoji 20.000 asmenų 
kvota buvo užpildyta. Nežiūrint 
į tai, Belgija ir ateity priims DP 
anglių kasyklų darbams.

Pr. metų gruodžio mėn. 12 d. iš 
Karlsruhe į Prancūzijos anglių 
kasyklas išvyko 70 DP ir to paties 
mėn. 14 d. į Mercką išplaukė 95 
amatininkai bei kitų rūšių spe
cialistai.

Gruodžio 19 d. buvo viena iš 
pažymėtiniausių dienų DP emi
gracijos eigoje. Tą dieną 1.000 DP 
paliko Vokietiją ir iškeliavo: 450 
į Australiją, 250 į Kanadą ir 200 į 
Angliją.

Apdovanoti 78.668 vaikai
Amerikiečių zonos DP stovyk

lose gyvena 78.668 vaikai. Ame
rikaečių karinės valdžios, PCIRO, 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus, 
Tautinės Katalikų Gerbūvio Są
jungos ir kitų karitatyvinių or
ganizacijų dėka šiems vaikams 
Kalėdų proga buvo suruošti priė
mimai, parodyta programa ir jau
nieji DP apdovanoti žaislais, sal
dainiais ir kitais gardumynais.

Emigracijos ir repatriacijos klau- DP įsileidimo perspektyvos 
Simai JTO pagerėjusios

„New York Times“ (47. XI. 25) 
praneša iš Vašingtono, jog „atrink- 
tinio DP įsileidimo perspektyvos 
žymiai pagerėjo, pasikeitus prof, 
sąjungų ir American Legion (buv. 
fronto karių organizacijos) nusis-

Žemiau duodame rezoliuciją 
priimtą New Yorke JT visu
mos susirinkime 1947 m. lap
kričio 17 d. Joje dėmesio ver
ti trys momentai: 1) patvirti
namas senasis nusistatymas, 
kuriuo repatriacija labiau 
vertinama nei emigracija; 2) 
pasmerkiama nelegali emi
gracija; 3) iš principinio JT 
narių pritarimo imigracijai 
reikalaujama praktinio vyk
dymo (E.)

Tarptautinio bendradarbiavimo 
rezoliucija sukliudyti imigracijai,

(jungtinių) tautų santykiams
Visumos susirinkimas pastebė-

lapkričio 19 d. rezoliucija, smer
kiant rasinę ir religinę diskrimi
naciją, nėra pilnai įvykdytos ir 
kad šimtai tūkstančių ^agresijos 
aukų tebėra tremtinių (DP’s) sto
vyklose;

atmindamas vieną IRO princi
pų, kad jai „privalu ypatingai 
rūpintis tais atvejais, kai iškiltų 
pabėgėlių ar tremtinių perkėli
mas į kraštus, kaimyninius jų ki
limo kraštus, ar į savivaldos ne
turinčius kraštus, arba įkurdini
mas tuose kraštuose, organizacija 
turi teikti deramo svorio,

Lietuvis dalyvauja posėdžiuose, 
sprendžiant DP įsileidimo klau

simą į JAV.
JAV Tautinė Katalikų Įkurdi

nimo Taryba, posėdžiavusi New 
Yorke, nutarė dėti visas pastan
gas, kad Kongrese būtų priimtas 
įstatymas, kuris „atidarytų du
ris dideliam išvietintųjų skai
čiui.“

Monsingjoras Edward E. Swan- 
strom, vykdomasis Karo Pagal
bos Tarnybų NCWC direktorius, xWWiXfc<a x ___
buvo išrinktas laikinuoju pirmi- delbergo pranešė kad iki š. m. 
ninku. Nuolatiniai pareigūnai sausIo mįn. ] d. turėjo būti pert- 
bus išrinkti sausio mėn. 15 d. varkyta PCIRO personalas, suma-

Mons. Swanstrom pranešė, kad zinant 15% administracijos tar
ybose118 JAV katalikų bažny- nautojų. Tuo būdu sutaupyta 
čių diecezijose tam reikalui bus goO.OOO dolerių per metų ketvirtį, 
sudaryti komitetai. Jų uždavinys , 20 Area
, “ Vf Teams bus sumažinta iki 7. Šių
,.„n.ni„ ,, norą a „ nman va- SkyHų Central bUS

Frankfurte, Ludwigsburge, Ans- 
bache, Regensburge, Augsburge, 
Gautinge ir Mūnchene. Naujųjų 
Area direktorių žinioje bus nuo 
24.000 iki 59.000 asmenų, gyve
nančių stovyklose.

Amerikiečių zonos būstinės
** personalas iš 682 asmenų bus su-

ganlzacijomis. „Naujai įkurtoji mažintas iki 585.
taryba bendradarbiaus su viso- Zonos direktorius tikisi, kad 
mis religinėmis ir civilinėmis sumažinus štabo tarnautojų skai- 
JAV organizacijomis, vykdant iš- čių, aktyviau į darbą bus įtraukta 
vietintųjų asmenų priėmimą ir 19 labdaros organizacijų, kurios, 
įkurdinimą šiame krašte.“ susitarus su PCIRO, savo veiklą

Pirmajame posėdy buvo atsto- jau yra pradėjusios.

lavinimu, ir geradarių organiza
vimu tada, kai DP atvyks į JAV. 
Tie komitetai rūpins išvietintųjų 

. priėmimu, darbo parūpinimu ir 
pastogės paieškojimu.

Laikinasis pirmininkas toliau 
pareiškė, kad, šią problemą 
sprendžiant, neturima jokių už
kulisių ir organizacija bendradar
biaus su protestantų ir žydų or-

PCIRO reformos
PCIRO amerikaečių zonos di

rektorius Paul B. Edwards iš Hei-

Šiuo metu Vokietijoj gyveną 3 mūsų Šachmatų meisteriai. Iš kairės | de
šinę: Arlauskas, Tautvalšas Ir Škėma. K. Daugėlos nuotr.

„New York Times" nuotr.
Amerikos katalikų tautinių grupių atotoval svarsto Europos DP priėmimo I JAV klausimą Ketvirtas iš kairės 
sėdi kun. dr. J. KonClus. „New York Times" nuotr.

neigiamą nuomonę, kad DP ne
galima panaudoti žemės dar
bams, buvo tai, kad pagaliau įsi
tikinta, jog įkurdinimo uždavinys 

’’ nesąs toks sunkus, kaip anksčiau 
buvo manyta.

Pagal oficialius davinius skai
čiuojama, kad tarp šiuo metu iš
laikomų 850.000 Europos DP yra 
apie 100.000 žemės ūkio darbinin
kų. Iš šio 100.000 ne visi norės 
vykti į JAV, kita dalis, pada
rius politinį patikrinimą, bus 
atrasti nepageidaujami.

Kompetentingi JAV kaimo gy
venimo stebėtojai mano, kad Vi
durinieji Vakarai galėtų priimti 
visus iš 100.000 siūlomus DP ir 
tuo būtų sustiprinta šios valsty
bės ūkinė padėtis. -

Pav., šiaurinė Dakota anksčiau 
turėjo 200.000 gyventojų daugiau, 
negu ji dabar turi. Gyventojų 
judėjimo biuras nurodo nuolatinį 
žemės ūkio sričių gyventojų ma
žėjimą žemės ūkio valstybėse, 
kaip Nebraskoje, Kanse, lovoje, 
Pietinėje Dakotoje, Minnesotoje 
ir Wisconsine.

tatymui“. Abi didžiosios prof, są- 
• ;..'V ”, - AFL ir CIO
— pritarė Strattono projektui. 
American Legion pažiūroms la
biau atitinka Fergusono projek
tas, kuris nenustato nei metinio, 
nei bendro įsileidimo DP skai
čiaus, bet DP įsileidimą laiko bė
dos priemone, atskirtina nuo nor
malios imigracijos. „NYT“ kores- 
pontentas mano, kad prieš DP įsi- 

“1 tikras 
atstovų iš 
vakarinių

liestųjų asmenų kilimo krašto 
rimto tokiais planais susirūpini
mo pasireiškimui pirmuoju atve
ju, arba paliestųjų savivaldos ne
turinčiųjų kraštų vietos gyvento
jų būgštavino pasireiškimui an
truoju atveju“;

kviečia narius-valstybes įvyk- pasisakys tam
. .... .n.n cVaiAiiia epnntnrin hpi at<dyti Visumos susirinkimo 1946 

menę, šiuo klausimu daugiausia lapkričio 19 d. rezoliuciją, 
žiūrima, kokią įtaką ir kokias 
pasekmes ši pinigų reforma tu- •_ - r."
rėš paskiram asmeniui i; jo sočia- sistatymą, kad pagal 1946 m. va
linei būklei. Susirūpinimas turi pa- sario 12 d. Visumos Susirinkimo 
grindo. Bet iš kitos pusės yra bū- rezoliuciją, svarbiausias uždavi- 
tina vieną kartą sudaryti pagrin- nys tremtinių (DP) atžvilgiu yra 
dus sveikam ūkiniam ir sociali- skatinti juos grįžti į savo kilimo 
niam gyvenimui. Daugelis, aišku, kraštus ir tuo reikalu visais ga-

dar kartą patvirtina savo nu-

skaičius senatorių bei 
pietinių, vidurinių bei 
valstybių.

Nesklandumai IRO centre
Olandų atstovė PC IRO Mev- 

rouw Verwey-Jonker „Urij Ne
derland“ laikrašty rašo, kodėl ji 
iš IRO pasitraukė. Ji aprašo pas- maiu *•*-*—» KraslUS ir lUO reiKdlU VlSdlS . .. .

negali apsiprasti su mintimi, kad limais bMaIs jierna padėti; ir kad Sut!nUP5?pS “Sų. J 1 Y‘
dėl karo nenormalumų susidariu- neturl būti daroma jokių kliūčių kus> p 1H„ ’ė„„„
šių piniginių perteklių ir santau- šian) uždaviniui juo veikiau rea- -Daugumas veidu buvo nazista- 
pų turės bent dalies netekti. Jau Hzuoti 
anksčiau nurodytieji skaičiai aiš
kiai kalba už tai, kad, norint pa- 
dydyti ūkį, toks „apipiaustymas“ 
reikalingas.

Besvarstant pinigų reformos dyti nelegalią imigraciją, ar tal- 
klausimą, iškyla du tokios refor- kinti akcijai siekiančiai nele- 
mos varijantai: taip vadinamas galios imigracijos, 
modernusis ir ortodoksiškas. Mo
dernusis būdas pasisako prieš ra- icikviucuuuuja, nau 
dlkalų pinigų pertekliaus pašali- Jungtinių Tautų narys, atsižvelg- P“'s,tlarnlį?¥d 
nimą. Jis siūlo kreipti dėmesjo į damas į 1946 m. vasario 12 d. Vi- Latvijos Baudonojo ats-
piniginlų santaupų Išsaugojimą ir sumos Susirinkimo rezoliuciją, ^vus ^a * r" "r ’tėvą
tik palengva, palaipsniui mažin- imtųsi skubių priemonių repatn- «e patys yra pabėgėliai ir tėvą 
U susidariusią perdidelė perka- juojamiems pabėgėliams ir trem- K'Ulan% kataiikų agentur°s Pa- 
mšjš galią. Sis varijanta, yra ir tiniams grąžinti į jų kilimo kraš- begepabaigoj pa-'

„Daugumas veidų buvo pažįsta
mi, tačiau prie stalo aš pasigedau 
keleto stambių figūrų: mūsų org- 
jos tėvo Sir Georg Rendelio, kurio 
išmintinga politinė nuomonė 
mums šįsyk būtų labai pravertu-

vaujamos Tautinė Katalikų Ger
būvio organizacija (NCWC), Ka
talikų Labdaros Tautinė organi
zacija (NCCC) ir Tautinė Kata
likų Kaimo Gyvenimo Sąjunga 
(NCRLC). Sutarta, kad NCWC 
prisiima visas administravimo 
pareigas.

