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„Kai laikas ateis, tarptautinėje plotmėje 
prabils ne sovietai, bet demokratijos"

Pasikalbėjimas su Amerikos Lietuviu Informacijos Centro direktorium adv. Kostu R Jurgėla

STASYS DAUNYS

Apie Amerikos Lietuvių Informaci
jos Centro svarbą ir nuveiktus dar
bus Lietuvos laisvinimo byloje ne
tenka nė kalbėti. Ateitis parodys, kad 
LAICas Lietuvos kančių dienose bu
vo tas niekada nenutilsiąs Ir visur 
įsiskverbiąs balsas, kurs visam krikš
čioniškajam ir kultūringajam pasau
liui be paliovos šaukte šaukė apie to- 
tallstinlų okupantų daromas Lietuvai 
skriaudas, lietuvių masinius trėmi
mus Iš gimtojo krašto | darbo vergų 
stovyklas Sibire, žudymus, organizuo
tą lietuvių tautos naikinimą ir kitas 
raudonojo totallzmo daromas, niekšy
bes. Matom, kad daug lalmėta-kriks- 
čioniškojo ir kultūringojo pasaulio 
didelė dalis LAICo balsą jau išgirdo 
Ir kryžiuojamos Lietuvos vardas ir 
jos kančios vis dažniau ir dažniau 
skamba pasaulinėje spaudoje.

Sitam didžiajam Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centro (LAIC) darbui 
vadovauja energingas ir visa širdimi 
Lietuvai pasišventęs Amerikos lietu
vis adv. Kostas R. Jurgėla. Tas pats 
Jurgėla, kurs Lietuvos nepriklauso
mybės kovų dienose stojo | Lietuvos 
savanorių eiles ir su ginklu rankoj 
skynė nepriklausomybei kelią. Nepri
klausomybę apgynus, Kostas R. Jur
gėla energingai įsijungė l Lietuvos 
skautų organizavimą. Dabar adv. Kos
tas R. Jurgėla nelengvesnę Lietuvos 
laisvinimo kovą veda Amerikoje, vi
sas jėgas pašvęsdamas Lietuvos rei
kalui.

Adv. Kostas R. Jurgėla per Jūsų 
korespondentą mielai sutiko „Žibu
rių" puslapiuose pasisakyti visais 
šiandieniniais Lietuvai ir lietuviam 
gyvybiškai svarbiais organizaciniais, 
visuomeniniais ir politiniais klausi
mais visoje šių dienų politinės painia
vos realybėje. Bet pradžioje susipa
žinkime su pasikalbėjimo autorium.

Kostas R. Jurgėla gimė 1904 m. Eli
zabeth, N. Y. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Ankstyvoj jaunystėj gr|žo 
| Lietuvą. Nepriklausomybės kovų 
metu savanoriu įstojo | besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo Lie
tuvos nepriklausomybės kovose. Į 
Ameriką gr|žo 1924 metais. Studijavo 
Columbia universitete Ir Brooklyno 
teisės mokykloj, tuo- pačiu metu bū
damas Lietuvos generalinio Lietuvos 

. konsulato New Yorke sekretorius.
Aukštuosius mokslus baigė LL. B. ir 
LL. M. laipsniais. Nuo 1936 metų ver
tėsi advokatūra. Sovietams okupavus 
Lietuvą, adv. Kostos R. Jurgėla per
traukė advokato darbą ir pasišventė 
Lietuvos išlaisvinimo kovai. Amerikos 
Lietuvių Taryba j| pakvietė Ameri
kos Lietuvių Informacijos Centro di
rektorium.