„Viena Tautinės Katalikų įkur
dinimo Tarybos atsakomybės da
lis apima didelę programą, ku
rios tikslas yra supažindinti JAV 
gyventojus su šia didžiule tarp
tautine žmoniškumo problemą.“

Šiuose dvi dienas trukusiuose 
posėdžiuose dalyvavo: vysk. Wil
liam T. Mulloy, mons. Howard J. 
Carroll, generalinis NCWC sekre
torius, Mons. John O’Grady, ka
talikų, Carito sekretorius ir kun. 
Joseph Toomey — katalikų, Ca
rito pirmininkas. Iš tautinių gru
pių buvo atstovaujami lenkai, lie
tuviai, kroatai, slovakai ir ukrai
niečiai. Lietuvius atstovavo 
BALF pirm. kun. dr. Končius.

Ir nors šis reiškinys, duodąs 
šiam judėjimui eigą ir yra kon
troliuojamas, reikia bent laikinai 
skaityti, kad pramoninio darbo 
teikiamos pirmenybės ir žemės 
ūkio darbininkų netekimas karo 
metu yra akstinai, skatiną pasku
binti pabėgėlių problemos spren
dimą.

Minnesotos štatas atsiklausia gy
ventojų nuomonės apie DP

Stares & Stripes gruodžio 16 d. 
numery praneša, kad gubernato
riaus Luther W. Youngdahl iš
vietintųjų asmenų reikalams įkur
tajam komitetui buvo pavesta 
išsiuntinėti 150.000 anketų po 
Minnesotos valstybę, kad būtų gali
ma sužinoti, kiek ši valstybė ga
lėtų priimti DP iš Europos. An
ketas išdalins trys tūkstančiai 
vietinių kunigų. Jose klausiama, Amerikoj . 
ar Minnesotos gyventojai turi gi- Žinios“ 1947. XI. 28 d. nr. patiekia 
minių Europos DP stovyklose ir daugiau žinių apie gyvenimą šiuo 
ar jie padėtų ir tokiems asme- metu Panevėžy. Anot šio laikraš- 
nims, kurie nėra jų giminės. čio, karas nėra Panevėžį smarkiai

Anketos turi tikslą sužinoti, palietęs, kiek daugiau nukentėjo 
kaip būtų galima padėti apgyven- 
dinimu, darbu ir finansiškai iš- 
vietintiesiems asmenims, jei jiems 
būtų leista atvykti į JAV.

Bet ir imigracijos šalininkai ne
tiki, kad žemės ūkio darbininkų 
trūkumas gali būti pilnai paša
lintas išvietintaisiais asmenimis. 
Svarbiausieji argumentai kalbą 
prieš tai yra mechanizacijos di
dėjimas, reikalaująs mažesnio ap
tarnaujamo personalo ir žemes 
ūkio produktų pareikalavimo ma
žėjimas, galįs neigiamai pa
veikti į ūkių laikytojus ir impor
tuotus DP.

Taip pat yra galimybių DP 
įkurdinti Viduriniuose Vakaruose 
rasės, kalbos ir religijos pagrin
dais. Tokios grupės galėtų 
atrasti sau namus tarp giminių, 
išsimėčiusių po visą Vid. Vakarų 
žemės ūkio kraštą. Jau dabarti
nių gyventojų senuoliai yra tame 
regijone įsteigę daug ūkių.

Viena iš labiausiai populiarių 
kviečių atmainų, kurios šiuo me
tu padeda malšinti Europos alkį, 
yra išsivysčiusi iš sėklų, atneštų 
į Vid. Vakarus pirmųjų išvietintųjų 
asmenų iš Rusijos.

Tarp kitų įdomybių, pasireiš
kusių imigracijos atžvilgiu ir ku
rios buvo pastebėtas Vid. Vaka
ruose, buvo Paul Griffith, buvusio 
Amerikos Legiono komandieriaus 
Omahoje, pareiškimas, kad jis 
atsisakos nuo buvusios opęzicijos 
įsileisti DP. Jis anksčiau tuos imi
gracijos pasiūlymus yra apibūdi
nęs, kaip „raketas“, bet po kelio
nės po Europos išvietintųjų sto
vyklas įsitikino, kad reikalinga 
priimti 200.000 iš šaknų išrautų 
Europos asmenų.“ (NYTW)

LIETUVOJE
Kaip išrodo Panevėžy 

išeinančios „Lietuvių

kviečia narius-valstybes neteik- 
U paramos ir globos asmenims ar m uu
organizacijoms, siekiančioms vyk- 5i; Mr. Sasseno, kurio žinioj buvo 

musų delegacijos politinės pro
blemos, tuo tarpu kai man teko 
socialiniai reikalai. Ir tribūnoj 

rekomenduoja, kad kiekvienas sėdinčiųjų veidai man buvo gana 
... __ .... nnąinįnmi A e morion I laimine ir

Belgijos kvota jau užpildyta
Iš PCIRO pranešimų aiškėja, 

kad paskutinėmis gruodžio mėn. 
dienomis, išvykus 900 asmenų į 
Belgiją, seniau Belgijos vyriau-

Amerika nori DP ūkininkų
Pasiūlymas įkurdinti Europos 

DP kaip žemės ūkio darbininkus 
Amerikos ūkiuose ypatingą at
garsį rado Viduriniuose JAV Va
karuose.

Vienas iš svarbiausių argumen
tų, privertusių pakeisti buvusią

didieji malūnai, elektros stotis, 
kinas „Pasaulis“ ir kiti valdiniai 
namai. Bet šiandien viskas išmon
tuojama, vagiama, vežama.

Yra trys gimnazijos: mergaičių 
bernukų ir rusų. Mokinių skaičius 
nėra didelis, nes paaugusieji 
sprunka į miškus, kad nebūtų 
išvežti ar į amatų mokyklas pa
siųsti Rusijos gilumon. Programoj 
pirmon eilėn įtraukta rusų kalbą 
komunistų partijos istorija, Sta
lino konstitucija, sovietų geogra
fija, neva lietuvių literatūros

mšjš galią. Sis varijantas yra *. — • • —-
už tai, kad buvusios Vokietijos tus, o atitinkamą nerepatrijuoja- . .
valstybės skolos, kurios siekia ™U pabėgėlių ir tremtinių dalį ka P jarPpSptas.' d 
500—600 milijardų RM. būtų tik įkurdinti savajame krašte; kad draugas ir tarpininKas .
..............  . . ■■ ___ ________ __________________________ g... vprivpv-.Tnnkpr niirrvJuv“”UVv IlllllIdLUU XXLV1. UUIL4 LIK įauiumvi ,
iš dalies nubrauktos. Šio varijan- neatidėliodamas painformuotų Verwey-Jonker nur<>ao visą 
to atstovai: mano, kad ateities gen. sekretorių apie tai, ką jis eilę taupymo reiškinių IRO cen- 
viešosios skolos 100—200 milijar- (JT narys) vykdydamas Visumos tre: atleista visa eilė patarnauja- 
dų RM. tautos ūkiui būtų dar Susirinkimo rezoliucijos 62 (I) mojo personalo žmonių, del to 
pakeliamos. Jie ypatingai pabrė- punktą (e), yra padaręs pagal IRO uždaryti barai ir net tualetai; 
žia pinigų reformos socialinę principus priimti jai, tenkančiai prancūzų delegatai, nebeieidami 
pusę. Antrosios, ortodoksinės, Ii- ąerepatrijuojamųjų asmenų da- Pro paradines duris kad nereike- 
nijos atstovai reikalauja griežto ir kad ruošiant bendrus re- tų eiti aplink į posėdžių salę lįs- 
pinigu apyvartos sumažinimo, patriavimo ir įkurdinimo tikslams davę pro langus. „Kaip ten.be- 
Viešosios skolos, jų nuomonę, tu- pasiekti planus, jis bendradar- būtu, tokios formos man daug 
rėtų būti nustatytos taip, kad ati- biautų su pav. per iro ar jos Pa- mielesnės kaip UNRRA os atmos- 
dktų tautos ūkio pajėgumą. Ta ruošiamąją Komisiją kitomis fera, kurios Šėtai skraidydavo lek- 
proga nurodoma, kad nacionalso- (Jungtinėmis) tautomis, tuvais, o žemesnieji pareigūnai po
cializmui nnrimLt 1023 Europą siausdavo automobiliais.
— . . . . prašo Generalinį Sekretorių, Aš džiaugiuos, kad IRO pravedė

kad jis bendradarbiaudamas su tokias taupymo priemones, kurios 
IRO General. Direktorium arba ir tinka šalpos organizacijai, 
su PCIRO Vykdomuoju Sekreto- Tačiau (rašo toliau Verwey- 
rium pateiktų Ekonominės ir So- Jonker) konferencijoj paaiškėjo,

. cialinės Tarybos Septintąja! Se- jog esama ir tokio taupymo, kuris,
. sijai pranešimą apie pagėlėlių ir mano akimis, žalingas. Būtent,

Koks metodas bus panaudotas, tremtinių (DP’s) repatrijacijos nebuvo norima daryti reikalingų
vykdant naują Vokiečių valiutos įkurdinimo ir imigracijos eigą bei išlaidų pabėgėliams. Biudžetą
reformą, dar negalimą pramatyti, perspektyvas. svarstant šitoji tendencija ypačiai

m., viešosios skolos sudarė apie 9. 
miljardus RM. ir 1939 m., prasi
dedant karui,, siekė 33 milijardus 
RM. Todėl šia proga nurodoma, 
kad ateities Vokietijos skolos ne
turėtų viršyti 10-15 milijardų RM.

K. Daugėlos nuotr.Kempteno lietuvės moterys mokosi kirpimo ir siuvimo amato.

istorija, kur Valančius, Maironis, 
Vaišgantas tepaminėti, o atskirai 
nagrinėjama Janonis, Cvirka, Ven
clova, Korsakas, Čiurlionienė, 
Marcinkevičius, Žemaitė, mažiau- 
Putinas, Kudirka, Vienuolis, Ša
trijos ragana. Lietuvos istorija pa
neigiama.

Berniukų gimnazijos direk
toriumi yra Janulionis ir inspek
toriumi Navickas, buvęs prad. 
mokyklos mokytojas, karaimas. 
Būdinga, kad minimi vedėjai ne
turi jokių teisių, o visa veda 
tvarko ir posėdžiams vadovauja 
šeštos klasės gimnazistas komjau
nuolis politrukas, tik mokąs lie
tuviškai pasirašyti, šiaip rusas, 
nors vadinamas „vietiniu.“

Nėra ir vadovėlių tenkinasi 
vertimais, o savieji autoriai už
drausti ir knygos naikinamos.

Yra teatras, kuriam vadovauja 
aktorius Juozas Miltinis ir padeda 
vilnietis poetas Albinas Žukaus
kas. Repertuaras skystas ir publi
kos visada tuščia. Yra muzikos 
mokykla, vadovauja muzikas My
kolas Karka, o muzikai Apolina
ras Likarauskas ir Vladas Pau
lauskas išvežti, gi vargonininkas 
A. Nacevičius miręs. Be to, mirę 
Ramygalos klebonas prelatas La
banauskas ir kanauninkas Ruš- 
kys, o kun. marijonas Mažeika iš
keltas į Mariampolę ir kun. Bur
kus — į Rokiškį.

Gaunamos žinios, kad Sibire 
kankinio mirtimi mirė daug pane
vėžiečių. Dėl užsienio akių šis tas 
grąžinamas. Grąžino katalikų vei
kėją inž. Juozą Barisą ir tautinin
kų mok. Dauką, kurių amžius dėl 
iščiulptos sveikatos trumpiausias. 
Grąžintas dr. Marcinkevičius, bet 
kaip komunistas, pakeltas profe
sorium ir paskirtas Vilniaus Uni- 
versitetg medicinos fakulteto pro- 
dekanu.

Veikia ir ligoninė, vadovaujama 
Gudelio. Iš lietuvių dirba gydyto
jai Statkevičius, Dalinda ir Smil
gevičius, o gydytojas Rumbauskas 
išvežtas.

6
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Iš Kemptene įvykusių pabaltiečių kr pšinio ir tinklinio žaidynių. Nuirau ojc-mūsų vyrų ir moterų komandos 
žaidynių atidarymo iškilmėse'. K. Daugėlos nuotr.

9 »

1.TB Švietimo Valdyba Naujųjų 1948 Metų propa sveikina vi
sų švietimo įstaigų bei kultūrinio darbo bendradarbius ir linki 
sėkmingai su ligšioliniu idealizmu ir pasiaukojimu ir toliau 
ugdyti jaunąsias tremtinių jėgas ir tautinę kultūrą musų tau-; 
tos ir tėvynės laisvei atstatyti.

Colleges, —as studentus ateitininkus, švenčiančius ketvir
tąsias Sv. Kalėdas tremtyje, širdingai sveikina ir Naujiesiems 
Metams gausios Dievo palaimos linki

S.A.S—gos Centro Valdyba

Visus mūsų leidinių platintojus, skaitytojus ir leidyklos 
rėmėjus-bendradarbius Šv.Kalėdų ir Naujų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina „Atžalyno” leidykla.

Lietuvių Tremtinių Baleto Teatrai 
gruodžio mėn. 14—20 d. d. buvo 
išvykęs gastrolių ir aplankė Mem- 
mingeną, Biberachą, Ravensburgą, 
Reutlingeną bei Tūbingeną, kur 
vietos vokiečių teatruose davė 
baleto „Coppelia" spektaklius. 
Tūbingene spektaklis įvyko su 
orkestru. Visur spektakliai praėjo 
su dideliu pasisekimu.

Misijų dienos Erlangene.

Gruodžio 9 d. tėvas Bružikas S. J. 
Erlangeno -lietuvių stovykloje vedė 
penkių dienų misijas. Tai buvo reli
ginio atgimimo ir tautinio protesto 
dienos prieš tikėjimo persekiojimą 
ir prieš Lietuvos okupaciją. Nors Er
langeno stovykloje lietuviai sudaro 
mažumą, bet yra susiorganizavę-turi 
savo koplyčią, pradžios mokyklą ir 
paskutinių laiku baigia įsirengti stu
dentams ir bendruomenei skaityklą. 
Lietuvių koplyčioje misijų klausėsi 
ne tik lietuviai, bet taip pat katali
kai latviai, ukrainiečiai, ir lenkai, 
kuriems dalis pamokslų buvo sakoma 
atskirai rusų kalba.

Tėvas Bružikas S. J. po sėkmingos 
gerklės operacijos vėl tęsia nenuils
tamą ir sėkmingą misijų darbą trem
tyje. Tai didžios energijos ir gilaus 
pasišventimo tremtinių misijų tėvas. 
Jis su misijomis yra apkeliavęs visas 
didžiąsias lietuvių stovyklas, bet kar
tu neapleidžia ir mažesniųjų, kurios 
išmėtytos po visą Vokietiją. Dar va
sarą buvo pasižadėjęs su misijomis 
atvykti į Erlangeną. Nors ir ilgai 
laukėme, bet jis mūsų nepamiršo ir 
su misijomis atvyko netikėtai.

Pirmą dieną jis apsilankė pas vi
sus lietuvius ir visus kvietė | misijas, 
primindamas, kad šiomis misijomis, 
reikia pasinaudoti, nes neramios ir 
besikeičiančios tremties dienos neža
da pastovumo ir tos misijos gali bū
ti paskutinės. Nors lietuviai gyvena 
išmėtyti po visus kareivinių blokus 
ir sumaišyti su kitų tautybių žmonė
mis tačiau tėvas kambariuose lankėsi 
net kelis kartus. Pirmosios dienos Er
langene misionieriui buvo nelengvos 
ir kėlė daug rūpesčio. Gal ta aplin
kybė. kad ilgesni laiką lietuvių bend
ruomenė neturėjo koplyčios nei ku
nigo. žmonės per mažai turėjo visuo
meninio jausmo bendriems reikalams. 
Tėvo Bružiko pastangomis kad ir 
mišri bendruomenė-studentai ir kiti 
gyventojai-pavyko išjudinti ir jau i 
antrą mlsjų dieną retas kuris neatėjo

Buvusių mielą bendrakla
sę ALDONĄ PRAPUOLENY- 
TĘ, netekusią savo tėvelio 
nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi

Vitalija Mickevičiūtė- 
Tolmač

Pranešame giminėms ir 
pažįstamiems, kad š. m. spa
lio mėn. Lietuvoje mirė mū
sų brangiausioji motulė

ANELE VIZGIRDIENE
Prąšome pasimelsti už jos 
Amžiną Atmintį.
Marija ir Tadas Vizgirdai

Cell.
KONČIUI JUOZUI

gilaus liūdesio valandoje, 
Tėvynėje mirus motinai Ma
rijai Končienei, nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi
Eichstatt’o Filos.-Teol. Auk
štosios Mokyklos Lietuviai 

Studentai

t misijas. Tėvas stebėjosi, kad 10 va
landą, vaikščiodamas po kambarius, 
dali studentų net mergaičių, rado be
miegančių. kituose kambariuose kor
tomis belosiančių, nors tuo laiku uni
versitete skaitomos paskaitos, o misi. 
jbs vyksta čia pat už keliolikos metrų 
lietuvių koplyčioje.

— Ir jei mano vietoj pro kambarius 
praeitų iš Lietuvos miškų atvykęs iš
vargęs partizanas ir tai matytų, labai 
nusistebėtų ir tokius tikrai pasmerk
tų. Taip kalbėjo tėvas Bružikas se
kančiame misijų pamoksle. Taip pat 
išpeikė pavienį ar organizuotą kurs
tymą prieš misijų lankymą nes mums 
yra žinoma, tą darbą atlieka tam rei
kalui paruošti agentai, kurie turi 
tikslą susilpninti tremtinių tarpe tikė
jimą, skleidžiant įvairiausius šmeiž
tus, suskaldyti lietuvių bendruomenę, 
ypač studentija, ir tokiu būdu pa
laužti ir paraližuoti tremtinių tautinę 
sąmonę ir nepriklausomybės troš
kimą.

— Mūsų priešai gerai žino, kad. kai 
mes besiskaldydami būsime užimti 
vidaus rietenomis, pamiršime tikruo
sius idealus, būsime neapdairūs ir, 
kaskart toldami vieni nuo kitų, laiku 
nepastebėsime pragaištingųjų priešo 
kėslų. Kaip visi Lietuvos vandenys 
susirenka ! didžiulę Nemuno srovę, 
taip ir musų visų troškimai ir darbai 
tremtyje turi turėti pagrindini tikslą- 
krikščioniškos ir nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą, pareiškė tėvas Bru
žikas.

Nenuilstamo ir pasišventusio darbo, 
dėka, religinis gyvenimas Erlangene 
atgijo, nes visi suprato ir įsitikino, 
kokia didelę dvasinę naudą duoda 
misijos, kaip nuostabiai šildo ir su
jungia visus didžiojo Lietuvos misi- 
jonieriaus tėvo Bružikos žodis, uždeg
damas Dievo ir tėvynės meile.

Atsisveikindamas su tėvu misionie
riumi. stovyklos klebonas kun. St. Li
sauskas savo ir bendruomenės vardu 
išreiškė padėką už pravestas misijas.

Gruodžio 15 d. Erlangeno universi
teto studentų ateitininkų iniciatyva 
buvo sušauktas užsieniečių katalikų 
studentų sąjungos ,,UNITAS" steigia
masis susirinkimas. Išrinkta valdyba 
.r revizijos komisija. Alijonis.

IS BAMBERGO ATEITININKŲ- 
SENDRAUGIŲ VEIKLOS

Bambergo ateitininkų-sendraugių 
skyrius turi 20 narių. Šios organiza
cijos skyriui priklauso vietos inteli- 
gentai-intelektualiai. Jų veikla pasi
žymi gyvumu, darant susirinkimus, 
skaitant paskaitas ir išsiaiškinant rū
pimus klausimus.

Paskutini susirinkimą Bambergo 
sendraugiai turėjo gruodžio 5 d. Susi
rinkime dalyvavo veik visi skyriaus 
nariai, išskyrus trejetą, kurie, dėl 
svarbių priežasčių, susirinkime daly
vauti negalėjo.

Susirinkimą atidarė skyriaus pirmi
ninkas Dr. Bielickas, kuris pasveiki
no susirinkusius, pranešė svarstysimą 
darbotvarkę ir pakvietė prelegentą 
skaityti ideologine tema paskaitą.

Paskaitą, tema „Ateitininkas-sen- 
draugis-visuomenininkas“, skaitė kun. 
Kūra, kuris ypatingai gražiais išve
džiojimais nušvietė ateitininkų-sen- 
draugių uždavinius visuomenėje, ypač 
šiuo metu, gyvenant didžios tragedi
jos laikotarpį.

Po paskaitos, skyriaus sekretorius 
stud. Bultkus perskaitė gautą iš cen
tro Valdybos laikiną sąjungos statutą 
ir, padiskutavus skaitytosios paskai
tos klausimais bei išsiaiškinus statuto 
kai kuriuos paragrafus, buvo prieita 
prie einamųjų reikalų ir klausimų bei 
sumanymų.

Šioje darbotvarkės dalyje buvo ap
tarti klausimai kaip išjudinti jaunimą 
— moksleivius iš pasireiškiančio, nors 
nedidėlio, apsnūdimo tremties sąlygo
se, apžvelgtas savosios stovyklos ben
dras lietuvių gyvenimas, neužmirštas 
ir šalpos reikalų aptarimas bei poli
tinė apžvalga.