Čia adv. K. R. Jurgėla parodė di
delius organizacinius ir publicistinius 
gabumus. Jis yra parašęs daugybę 
straipsnių ir visą eilę knygų. Jo žo
dis pasižymi tvirta logika ir realios 
tikrovės pajaut'mu. Paskutinysis jo 
didžiausias darbas — „Lietuvių tautos 
istorija" anglų kalba. Leidinys turi 
544 puslapius. Išleidimas pasigėrėtinai 
gražus. Karštą adv. Kosto R. Jurgėlos 
patriotizmą gražiai nusako jo „Lietu
vių tautos istorijos" dedikacija, skir
ta „Atlanto Chartoj deklaruotos Lais
vės bylai, Išlaisvinimo Karžygiams, 
mano bočių Lietuvių Tautai ir Jos 
geriesiems kaimynams prie Baltijos".

Adv. Kostas R. Jurgėla gerai pažįs
ta dabartinę pasaulinę politinę pai
niavą, žino politinius užkulisius, in- 
trygas, dalyvauja (vairiose konferen
cijose, pasitarimuose posėdžiuose, pa
laiko ryšius su (vairiais tautų laisvi
nimo sąjūdžiais, pasauline spauda ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių politi
kos vyrais. Dėl- to Jo žodis Itin svar
bus ir svarus. Paklausykime.

Ką, p. Direktoriau, galėtumėt 
pasakyti apie Lietuvių Amerikie
čių Informacijos Centrą, jo dar
bą, siekimus, paskirtį ir tolesnę 
veiklą?

— Tremtinių visuomenė gal 
klek klaidingai vaizduojasi LAIC

paskirtį. Tai yra vykdomasis bei 
patariamasis ALT organas, ku
ris kruopščiai renka visokeriopą 
informaciją ir dokumentaciją 
apie Lietuvą; skelbia apsčiai in
formacinės medžiagos pasaulio 
viešajai opinijai šviesti; palaiko 
glaudžius ryšius su JAV politi
niais sluoksniais ir spauda. Tei
kiamos tik patikrintos ir auten
tiškos žinios, atidžiai analizuo 
tos. Dažnai jūsų skaitomi kita
taučių straipsniai daugiausia yra 
paremti LAIC medžiaga.

LITHUANIAN BULLETIN yra 
mūsų svarbiausias perijodinis 
leidinys. Jį 1943 m. pradėjo leisti 
Lietuvių Tautinė Taryba. Tai bu
vo daugiausia tos Tarybos pir
mininko pulk. Kazio V. Griniaus 
darbas. 1944 metais jo leidimą 
pradėjo finansuoti ALT, ir 1945 
m. galutinai jį perėmė savo ži
nion.

Pradžioj tai buvo 4—8 psl. biu- 
letenėlis, vįeno-dviejų tūkstančių 
tiražo. Dabar jis išaugo į 16—36 
psl. reguliariai leidžiamą organą, 
kurio spausdinama po *7,000 egz. 
Jo skaitytojai — rinktiniai, gy
veną įvairiose pasaulio dalyse. Į 
Europą, šiapus „plieninės uždan
gos", jo išsiunčiama po 1.000 egz. 
kiekvieno numerio. Tarp LI
THUANIAN BULLETIN prenu
meratorių turime „garbės" turėti 
ir Sovietų diplomatinę atstovybę 
Amerikoje. Ji raštu paprašė siun
tinėti mūsų leidinį Sov. Gen. Kon
sulatui New Yorke. ALT sutiko 
tai daryti mainais už SSSR am
basados biuletenį, leidžiamą, Va
šingtone. Taigi, „bendradarbiau- 
jam“...

Beje, iš mūsų leidinių, tam tik
ros firmos nupirko Rusijon iš
siųsti po kelis egz. Įdomu, kad tie 
užsakymai buvo Maskvon, Le- 
ningradan, Armėnijon, vienas 
egz. „Ghillebert De Lannoy in 
Medieval Lithuania" užsakytas 
Rygon-nė vieno Lietuvon.

Iš kitataučių gauname gražių 
įvertinimų apie biuletenį ir kitus 
leidinius. Mums pasitiki, nes ne- 
simetam į aistras, o duodame 
patikrintus faktus ir neretai tie
siog originalinius dokumentus. 
Faktai ir NKVD slaptieji doku
mentai, mums parūpinti iš LIKo 
ir kitur, akivaizdžiausiai pasako 
pasauliui kokia baisi yra bolše
vikų tironija pavergtojoj Lietu
voj.