Po sėkmingo visų reikalų aptarimo, 
susirinkimo dalyviai išsiskirstė su pa
siryžimu tolimesnę veiklą dar dau
giau gyvinti. Susirinkimas tęsėsi apie 
3 vai. laiko. (pal.)

Tuntlninkių suvažiavimas
LSS seserija, norėdama labiau su

aktyvinti skautiškojo jaunimo veiklą, 
lapkričio 30 ir grudžio 1 d. Svabų 
Gmlunde sušaukė visų tuntų tuntinin. 
kių ir skautiškųjų vienetų vadovių

suvažiavimą. Suvažiavime buvo aptar
ti įvairūs organizaciniai reikalai ir 
išryškintos tolimesnio vekimo gairės. 
Paskaitas jaunimo veiklos klausimais 
skaitė sktn. Augustinavičienė, viena 
pirmųjų skautų rėmėjų organizacijos 
kūrėjų adv. Novickienė, sktn. prof. 
St. Yla ir vyr. sktn. D. Kesiunaitė. 
Kruopščiai paruoštomis ir turiningo
mis paskaitomis prelegentai nurodė 
tas gaires, kuriomis turi eiti1 mūsų 
jaunimas^ kad šiais labai sunkiais lai
kais išliktų gyvas, ir sveikas savo tau
tai ir ištikimas savo kraštui. Taislngai 
buvo nurodyta, kad nei laikas nei 
erdvė negali ir neturi atitraukti mūsų 
jaunimo nuo tautos. Jaunimas visur 
būdamas gali dirbti ir kovoti už savo 
tautą ir savo kraštą.

Vyriausia skautininkė J. Augustai- 
tytė — Vaičiūnienė padarė ligšiolinės 
veiklos pranešimą, nurodydama visas 
tas priežastis, kodėl kai kur skautiš
kasis darbas sutinka sunkumų ir, pa
sidžiaugdama pasiektais laimėjimais. 
Šiuo metu yra 16 skaučių tuntų, ku
rių 14 amerikiečių, o po vieną anglų 
ir prancūzų zonose.

Artinantis 30 metų skautiškojo vei
kimo sukakčiai, nutarta tinkamai pa
siruošti ir ją paminėti. Pagrindinė 
šio minėjimo mintis turi būti: 1. ug
dyti ir stiprinti tautinį suspratimą, 
2) įsijungti į kovą už tautos gyvybės 
išlaikymą ir 3) siekti savo, tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės.

Nutarta suruošti skautiško pažan
gumo konkursą, parodą ir dideli sąs- 
krid|. Tuntininkės pasižadėjo parū
pinti lėšų minėjimo fondui.

Suvažiavimo šeimininkės —• Švabų 
Gmuendo skaučių „Gabijos“ tunto, 
skautės vieną savžiavimo dieną mi
nėjo savo metinės veiklos sukakti. 
Minėjime dalyvavo ir tuntininkės. Po 
gausių sveikinimų, sukaktuvininkės 
atliko meninę programą, kuri buvo 
labai turininga ir kruopščiai paruošta.

Dėl zoninio susisiekimo trukdymų 
suvažiavime tegalėjo daugumoje daly
vauti tik amerikiečių zonos skaučių 
vadovės. S. N.

Kempteno naujienos
—Gruodžio 12 d. išvyko iš kolonijos 

j Maroką dipl. inž. Kazys Pabedinskas 
su šeima. Kempteno lietuvių kolonijai 
šis tautietis tikrai daug yra pasidar
bavęs. Esant jam vietos lietuvių ko
miteto pirmininku, kolonijos narių 
tarpe pasireiškė gražus sugyvenimas, 
o, be to, gyvai reiškėsi ir. kultūrinis 
gyvenimas. Inž. K. Pabedinskui švie
timas ir kultūriniai reikalai stovėjo 
pirm visko. Inž. K. Pabedinskas apie 
pusantrų metų išbuvo ir Muencheno 
apygardos komiteto nariu. Pats inž. 
K. Pabedinskas aukštąjį mokslą yra 
baigęs Prancūzijoje, tad jam įsikurti 
Maroke nebus didesnių sunkumų. Iš
vyko kartu ponia ir du sūnūs, kurių 
vyresnis praėjusiais mokslo metais 
baigė Kempteno lietuvių gimnaziją, o 
antrasis šiais mokslo metais lankė 
penktą klasę. Inž. K. Pabedinskui ir 
šeimai kempteniečiai linki kuo pui
kiausios sėkmės, o ypač nuoširdūs lin
kėjimai jam tenka iš švietimo ir kul
tūros darbuotojų pusės.

— Kempteno lietuvių gimnazija 
gruodžio 20 d. baigia jau Šių mokslo 
metų trečią katvirt|.

— Kempteno lietuvių siuvėjų inicia
tyva buvo suorganizuoti kirpimo kur
sai. Kursus kurie užsitęsė per mėnesi 
laiko pravedė pakviestas iš Muenche
no kirpimo bei siuvimo akademijos 
lektorius. Lankytojų buvo susidaręs 
nemažas skaičius.

— Gruodžio mėn. 15 d. išleista 
Kempteno lietuvių kolonijoje jau an
tra moteriškų rūbų kirpimo bei siu
vimo kursančių laida Kursai buvo 
tuo sėkmingi, kad tuoj pat vIsk* 
vo atliekama praktiškai. Kursantės 
moteriškų rūbų kirpimo bei siuvimo 
amato pramoko, galima sakyti, gerai. 
Emigracijos atveju įgytas žinias galės 
kuo puikiausiai pritaikinti ir lengviau 
užsidirbti duonos kąsnį.

— 1948 metų sausio mėn. pradžioj
Kempteno lietuvių kolonijos žinių 
biuletenis pasirodo jau su 800 — tuoju 
numeriu. ’Minėto biuletenio pilnas pa
vadinimas — „Alguvos Baro Dienos 
Naujienos“, kurios spausdinamos ro
tatoriumi ir išeina savaitėje šešis kar
tus. Dabartiniu metu „A.B. Dienos 
Naujienos redaguoja C. Surdokas ir 
J. Mlkeliunas. L. V-kas

Brangų coll. MIKA UN- 
TULĮ ir p. SOFIJA JELE- 
NIAUSKAITĘ, sukūrusius 
šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir. daug saulėtų 
dienų Enki
Vytautas, Henrikas ir Stasys

Coli. VACLOVĄ DRA
GŪNĄ. jo mylimam tėveliui 
tragiškai žuvus, nuoširdžiai 
užjaučia
Mainzo U—to lietuviai stu

dentai ateitininkai

Coli. VACLOVĄ DRA
GŪNĄ, liūdintį dėl mylimo 
tėvelio mirties, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Mainzo U—to lietuviai 
studentai

Mielam coli. VACLOVUI 
DRAGŪNUI liūdesio valan
doje, netikėtai netekus my
limo tėvelio, reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą

Jonas Račys 
Petras Žemaitis

Lietuvaitės mezgėjos prie kalnų upelio ties Rebdorfu. J. Gaidžio nuotr.

PADĖKA
Už malonų priėmimą ir didelį nuoširdumą, kurį LT Baleto 

Teatras patyrė per savo gastroles gruodžio mėn. 14—20 d. 
ypatingą savo padėką reiškia Memmingeno, Biberacho, Ravens- 
burgo ir Tiibingeno Lietuvių Komitetams ir visuomenei bei 
Reutlingeno lietuvių visuomenei. Taip pat nuoširdžiai dėko
jame Tiibingen.o LTB Apygargos Komitetui, paaukojusiam LT

Per pirmenybes geriausiai su
žaidė su meisteriais — Brazauskas, 
pasiekęs lygiųjų su Tautvaiša ir 
Arlausku. Jis kartu,tapo ir remizų 
karalium, nes viso aštuonias par
tijas baigė remizu. Su pirmenybė
se dalyvavusiais latviais, be Taut- 
vaišos, kuris laimėjo prieš juos 
abi partijas, geriausiai sužaidė 
Markevičius, įveikęs Temitį ir ly
giomis baigęs su Adamsflhu.

Dėl pirmenybių organizacinės 
pusės gražios padėkos pjlnė 
Kempteno lietuvių bendruomenė ir 
p-bių rengėjai už puikų dalyvių 
priėmimą ir dovanas pirmenybių 
laimėtojams.

Pirmieji šeši, surinkę šiose p-bė- 
se daugiau kaip 50%, įgavo teisės 
dalyauti sekančiose lietuvių pir
menybėse, tačiau į meisterius iš
kopti nepavyko nė vienam iš nau
jųjų; reikėjo surinkti 70%.

Po pirmenybių buvo surengtas 
žaibo turnyras. Čia I—IIv. pasida
lino Tautvaišas su Zemičiu po 
12,5t., Arlauskas 11,5t., Škėma lit., 
Skibniauskas 9,5t., Paškevičius 9t., 
Adamsons 8, Brazauskas ir Repeč- 
ka po 7 t.

Su jo atvykimu vadovams iškilo ga
na subtili problema, nes ekipoj turi 
teisę žaisti tik 2 užsieniečiai. Dėl Ruz
gio negali būti klausimo: pasiliko 2 
sekantieji. Pasirinktas buvo Varkala. 
Jis yra nediskutuotinas.

Pats Varkala savo laiške vienam 
kempteniečiui rašo: „Mūsų A.S. Mo
naco. pasakysiu, jau žaidžia visai pa
kenčiamai, tai Ruzgio trijų mėnesių 
vaisiai. Tačiąu vis dar negaliu pri
prast prie tų jų truputi audringo 
žaidimo ... Už poros savaičių laukia 
rungtynės — Championnate de Fran
ce prieš Marseli, atseit, prieš Prancū
zijos rinktinę. Jeigu jas laimėsim, 
viskas apsivers sukštyn kojomis.“

Apie Andriulio pasirodymą stalo te
niso rungtynėse „Le Patriote de Mo
naco" (XI. 8.) rašė: „Trečiadienį va
kare konferencijų salėje tas pats Cur- 
ti finale buvo nugalėtas, lietuvio An
driulio, kurio stalo teniso žaidimo 
klasė yra pažymėtina ir kurto puikios 
ir tikslios žaidimo atakos primena di
dįjį pasaulio čempioną Vana ..“

Nors ir gaila, kad lietuviai negauna 
savų ekipų vardu prasimušti | pasau
li. tačiau tenka tik džiaugtis, kad pa
vieniai asmenys prasimuša ir taip gra
žiai atstovauja lietuvių sportą. J, S.

Baleto Teatro reikalams 2000 
Komitetui, paaukojusiam 1000

PAD
Po pusantrų metų trukusio su

sirašinėjimo su saviškiais Ameri-- 
koje, po daugybės kartų varstymo 
Amerikos konsulato durų, paga
liau, lapkričio mėn. 22 d. atsidū
riau už stovyklos vartų, pasipur
tęs nusikračiau DP kandimis ir 
pasijutau atgavęs laisvo žmogaus 
vardą.