Karo metu veik nebuvo auten
tiškų žinių iš Lietuvos. Mums 
betgi pavyko sudaryti ryšį, kuris 
leido naudoti britų vyriausybės 
kasdien registruojamas priešo 
užimtų kraštų radio ir spaudos 
žinias. Šioms žinioms perduoti 
lietuvių spaudai pradėta leisti 
mimeografuotos „Žinių Santrau
kos“. Visuomenės bendrajai 
orientacijai buvo gaminami spe
cialūs straipsniai. Tuo būdu ir 
karo metu mūsų visuomenė buvo 

Lietuvė Mockaltienė Augsburge audžia lietuviškus audinius, 1S visokio laužo pati pasigaminusi stakles 
__  Don. Sulaičio nuotr.

nuolatos informuojama apie įvy
kius okupuotoje Lietuvoje.

LAIC štabą pradžioje, 1944 m„ 
sudarė: sekretorė Marijona Ki- 
žytė, lietuvių kalbos skyriaus ve
dėjas pulk. V. Grinius, kultūros 
srities vedėjas prof.' Kazys A. 
Pakštas, ir angliškojo skyriaus 
bei pačios įstaigos direktorius, aš 
pats. Prof. Pakštas, deja, neilgai 
dirbęs perėjo į BALFą. Kurį lai
ką jį pavadavo Lietuvos žurna
listas kun. Dr. Juozas Prunskis. 
Vėliau netekome ir pulk. Gri
niaus. Pastaruoju laiku darbe tal
kininkauja prof. Pranas Padals- 
kis.

Kaip minėjau, tenka palaikyti 
nuolatinius ryšius su politiniais 
sluoksniais ir visomis jėgomis 
kirsti ten, kur ir kada priešui la
biausiai skauda arba mūsų in
teresai reikalauja. Tenka nuolat 
lankytis krašto sostinėje „vėjų 
gaudyti" ir reikiamiems asmenims 
informuoti. Tenka ir medžiagą 
memorandumams paruošti.

Po kelių bendradarbiavimo me
tų, trjų ALT sujungtų ideologi
jų žmonės sukūrė tiek glaudų ir 
savitarpy draugišką susipratimą, 
kad — miela pasakyti — mūsų 
ryšiuose jau per keturis metus 
nepasireiškė joks sudskaldymas 
ar nepasitikėjimas.
— Ar LAIC palaiko ryšius su lie

tuvių tremtinių spauda?
— Mūsų svarbiausias uždavinys

— informuoti angliškai skaitan
čią visuomenę. Tam reikalingi 
ryšiai su tremties lietuvių orga
nizacijomis bei spauda f^v., ner- 
nai išleidome specialų BULLETIN 
numerį, kuris visu brutalumu 
dokumentuotai atskleidė skaudži 
būklę tremtyje.

LAIC. gal būsite pastebėję, at
kakliai gina tremtinių teises ir 
yra aktyviai įsitraukęs į jų per- 
keldinimo ir įkurdinimo akciją. 
Tremtinių išsaugojimą mes lai
kome vienu iš opiau ių lietuvių 
amerikiečių visuomenės uždavi
nių. Mums teko pakartotinai in
ter venuoti Vaš ngtone — ir kai 
kuriais atvijais laimėta. Tarp 
kitko, grynai chronologiškai ste
bėdami mūsų intervencijos eigą 
ir susirašinėjimą, žurnalistai už
fiksavo, kad LAIC-ALT pastangų 
dėka viešumon buvo iškeltas Jal
tos slaptas susitarimas, liečiąs re- 
patr.aciją į Sovietus. — Valsty
bės Departamentas galop tuo 
klausimu padarė pareiškimą, ku
ris papunkčiui pakartojo tai, ką 
ALT ir LAIC nurodė cavo se
niau įteiktuose pareiškimuose. 
Tai geriausias patvirtinimas, kad 
pastangos nebuvo tuščios.

Mums yra svarbu gauti visą 
tremtinių spaudą ir reikšminges
nius veikalus.

— Ko LAIC pageidautų iš lie
tuvių tremtinių spaudos, žurna
listų ir tremtinių organizacijų?

Darbininkų ir amatininkų atstovų suvažiavimo dalyviai Augsburge—Hochfeldo lietuvių stovykloje. Don. Sulaičio nuotr.

— Nemanau, kad yra kas nauja 
darytina. Tie santykiai yra už
simezgę ir nuolat plečiasi.

— Tamstai žinomi politiniai 
(vykiai ir dabartinė painiava. Ar 
manot, kad ne'ekmingas taikos 
organizavimo darbas veda j nau
ją karą?

— Man atrodo, kad, kol nėra 
taikos, tol karas nėra baigtas. Gy
vename ginkluotų paliaubų lai
kotarpį, betgi karo gaisrai švys
teli tai šen, tai ten. Jūs žinote, 
kad partizaninis karas vyksta ne 
tiktai tolimoje Azijoje, bet ir jūsų 
tėvynėje bei jos kaimynystėje. 
Nelygi kova daro nepagydomų 
žaizdų. Tos aukos turi didelės 
prasmės laisvei atgauti. Tačiau, 
ginkluotoji kova prisideda prie 
tautos naikinimo akcijos, kurią 
sistemingai veda totalitarinis pa
vergėjas. Deja, mūsų patarimai 
nepaveiks žmonių, kurie atsidūrė 
desperacijos padėtyje.

Jei totalitarininkai nepaliaus 
provokavę ir vergę seniau buvu
sias laisvas tautas, tai padėtis sa
vaime išsiris vienintėliu brutališ- 
kiem? vergėjams suprantamu 
būdu.

Demokratijų pusėje niekas ka
ro nenoru Tačiau, taikingiausios 
demokratijos pradeda suprasti 
savo antagonistų tikslus ir prie
mones, kurios nuvedė Hitlerį į 
pražūtį. Karas tarp didžiųjų vals
tybių tebėra Kremliaus ranko
se — taikai palaikyti reikalingi 
visi partneriai, gi taikai griauti 
pakanka vieno.

Sunku įtikėti, kad demokratijų 
priešai nesuprastų, jog negalima

— Tremtinių spaudą norėtume 
stebėti. Kas reikalinga mūsų dar
bui — stropiai iškerpama ir ren
kama. Organizacijos irgi gali pa
gelbėti tremtiniams, mums at- 
siunčiant reikšmingesnius doku
mentus kai jų teisės paminamos.

— Ar visos tremtinių redakci
jos ir knygų leidyklos LAICui 
siunčia savo leidinius?

— Redakcijos veik, visos, bet 
leidyklos — ne. Beje, kai kas iš 
leidėjų pasiūlė mainais už savo 
leidinius gauti riebalų ir apla
mai maisto siuntinių. Gal šiuo 
atveju ir nusikalstame, deja, bet
gi, negalime to pageidavimo ten
kinti. LAIC yra įstaiga, išlaiko
ma lietuvių visuomenės suaukotais 
doleriais ir centais. Mūsų biudže
tas kuklus ir siuntiniams lėšų ne
turime.

— Kokia jūsų Tamstos nuo
monė apie lietuvių tremtinių 
spaudą?

— Bendras įspūdis labai tei
giamas. Jūsų spauda yra puiki 
lietuvių tremtinių aukšto kultū
rinio ir politinio lygio atestacija. 
Ji yra gyva, įdomi, joje apstu ak
tualios informacijos. Gal perrimto 
dėmesio teikiama N Y. Herald 
Tribune „skiltininkui“, kuris toli 
gražu nevaizduoja tikrovės ir 
nuolat blaškosi. Vašingtone rim
čiausiai skaitosi su N. Y. Times, 
Baltimore Sun ir Boston’o Chri
stian Science Monitor.