Dabar stoviu prie laivo Marine 
Flasner, kuris netrukus pasijudins 
kelionėn į mūsų visų svajojamą 
šalį — Amerikos Jungtines Val
stybes, kur daugiau kaip milijo
nas yra prisiglaudusių ir mūsų 
tautiečių. Laive tarp didelio ke
leivių skaičiaus esu ir aš.

Prieš palikdamas Europos žemę, 
noriu atsisveikinti ir kartu padė
koti geradariams už 1944—45 bai
sios ir šaltos žiemos metus suteik
tą man moralinę ir medžiaginę pa
rama: kun. V. Zakarauskui, kun. 
Gureckui, prof. Končiui, ypač 
Šventojo Sosto Delegatui kanau
ninkui F. Kapočiui, su ’kuriuo 
prieš tai asmeniškai pažinties ne
turėjau. Visą laiką, būnant trem-

RM. ir Memmingeno Lietuvių 
RM.

L T B.a lėto Teatras

ĖKA
tyje, kanauninkas F. Kapočius nie
kuomet neužmiršdavo pasirūpinti 
mano sunkia padėtimi, paguosti ir 
visaip man padėti. Taip pat esu 
jam begalo dėkingas už suteiktą 
man asmeninę atestaciją.

Taip pat noriu atsisveikinti ir 
su mano mokiniais, su kuriais te
ko čia tremtyje tęsti mūsų pradė
tą darbą, su kolegomis daininin
kais ir aktoriais, kartu dalyvavu
siais meninėje veikloje, su kom
pozitorium prof. K. V. Banaičiu 
už prisiųstus, man iškeliaujant 
skirtus kūrinius — dainų sąsiuvi
nį, kuriomis apsišarvavęs vykstu 
ten pas savuosius įsijungti j jų 
veiklą, padėti čia likusiems trem
tiniams ir kovoti už išlaisvinimą 
mūsų tėvynės.

Tegu Auksčiausias suteikia jums 
pasilikusiems jėgų nešti sunkias 
tremties kančias ir laimina mūsų 
kelius, vedančius tėvynėn.

Bremen-Hafen, 1947 m. lapkričio 
29 d.

Jonas Butėnas
Lietuvos Operos Solistas

Lietuviai sportininkai stebina 
Monaką

„Lietuvis Varkala Monaco T A.S.“, 
deda antraštę „Nice-Natin“ (X. 30) ži
nutei apie šio krepšininko įstojimą | 
minimą ekipą ir rašo: „Po internacio
nalo Ruzglo. šiauniojo Laplenio, štai 
naujas krepšininkas klasės, kuri Šiais 
metais garantuoja kunigaikštystės iš
kilimą.

Varkala turi vos 19 m., nes jis gimė 
1928 m. liepos 22 d. Marijampolėja 
(Lietuvoje). Praėjusiam sezone jis 
veikė šalia Laplenio po užsieniečių 
legijono spalvomis.

Niekas neabejoja, kad su šiuo „įna
šu“ l'A.S. Monaco yra pakankamai 
apsiginklavusi atgauti nacionalini ti
tulą.“

„L’espoir de Nice“ apie pirmąjį Var- 
kalos pasirodymą po antrašte: „Mo- 
nace Varkala perviršijo Lapien|“ ra
šė: „L’A.S. Monaco krepšinio sekcijos 
vicepirmininkas „Kiki“ Marchislo va
kar vakare apie 19 vai. F.F.B.B. re
gionalinio komiteto pirmininkui p. 
Ballet telefonu pranešė: „Lietus nus
tojo. Mes ateiname žaisti. Aš turiu tau 
surpryzą.“

P. Ballet teiravosi savo kolegų. Nle. 
kas nežinėjo.

Po 2 valandų mįslės žodis buvo ma
tomas dirbant asemlstų (pavadinimas 
asemistas, tur būt, sudarytas kaip 
mūsų, pav., elgesefininkas iš A.S. Mo
naco) „rezerve1, turėdamas puolimui 
gerą kamuolio valdymą, greiti ir ypač 
retą vikrumą. Tai buvo lietuvis Zig
mas Varkala. kuris praėjusi sezoną 
praleido šalia Laplenio užsieniečių le
gione ir kurio tvykimas t Monako iki 
dabar buvo laikomas paslaptyje.

Ateityje, būdamas pakankamai kva
lifikuotas, jis žais šalia Ruzgio, Qūe- 
nin Franco, Suarra, Rocca ir kitų. 
Albos. Lapienis bus „rezerve“.

Juodųjų paradas
Pirmą kartą bokso istorijoje ringą 

užkariavo juodieji, kad išspręstų gin
čą tarp dviejų šiuo metu geriausių 
pasaulyje sunkiasvorių. Daugelio nuo
monė buvo ta, kad Luis Walcotto as
menyje turės sau žaisliuką, su ku
riuo susitvarkys kaip panorės ir ka
da panorės. Todėl iš baltųjų daugelis 
nerizikavo aukoti savo dolerius, kad 
jau pirmoje minutėje nereikėtų jų 
pasigesti. Visai nenuostabu, kad vi
suos ' kampuos knibždėte knibždėjo 
spalvuotieji.

Tačiau apsirikta buvo skaudžiai. 
Vietoj lengvo Luis laimėjimo pirmuo
se runduose k.o. rungtynės virto | 
ilgą ir sunkią 15 rundų kovą, kurioje 
Luis jau pirmam runde, pasveikintas 
Walcotto dešiniosios, Išsitiesė ant 
grindų iki „2“ o ketvirtam runde net 
iki „7“. Tvirtinti, kąd čia buvo su
tartas žaidimas, atrodo būtų nerimta, 
nes ištisai nuo pirmojo iki 8 rundo 
Walcottas turėjo aiškią persvarą, ko 
jam ir užteko laimėjimu* nulemti, 
pavykus išlaikyti distanciją. Walcot
tas, jausdamas aiškią savo persvarą, 
kovojo iš distancijos, kai tuo tarpu 
Luis. norėdamas išlyginti padėti, pra
dėjo rizikuoti savo atviru nųolimu, 
tačiau jo antpuoliai buvo netikslūs 
ir nepakankamai staigūs, kad butų 
galėję išgriauti kondiclnial gerai be
sijaučianti Walcottą iš kojų.

Priešingai, dar kartas nuo karto 
Luis. užlėkdamas ant Walcotto deši
niosios, buvo priverstas „užmerkt,“ 
net’ kairiąją savo ak|. Paskutini smū
gi sudavė Walcottas Luisui, o lemia
mąjį teisėjai Walcottui, pripažindami 
Luisui laimėjimą. Tokiu teisėjų 
sprendimu buvo nustebinti žiūrovai 
ir net pats Luis. O Walcotto mana
gers tuojaus įteikė skundą, prašyda
mas iš naujo perskaičiuoti taškus ir 
Walcottui pripažinti pasaulio meiste
rio titulą. Praktiškai vargu ar šis 
skundas pasieks savo tikslą, tačiau 
jis yra iššaukęs toki dideli susidomė
jimą. kad New Yorko gyventojai spė
jo užmiršti net Londone vykstančią 
keturių didžiųjų konferenciją.

Faktas lieka faktu, ir Luis apgynė 
pasaulio meisterio titulą 25 kartus iš 
eilės.

PRANEŠIMAI

Iš lietuvių šachmatininkų pirmen ybių Kemptene. Kova už taškus.
K. Daugėlos nuotr.

Vyr. FASK-tas skelbia:
1. Visi lietuvių sporto klubai, esan

tieji vakarinėse Vokietijos zonose, 
Vyr. FASK-to nutarimu (protokolas 
Nr. 3 iš 1947 m. gruodžio 14 d.) pri
valo užsiregistruoti patvirtinimui 
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Ko
mitete iki 1948 m. sausio 30 d. Regi
struojantis reikia nurodyti klubo pa
vadinimą, adresą, klubo vadovybę, 
narių skaičių ir kultivuojamas šakas. 
Taip pat reikia atsiųsti ir visuotinojo 
susirinkimo protokolo nuorašą (kuo
met klubo valdyba buvo išrinkta) ir 
klubo valdybos pirmojo posėdžio pro
tokolo nuorašą (kuomet valdybos bu
vo pasiskirstyta pareigomis).

Registracija siunčiama šiuo adresu: 
Augsburg-Hochfeld, A. Vakselis, Ley- 
boldstr. 1.

2. Vyr. FASK-tas, išnagrinėjęs Alek
sandro Norkaus pasielgimą Lietuva- 
Latvija. tarpvalstybinėse krepšinio 
rungtynėse Kemptene, rado minimo 
krepšininko elges| nesiderinančiu su 
sportine drausme ir nutarė: Aleksan
drą Norkų sąlyginiai diskvalifikuoti 
trims mėnesiams, skaitant nuo nu
tarimo dienos (Protokolas Nr. 3 iš 
1947 m. gruodžio 14 d.).

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas

Pietų Vokietijos stalo teniso 
pirmenybės

Gruodžio 21-22 d.d. Augsburge įvy
ko pietų Vokietijos stalo teniso pir
menybės, kuriose dalyvavo Augs
burgo. Dillingeno ir kt. stovyklų lie
tuviai.

Pirmenybėse geriausiai pasirodė 
augsburgiškė „Dainavos“ sporto klu
bo atstovė — Zibutytė Br. . Ji mo
terų B klasėje užėmė 5-tą vietą. 
Tenka pažymėti, kad Zibutytė Br. 
yra dar Jauna — 16 m. žaidėja.

Moterų A. klasėje lietuvė Rutelio- 
nienė, laimėjusi prieš Muencheno 
meisterę Austin, kvartfinalyje turėjo 
supasuoti prieš buv. pasaulio mišraus 
dvejeto meisterę vengrę Fabian.

Kalėdiniame Augsburge suruoštame 
stalo teniso turnyre dalyvavo ir 
Augsburgo „Dainavos“ stalo tenisi
ninkai. Jaunių- dvejete — Karpavi
čius ir Sirjatavlčius III iškovojo *ffn- 
trąją vietą. Kbr.

Tautvaišas Pirmenybių 
Nugalėtojas

Dešimtį dienų trukusios Kemp
tene lietuvių šachmatų pirmeny
bės užsibaigė meisterio Tautvai- 
šos pergale. Jis gerokai atsiplėšė 
nuo savo varžovų ir surinkęs 13 
(iš 14) taškų, baigė pirmenybes be 
pralaimėjimo, 2 partijas tesužaidęs 
lygiomis. Į antrų vietą iškopė 
kempteniškis Paškevičius su 9 tš., 
3. Repečka (Gottingen) —8,5 t. 4. 
Skibniauskas (Dinkelsbuhl) —81., 
5—6. Markevičius (Schw. Gmund) 
ir Guobys (Kempten) po 7,5t., to
liau: Brazauskas (Schw. Gmund) ir 
meisteris Škėma (Britų zona) po 
6 t., Kazakevičius (Memmingen) 
—5,5t., Jurkšaitis (Britų zona) —5t., 
Matusevičius (Dillingen) —4t., Si
rutis (Kempten) —3,5t. ir Liūgą 
(Augsburg) —3t.

Pirmenybės praėjo didelėje tar
pusavio kovoje, kurią gerokai sti
prino dalyvavę be konkurencijos 
2 latvių šachmatų žurnalo redak
toriai: Žemitis ir Adamsons, surin
kę pirmas 8t. ir antras • 10,5t. Jie
du, greta lietuvių Repečkos ir inž. 
Nasvyčio, yra Gdttingeno miesto 
rinktinės dalyviai, kuri yra laimė
jusi prieš Hamburgo ir Braunšvei- 
go miestų rinktines.

Iš pirmenybių turėjo pasitraukti 
meisteris Arlauskas dėl savo ke
lionės į Australiją reikalų, tačiau- 
ir jis per 7 ratus spėjo prarasti 2 
taškus. Didžiausį smūgį šiose pir
menybėse patyrė jaunasis Liūgą, 
per amer. zonos pirmenybes lai
mėjęs 2 vietą, o šiuokart likęs 
paskutiniu.

Administracijos pranešimas
Dėl techniškų klūčių (spaustuvės 

atostogų) numatytasis š. m. pirmasis 
numeris išeina sausio mėn. 10 d. data.

Padidėjus laikraščio apimčiai, „Ži
burių“ kaina pakeliama iki RM. 2,—• 
Platintojams, kaip ir anksčiau, gauną 
nemažiau 10 egz., duodama 10% nuo
laidos. Paskiro egz. kaina užsieniui 
nustatyta RM. 3,—.

Senuosius skaitytojus prašome pra
tęsti prenumeratą visam sausio mė
nesiui. Negavę pinigų iš anksto, lai
kraščio siuntimą tuoj nutrauksime. 
Kadangi laikraščio tiražas palieka
mas tas pats ir šertieji prenumerato
riai laikraščio skaityti neatsisako, 
naujų prenumeratų priimti negalime.

Administracija.

Nauja užsienio pasų, gavimo ir 
paieškojimų tvarka

Nesenai gautas naujas pranešimas 
iš mūsų Generalinio Konsulo New 
Yorke, gyvenančius lietuvius paieš
koti, būtent:

Pasus Lietuvos piliečiams amerikie
čių zonose Vokietijoj ir Austrijoj 
išdavinėja Lietuvos Konsulatas Chi- 
cagoje, 30 N. La Salle Str. Chicago 2, 
Ill.; Lietuvos piliečiams britų ir pran
cūzų zonose Vokietijoj ir Austrijoj 
— Lietuvos pasiuntinybe Londone, 
17 Essex Villas. London W. 8, Eng
land.

Giminių bei draugų paieškojimus 
Jungt. Amer. Valstybėse atlieka Lie
tuvos Generalinis Konsulatas New 
Yorke, 41 West 82nd Str., New York, 
24, N. Y., tokius pat paieškojimus 
Kanadoje — Lietuvos Generalinis 
Konsulatas Toronto, 110 St. George 
Str., Toronto 5, Ont., Canada. Su 
paieškojimais | Lietuvos) Konsulatą 
Chlcagoje prašoma daugiau nebesi
kreipti.

Be to, Konsulas pastebi, kad vy
kusias pasų prašymų anketas Vokie
tijoje yra reprodukavęs Lietuvių 
Bendruomenės Komitetas MUhldorf 
a. Inn.

Ta proga Konsulas pažymi, kad po
nioms ir panelėms pasus geriausia 
išrašyti vyriškąja pavarde.

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINIO AR
CHYVO ŠVEICARIJOJE PRANEŠIMAS

Lietuvių Bibliografinis Archyvas 
Šveicarijoje, siekdamas papildyti savo 
rinkinius, norėtų įsigyti, kiek tatai 
Įmanoma, lietuviškuosius leidinius, 
išėjusius Lietuvos Nepriklausomybės 
bei okupacijų metais. Blbl. Archyvas 
už jam perleistus leidinius mielai at
siteistų.

Tautiečiai, kurie sutiktų savo turi
mus leidinius perleisti Archyvui, pra
šomi rašyti (nurodydami leidinių pa
vadinimą bei prašomą kompensaciją): 
Dr. A. Gerutis. Berne (Suisse-Switzer
land), Karl-Spitteler-Str. 22 arba: a. 
Braziulis. Ravensburg, Anton-Bruck- 
ner-Str. 3. Archyvas renka bet kurio 
turinio lietuviškuosius leidinius.

Šia proga Blbl. Archyvo vedėjas A. 
Gerutis prašo | ji kreiptis tiktai lei
dinių reikalais, nes l kitokius laiškus 
jis neturi galimumo atsakinėti.

Lietuvių Katalikų Studentų Sąjunga 
„Ateitis" išleidžia „Studentų Dienų“ 
4 Nr., kuris išeis iš spaustuvės sausio 
vidury. Sekančiam numeriui medžia
gą siųsti iki sausio mėn. 15 d.

L. K. S. S. „A t e i t i s" 
M U n c h e n 27 
Lamontstr. 21

Labai yra reikalinga Ig. Mali
nausko ir J. Talmanto Lietuvių 
Kalbos Gramatika pratimais 2-jam 
skyriui. Kas ši vadovėli turi (ar 
žino, kas j| turi), labaf prašome 
pranešti Žiburių Redakcijai.

Vienas lietuvis Indokinijoje no
rėtų palaikyti korespondenciją su 
lietuviu — lietuvaite filatelistu. 
Rašyti: Leg. Vytautas Navickas, S. 
P. 82002. G. H. R. P. O. E.

Pranešimas
Pirmoji lietuviška ekspedicinė ben

drovė „Sea-Gull Shipping Co.“ 560 
Grand Street, Brooklyn 11, N. Y., 
U.S.A, tarpininkauja pasiunčiant mai
sto ir rūbų Europon. Bendrovės už- 
duotis-padėti savo buv. ir anapus 
Atlanto likusiems likimo broliams.

Bendrovei teko patirti, kad kurie 
privačių asmenų iš Amerikos pasių
stieji siuntiniai dėl (vairių priežasčių 
adresato visai nepasiekia arba pa
siekia nepilname tūryje.

Bendrovė praneša visų per ją pa
siųstų siuntinių gavėjų žiniai, kad 
siuntinio apiplėšimo atveju gavėjas 
prieš ji atsimdamas iš išduodančio 
asmens ar Įstaigos, jų ar jo akivaiz
doje, turi patikrinti siuntinio tūri 
pagal prie jo pridėtą „Customs de
claration", kurioj yra nurodyta siun
tinio tūris. Esant trūkumas, prašyti 
sustatyti aktą ir, gavus jo nuorašą, 
pasiųsti Bendrovei.

Bendrovės stand, maisto siuntiniai 
sudaryti iš pačių reikalingiausių mai
sto produktų: užsakymai priimami 
asmeniškai ir paštu, kas svarbu K fi
na d o n išvykstantiems. Siuntiniai 
gerai įpakuoti, persiuntimas skubus 
(2-3 savaitės) ir garantuojamas. 
Siuntinys Nr. 1 11 svarų kaštuoja 7 dol.

„ Nr.2 21 „ „ 10 dol.
„ Nr. 3 11 „ ,, 5,50 dol.

Bendrovė prašo (vairias tautodai
lės dirbtuves siųst jai savo meno
dirbinius: lėles, lėkštės ir t. t. Už 
juos bendrovė atsilygins siuntiniais 
ar kitaip pagal susitarimą.

Tautiečiai! rašydami giminėms ir 
artimiesiems nurodykit minimos lie
tuviškos bendrovės adresą ir prašy
kit siuntinius siųsti tik ‘ per ją, nes 
šios B-vės maisto siuntiniai yra pi
giausi ir geriausi, geresni nei kitos 
kurios panašios įstaigos.

Jums pasiruošusi patarnauti
Sea - Cull Shipping Co. 

560 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y., U. S. A.

SVARBU!
Lietuviai, kalėję 1940. VI. 15 — 1941. 

VI. 22 d., savo gyv. vietas praneša 
LARBIK S-gos, Tautinės Martirolo
gijos skyriui šiuo adresu:

Stud. Jonas Rimašauskas 
Bonn a. Rheih, Moltkestr. 3

Centro Valdyba.
Filatelistai

Parduodu pašto ženklų albumus 
26 x 19 cm.
19 x 14 cm.

įvairius pašto ženklus, DP ženklus 
ir blokus. Rašyti vokiškai ą/ rusiš
kai šiuo adresu: August Pensą, Augs
burg-Hochfeld. v.-Richthovenstr. 12-6.

Pdiesbojimai
Ambraziejus Blažys (iš Sėtijos km), 

gyv. 208 Lincoln Street, Worcester, 
Mass., U.S.A., ieško giminių ir drau
gų.

Anelė Grigonytė-Miklušis (iš Butri
monių valsč.) gyv. 356 Greenwood 
Street, Milbury Mass., U.S.A., ieško 
Kotrinos ir Broniaus Stuopių iš Pa- 
jėsio.

Bronė Gajauskaitė, ar žinantieji 
apie ją prašomi pranešti jos antrašą. 
K.B. Oldenburgo Lietuvių gimnazi
jai, Oldenburgas, Litauisches Lager 
Unterm Berg. v

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ, ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL'io ieško 

šių asmenų:
BALEISIENE GENE, iš KAUNO; 
baleiSienE Salomėja, gim. 1907, 

iš Kauno;
BALIONAS Josir, gim. 1913, iš Kauno; 
BALTINS Janis, gim. 24. 6. 1926; 
BAUKYTE Maria, gim. 1907;
BAUKYTE - Nesevičienė, Ona, gim.

1916;
BAUKYS, Kazys, gim. 1912;
BAUKYS. Kostas, gim. 1880-85;
BAUKYS, Viktorija, gim. 1887; 
LEVECKIS, Vincas, gim>|916; iš Ausslg.
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Kristaus Gimimo bažnyčia Betlle JuJe-seniausia bažnyčia pasaulyje.

I LEMTINGUOSIUS METUS
4

pasiekti pergalę Vakarų Europoje 
legaliomis demokratinėmis prie
monėmis yra palaidotos bent ke
liems metams". Atsiliepdamas j 
tą teigimą, Walter Lippmann sa
ko: „Jeigu raudonoji armija ne
peržengs Vokietijos ir neįžygiuos į 
Prancūziją (ir Italiją), vietos ko
munistai Jokiu būdu neįmanys pa
griebti valdžios smurtu ... Kad už
valdytų Vakarų Europą, sovietai 
turės vesti jau nebe šaltąjį karą, 
bet ginklų karą." Tuo gi atveju 
„mes (JAV) nebeieškotume spren
dimo Prancūcijoj, Trieste, Graiki
joj . . ., bet mes jo ieškotume 
Maskvoj, Ukrainoj, Kaukaze — pa
žeidžiamoj sovietų karinės galybės 
širdy.“

Kalėdoms kominformas tarptau
tinei politikai padovanojo „demo
kratinę“ graikų partizanų vyriau
sybę su „maršalu“ Markos prie
šaky. Šią apžvalgą rašant dar ne
buvo žinių, ar sovietų bei jų sa
telitų vyriausybės formaliai tą vy
riausybe pripažins ir ar Maskva 
tuo būdu ryžtasi forsuoti šaltojo 
karo sprendimą. Kol kas mums ir 
Markaus eksperimentas atrodo vie
nas iš aštriausios formos šaltojo 
karo reiškinių, kaip ir grasinimas 
vakarinius sąjungininkus meste iš
mesti iš Berlyno. Bet ir toks ekspe
rimentas jau pernelyg priartėja 
prie ribos, nuo kurios ko gera gali 
nebebūti kelio atgal.

Minėtasis Sumner Welles rašo: 
„1948 m. bus didžiausios (JAV) tau
tinės bėdos metai. Iš tos bėdos 
tik tada tegalėsim išbristi, jeigu 
viešoji opinija laiku suvoks, kad 
JAV saugumas pareina nuo vy
riausybės galėjimo sėkmingai pra-

J. BŪTĖNAS

Su 1947 m. užbaigėm vieną tarp
tautinės politikos peri j odą ir įžen
gėm į naują.

Gruodžio 16 d. šveicarų „Die 
Tat“ londoniškis korespondentas, 
iš arti išgyvenęs keturių konferen
cijos iširimą, to istorinio įvykio 
sujaudintas telegrafavo savo laik
raščiui:

„Kai britų užs. reik, ministerijos 
atstovas pagaliau pasirodė spaudos 
konferencijų kambary ir jau dve
jetą valandų lūkuriuojantiems 
žurnalistams pareiškė: „Jau pasku
tinį kartą susitinkam šiame kam
bary; dabar jau ilgai, labai ilgai 
nebesimatysim“, — tie jo žo
džiai skambėjo kaip — „Jau išsem
tos visos taikios priemonės pa
siekti sprendimo; nuo šiol žodis 
bepriklauso ginklams“. Tie jo žo
džiai skambėjo kaip apie lemtin
gieji pranešimai dėl Serbijos (1914 
m.) arba dėl Dancigo (1939 m.).“

Tačiau, tuoj apvaldęs savo susi
jaudinimą, šveicarų koresponden
tas išgąsdintą skaitytoją suramina: 
„Karas, vykęs diplomatinių derybų 
būdu bei keturių užs. reik, minis- 
terių konferencijose, jau pasibaigė. 
Dabar į darbą bus paleistos kitos 
priemonės — laimei, dar ne pat
rankos. Dabar prasidės varžybos 
tarp vakarietinių ūkio metodų ir 
rytietinių propagandos metodų.... 
Jeigu keturi užs. reik, ministerial 
dar ir susitiks, tai Jau tik taikos 
konferencijoj, kurioj ne vien Vo
kietija, bet ir vienas iš tų dviejų 
didžiųjų blokų turės prisipažinti 
nugalėtas ir prašyti taikos.“

Išvada labai taikli. Londono „Ti
mes“ kategoriškai teigia: „Kaip 
ten bebūtų, vienas dalykas yra tik
ras: Vokietija neliks amžinai pada
linta.“ Antra gi vertus, sovietai 
jau spėjo taip pagrindinai pakeisti 
savo okupuotos Vokietijos zonos 
ūkinį, politinį bei socialinį veidą, 
jog niekas nebesivaizduoja, kad 
būtų įmanoma viena bendra vy
riausybė abiem Vokietijoms. Ji te
bus įmanoma, kada kapituliuos ar
ba Sovietų S-ga, arba JAV. O ko
vojama gi ne dėl vienos Vokieti
jos.

• * •
Grįžęs iš Londono ir naktų nak

tis praleidęs svarstymuose su Sta
linu, Molotovas (anot „Daily Mail“ 
diplomatinio korespondento ir kitų 
informacijos šaltinių) nustatė šiuos 
pagrindinius sovietų politinės stra
tegijos taikinius: dbr glaudžiau 
įjungti Rytų Vokietiją į Sovietų

S-gos ūkį, sucementuoti satelitines 
valstybes tarp savęs ir jas pririšti 
prie Maskvos, išguiti iš Berlyno 
vakarinius Vokietijos kontrolės ta
rybos narius. Vakarų Europos ko
munistų partijoms įsakyta kelti 
riaušes pramonėj, sabotuoti ūkinį 
atkutimą, organizuoti politinius 
neramumus.

Jau aišku, kad pastarieji streikai 
Italijoje ir Prancūzijoje tebuvo 
kominformo generalinė repeticija. 
Po pralaimėjimo, kuris iš tikrųjų 
tebuvo strateginis atsitraukimas, 
komunistai abiejuose tuose kraš
tuose rengiasi naujai ofenzyvai. 
Prancūzų vidaus reik, ministeris 
socialistas Jules Moch višai pasi
sakė 1948 m. pirmaisiais menesiais 
laukiąs visuotinio komunistų puoli
mo, o uždarame savo frakcijos 
posėdyje nesibaidė pagrūmoti net 
savo partijos draugams — kairie
siems socialistams, kad tuo le
miamu atveju ir juos suvadžiotus 
bei nuklydusius vyriausybė nes
vyruodama sutvarkysianti.

Panašios ofenzyvos laukiama ir 
Italijoj, kuri, „Daily Mail“ kore
spondento teigimu, pirmoji įrašyta 
Kremliaus sąraše komunistinei re
voliucijai sukelti. Britų korespon
dentė Claire Neikind, rašydama 
apie italų nuotaikas, mini vieno 
italo pasisakymą: „Mums revoliu
cija — kaip graži, bet pernelyg 
temperamentinga moteris: m as 
jaučiam negalėsią su ja sugyventi, 
bet kad mes negalim ir be jos gy
venti.“ O komunistų vardu vienas 
iš jų lyderių, Scoccimaro, Turino 
kongrese bylojo/ jog 1948-ji metai 
galį pareikalauti ginklu paremti 
komunistinį Italijos problemos 
sprendimą.

šium su prezidento rinkimais visą 
dėmesį sutelkusios į vidaus reika
lus, paliksiančios Europą virti rau
donajame padaže. Juk ir Hitleris 
1939 m. karą pradėjo JAV besi
rengiant 1940 m. prezidento rinki
mams!

vesti dąvartinę savo užsienių po
litiką.“

JAV karinėms pajėgoms pasi-
traukiant iš Italijos prezidentas 
Trumanas patikino, kad JAV gins 
Italijos nepriklausomybę. Bet jei
gu turėtų ateiti momentas tą vek
selį išpirkti, Kremlius, atrodo, ti
ki, kad JAV supasuotų, — kad iš
perkamoji suma tuo momentu bū-

Bet apie komunistinę Vakarų 
Europos revoluciją vis tebekalba
ma kaip apie „šaltojo karo" prie
monę. Buvęs JAV valst. pasekre- 
toris Sumner Welles, remdamasis 
konfidencialomis informacijomis 
iš Rytų Europos, rašo: sovietų po- 
litbiuro dauguma su Molotovu 
priešaky įsitikinę, jog dar prieš 
1948 m. pabaigą didžiulė ūkinė de
presija privers JAV atitraukti sa
vo okupacines pajėgas iš Vidurio 
Europos (Vokietijos, Austrijos) ir 
išdžiovins šaltinius, iš kurių teka 
Marshallio suplanuotoji pagalba 
Europai. Tada lemiamą žodį Euro
poje jau gausiančios komunistų 
revoliucijos pajėgos, ir JAV, ry

Voklečių rašytoja Richardą Huch, mirusi lapkričio 
sovietų zonos mirė staiga susirgusi plaučių

17 d. JI- pabėgusi iš 
uždegimu.

Vašingtone vyraujančią pažiūrą 
išreiškė JAV kongreso užsienių 
komisijos pranešimas, kuriame sa
koma, jog „komunistų viltys greit

tųj per maža ir kad gelbėjimas 
ateitų per vėlai. O sovietų satelitai 
ne be reikalo telkiami aplink Ju
goslaviją. Vienas iš aukštų to 
krašto pareigūnų gąsdino „Daily

Vaizdas prie mėsinės Londone, kurioje parduodama arkliena. Viršuj krautuvės durų pakabinto! lentoj 
skelbiama, kad arkliena pirmoj eilėj duodama tik nuolatiniams pirkėjams.

Mail“ korespondentą: „Mūsų 400.000 
armija per naktį gali išaugti į 
pusantro milijono. O pridėkite dar 
bulgarus, vengrus, rumunus, nebe
kalbant apie sovietus, — ar jūs 
vaizduojatės, kokia tai jėga?“
O tačiau jeigu toji jėga, žaibiškai 

panaudota, ir pasiektų didelių pra
dinių laimėjimų, kas užtikrins, kad 
tokio naujo Pearl Harboro su
krėsta JAV tauta, kad ir pasivėli
nusi, nesubrus ieškoti sprendimo 
ten, kur nurodė Lippmannas?

Tokį baisų bei rizikingą pokerį 
lošdami, abu blokai — arba abi 
pasaulinės galybės — ėjimus daro 
labai atsargiai. Praneša, kad Va
karų Vokietijos valstybės kūrimas 
tais pat atsargumo sumetimais ati
dėtas mėnesiui kitam. Maskva į 
avangardų kautynes teišleidžia ko- 
minformą bei satelitus. „Le Mon
de“ korespondentas iš Vašingtono 
praneša, jog net JAV diplomati
niuose sluoksniuose dar tebeklau- 
siama: jeigu visuotinis JAV ir So
vietų S-gos problemų sprendimas 
iš viso dar būtų įmanomas, tai ar 
JAV galėtų sutikti su ta padėtimi 
Europoje ir Tol. Rytuose, kurią 
yra sukūrę sovietai?

Teoriškai šis klausimas dar te
bėra. atviras. Tačiau JAV ir D. 
Britanijos štabų bendradarbiavi
mas, nuo kurio JAV tuoj po karo 
buvo lengvabūdiškai atsisakiusios, 
jau vėl atnaujinamas, ir amerikie
čių generolas Curtis E. LeMay iš 
Wiesbadeno pernelyg dažnai skrai
do į Londoną, kur, Joseph Alsop 
liudijimu, „dėl viso ko“ sparčiai 
rengiami bendri amerikiečių ir bri
tų strateginiai planai.

Argentinos Lietuviu 
Imigracinio Komiteto

Pranešimas
Argentinos Imigracijos Direk

cija šių metų liepos mėn. buvo 
patvirtinusi ir leidusi veikti Bal
tijos Tautų Imigraciniam Komi
tetui, kurio darbo tikslas buvo 
bendradarbiavima ir kontaktas 
su minėta Direkcija, padedant iš 
vienos pusės savo tautiečiams 
lengviau gauti įvažiavimo į Ar
gentiną leidimą, ir iš kitos pusės- 
padėti pačiai Argentinos Imigra
cijos Direkcijai tikslingesniam ir 
geresniam imigrantų parinkimui.

Šis Komitetas susidėjo iš 2 lat
vių, 2 estų ir 1 lietuvio. Turint 
galvoje, kad Argentinoje latvių 
kolonija susideda vos iš kelias- 
dešimts žmonių, estų — iš kelių 
šimtų ir lietuvių — iš 30—40 000, 
lietuvių reikalams ginti šis atsto
vavimas neatrodė pakankamas, 
nes nuo kolonijos skaitlingumo 
priklauso faktiškai ir atatinkamų 
reikalų gausumas. Buvo gyvas rei
kalas išsirūpinti lietuviams visiš
kai atskirą tokį komitetą, kuris 
galėtų atsidėti vien lietuvių rei
kalams ir savo darbe nebūtų ap
sunkinamas komplikacijomis, ku
rios kyla iš priklausomybės nuo 
sudėtingesnio kolektyvo, kas prak
tiškai sulėtina veikimą ir atima 
daug laiko vien tik tarpusavio 
posėdžiams ir vidaus tvarkos rei
kalams.

Šis lietuvių pageidavimas yra 
jau įvykdytas. Imigracijos Direk
cijos Etninis Skyrius savo 1947 m. 
Spalių mėn. 10 d. raštu pripažino 
atskirą Lietuvių Komitetą, sutei
kęs tai institucijai šitokį vardą: 
COMISION DE COOPERATION 
LITUANA DE INMIGRACION
Adresas: Mendoza 2280 — Avel

laneda — Repūblica Argentina 
Nariai:
Ignas Padvalskis, Pirmininkas 
Kun. Kaziimedas Vengras

Dvasios vadas ir narys 
Ceferino Juknevičius-Iujnevich 

Sekretorius 
Jurgis Gilvydis Narys
Pijus Sakalauskas Narys

Neardydamas Baltijos Tautų 
vienybės, glaudžiame ir širdin- 
giausiame bendradarbiavime su 
latviais ir estais, techniškam dar
bo patogumui, šis Lietuvių Imi
gracinis Komitetas turės visiškai 
tas pat teises ir veikimo ribas lie
tuvių atžvilgiu, kurias turėjo mi
nėtas Baltijos Komitetas.

Naujasis Liėtuvių Komitetas iš 
savo pusės Vokietijoj gyvenan
tiems lietuviams nori pranešti 
štai ką:

1) Argentinos Imigracijos Di
rekcija 1947 m. Spalių mėn. 16 d. 
mūsų Koimtetui pareiškė, kad a) 
Argentina priims mielai visų pir
ma visus diplomuotus agronomus. 
Valstybė parūpins jiems įvažia
vimo leidimus ir apmokės kelionę. 
Atvykę jie turės atlikti vįenų me
tų kursus, kurių metu jiems bus 
mokamas atlyginimas toks, kokis 
čia mokamas darbininkams, o po 
to jie bus aprūpinti vietomis kaip 
agronomai, tokiomis pat sąlygo
mis, kaip ir vietiniai agronomai. 
Agronomai turi būti diplomuoti 
ir patiekti per mūsų Komitetą sa
vo diplomų atatinkamai patvir
tintą nuorašą bei vertimą ispanų 
kalba. Šeimos galės atvykti kartu, 
b) Lietuviai ūkininkai, kurie su
tinka kurtis ūkiuose ir turi šį tą 
pradžiai, bus taip pat įleidžiami 
pagreitintu, keliu, apmokant jiem 
kelionę ir atvykus duodant gero
mis sąlygomis išmokėjimui val
diškos žemės Rio Negro srityje. 
Tokį sąrašą taip pat turės pa
tiekti mūsų Komitetas betar
piškai Imigracijos Direkcijai.

2) Dėl visų kitų, norinčių atva
žiuoti, Komitetas pagal jam pri
siųstus sąrašus ir prašymus ’ su- 
darinės jų sąrašą ir pagal Imi
gracijos Direkcijos nurodytą tvar
ką patieks juos prašant suteikti 
bendrą leidimą. Sąraše turi būti pa
žymėta 1) vardas, 2) pavardė (mo
terų ir pavardė prieš ištekėjimą), 3) 
gimimo data ir vieta, 4) tautybė, 
5) tikyba, 6) užsiėmimas, 7) adre
sas. Duodama vilčių, kad pagal 
šiuos sąrašus bus pavesta atatin
kamiems Argentinos Konsulatams 
Europoje (Šveicarijoj, Prancūzi
joj, Belgijoj, Anglijoj ir kit.) iš
duoti vizas. Būtų gera, -kad lie
tuvių komitetai Vokietijoj prista
tytų norinčių vykti sąrašus ko
lektyviai, nes tai palengvintų 
darbą.

3) Tie, kurie paskaitę žibu
riuose“ 1947. IX. 13 d. privačią 
Dr. H. L. informaciją apie Balti
jos Komiteto įsteigimą ir pagal ją 
siuntė laiškus su prašymu įrašyti 
juos bendrą sąrašą — visi, kurių 
laiškai gauti, yra įtraukti mūsų 
sarašan.

4) Komitetas įspėja savo tautie
čius, kad to Komiteto galimybės 
yra labai ribotos, viskas čia re
miama grynai privačia geros va
lios žmonių iniciatyva, ir kad lei
dimų išrūpinimas, net prie di
džiausių mūsų pastangų, bus su
rištas su laiku. Komitetas čia bus 
beabejonės nuolatinėj? nelengvoje 
kovoje su formalumų siena. Ne
patariam niekam perdėti savo en
tuziazmą ir pasitikėjimą ir atsi
sakyti nuo kitų galimybių kur 
nors įsikurti, nes daugelio kliūčių 
išsprendimas nėra mūsų rankose 
ir gali viltys nepasiteisinti. Įspė- 
jam taip pat, kad atvykus čia tai
pogi lauįcs emigrantų pradžioj la
bai nelengvas gyvenimas ir pa
vargti reiks nemažai. Komitetas 
tuo tarpu taip gi neturi jokių lėšų 
ir kurios nors paramos netenka 
tikėtis. Komitetas iš savo pusės 
darys viską, kas tik bus galima, 
kad šią sunkią mūsų Tėvynei va
landą, galėtų lietuvišku nuoširdu
mu patarnauti savo broliams — 
lietuviams, kuriems likimas tuo 
tarpu skyrė gyventi ištrėmime.

„PRAVDA" ĮTARIA VATIKANĄ, SĄMOKSLE. „Pravda" rašo, kad 
Vatikanas siekia gen. De Gaulle pastatyti į valdžią, o Italijoj jis 
planuoja sukurti taip vad. koncentruotą vyriausybę, vadovaujamą 
krikščionių demokratų. „Pravda" tvirtina, kad ši Vatikano subver- 
syvinė veikla buvo inspiruota amerikiečių karinių įstaigų Italijoj. 
Taip pat „Pravda" nurodo, kad yra žinių apie karinį Vatikano pasi
ruošimą, kuris vykdomas vienuolynuose ir mokyklose, o apginkla
vimą teikia amerikiečių kariuomenė.

SOVIETAI PANAIKINO PERGALĖS DIENĄ EUROPOJ. Maskvos 
radijas pranešė, kad Aukščiausio Sovietų prezidiumo nutarimu nuo 
šiol Pergalės Europoj diena bus laikoma darbo diena.

PRANCŪZŲ KARIUOMENĖJ UŽDRAUSTI KOMUNISTŲ LAI
KRAŠČIAI. Prancūzų krašto apsaugos ministerija uždraudė kariuo
menėj platinti komunistų laikraščius „L'Humanitė", „Ce Soir", jau- 

n laikraštį „L'Avant-Garde" ir savaitraštį „France d'abord",
X- MERIKIECIŲ GARVEŽIAI LENKIJOJ. Iš 100 nupirktų ameri
kiečių garvežių 29 jau atvežti į Gdynią. Kiekvienas garvežys kaš
tuoja po 125 000 dol. Jie buvo nupirkti iš tų 50 mil, dol., kuriuos 
Lenkijas gavo iš JAV kreditan.

B 29 SKRENDA 4 539 MYLIAS. JAV supertvirtovė, pilnai ginkluota 
kautynėms, pastatė naują ilgo skirdimo rekordą, nuskrisdama 4 539 
mylias per 22 vai. 55 min.
KETURIŲ BALIUS BERLYNE ATŠAUKTAS. Rusams atsisakius daly
vauti atšauktas tradicinis keturių valstybių kariuomenės balius, ku
ris pastaraisiais metais buvo didžiausiu keturių valstybių draugiš
kumo įvykiu. Rusai pareiškė, kad Naujus Metus esą geriau pra
leisti namie su šeima, negu šokti.

NAUJA SOVIETŲ RAKETA. JAV Atstovų Rūmų narys pareiškė, 
kad jis turįs patikimų žinių, kad rusai išradę nuostabaus greičio ir 
beveik neriboto tolumo skridimo raketą, kuri varoma vieno po kito 
vykstančio sprogimo. Kiekvienas tolimesnis sprogimas varo raketą 
tolyn didėjančiu greičiu.

LĖKTUVAS GREITESNIS UŽ GARSĄ. JAV žurnalas „Aviation 
Week" pranešė, kad amerikiečių lėktuvui XS 1 pavyko pasiekti 
didesnį greitį už garsą. Kartu lėktuvui pavyko pastatyti naują 
aukščio rekordą, pasiekiant 72 394 pėdų aukštį. Ligšiolinis rekordas 
buvo pastatytas italų ir siekė 56 046 pėdas. Lėktuvas XS 1 buvo 
varomas keturių raketinių motorų ir buvo paleistas nuo B 29 bom
bonešio. Kokį greitį lėktuvas pasiekė, nepranešama, tačiau manoma, 
kad jis bus nuskridęs 660 mylių per valandą.

PRANCŪZŲ 100 KELEIVIŲ LĖKTUVAS. Prancūzija pradėjo nau
doti didžiausią pasauly keleivinį lėktuvą, kuris paima 100 kelei
vių. Lėktuvas kursuoja tarp Bordeaux ir Martinikų salų ir yra varo
mas 6 motorų po 1600 arklio jėgų. Jo įgulą sudaro 14 asmenų.

RUSIJOS LAIVYNAS PER KARĄ PADIDĖJO. Amerikiečių žur
nalas „Ali hands" rašo, kad Rusijos laivynas per karą padidėjo. 
Dabar sovietai turi keturias flotiles Baltijos jūroj, šiaurinėj Juodojoj 
jūroj, ir Pacifike; be to laivai Kaspijos jūroj ir didelėse Rusijos 
upėse. Pagal patikimus šaltinius Rusija turi keturis kovos laivus, 
pastatytus 1914—16 metais. Dabar Rusija didina povandeninių laivų 
skaičių, panaudodama vokiečių modelius. Rusija taip pat yra pasi
grobus vokiečių nebaigtą statyti lėktuvnešį „Graf Zeppelin".

Didžiausias pasaulyje lėktuvas bandomojo skridimo metu. Tai ame
rikiečių XC 99-transporto lėktuvas, gal|s paimti 400 pilnai ginkluotų 
kareivių arba 50 tonų krovini. Bandymo metu Jis nuskrido 220 my
lių per valandą. Jis buvo statomas penkerius metus pagal bombone
šio B36 pavyzdį. Jo ilgis 182 pėdos, o sparnų ilgis 230 pėdų. Lėktuvą 
varo 6 motorai po 3 000 arklio Jėgų ir gali išvystyti 300 mylių per 
valandą greitį su 8 100 mylių veikimo spinduliu. Kuro Jis pasiima 
21.116 galionų.
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