Kiek keistokai atrodo vieno- 
kito laikraščio užsimojimas aiš
kinti, kuri partija yra ar buvusi 
„demokratiška“. Šiandien ir ypač 
jūsų sąlygose tokie w straipsniai 
vargiai yra reikalingi. Jūs demo
kratiją jau kelinti metai pažįsta
te tik „iš atbulo galo" savo san
tykiuose su valdančiųjų įstaigo
mis. Todėl, tenka gėrėtis jūsų pa
tvarumu ir ištikimumu demokra
tijos principams, kurių paneigimą 
jūs patyrėte dar tėvynėje. Vargu 
būtų reikalo priminti, jog pasta
rojo dešimtmečio pergyvenimai 
jus visus įtikino, kad tikroji de- 
mokratybė yra geriausias meto
das vidiniam ir tarptautiniam gy
venimui tvarkyti.

Demokratijai tėra vienas pavo
jus — neatodairus agitacijos ir 
aistrų kėlimas. Mano giliu įsiti
kinimu, pavojingiausi žmonės yra 
tie, kurie išmoko skaityti, bet ne
išmoko protauti ir atskirti grū
dus nuo pelų. Kol bendra masių 
išauklėjimo lygmė nepasiekė rei
kiamos aukštumos, tol —' ypa
tingai spauda — privalo rodyti 
santūrumo ir atlikti papildomo 
auklėjimo vaidmenį.

— Ką reikėtų daryti, kad tarp 
tremtinių spaudos, LAIC ir Ame
rikos lietuvių spaudos užsimegztų 
kiek galima artimesnis bendra
darbiavimas? 

istorijos pasukti atgal, jog nega
lima užgniaužti tūkstančius metų 
vedamą žmonijos kovą už išsi
laisvinimą.

— Ar Tamsta visiškai tiki Lie
tuvos nepriklausomybės atsaty- 
mu?

— Taip, Didysis idealistas Lin- 
kolnas pareiškė anuo metu, kai 
Lietuva buvo pasruvus krauju 
1863—1864 m. m., kad pasaulis 
negali likti pusiau laisvas ir pu
siau pavergtas. Anais laikais šią 
tiesą gerai suprato civiliniame 
kare pasinėrusi Amerikos tauta. 
Dabar, kai erdvė? tolumai „su
sitraukė“ ir nei kalnai, nei van
denynai neskiria, bet jungia pa
saulį, — šis Linkolno posakis da
rosi suprantamas 4r visam pa
sauliui.

Lietuvos pavergimas negali 
likti izoliuotas. Tarp Baltijos 
kraštų, kaip teisingai kartą pa
stebėjo pulk. V. Grinius, Lietuva 
sudaro piramidės pamatą: griu
vo pamatas — sutrupėjo ir aukš
tumos. Savo ruožtu, Lietuva su
daro Lenkijos saugumo piramidės 
dalį — be laisvos Lenkijos negali 
būti laisvos Lietuvos, be laisvos 
Lietuvos negali būti laisvos Len
kijos, kuri pasijustų visiškai ap
supta maskoliškos imperijos. Ta 
piramidė, kaip grandis, riša vis 
daugiau ir daugiau valstybių ir 
kontinentų. Jei laisvė ir kapita
listinė sistema butų likviduotą 
Europoje ir kitur, toks pat liki
mas ištiktų ir Ameriką.

Prof. Pakštas mėgsta nurodyti, 
kad Puškino poezijoje Goduno
vas mėgino užsitverti nuo Lie

tuvos taip, jog nei zuikis, nei 
paukštis Maskolijon neįsispraus- 
tų ir neišspruktų. Bet veltui. Net
gi geležinė uždanga neapsaugo 
Rusijos.

Jei kur užsiliks laisvės židinys, 
laisvės obalsių skleidimo kampe
lis, tai pavergėjams rūpės pa
vergti Jį ir atimti paskutinę lais
vės viltį pavergtiesiems. Jei kur 
užsiliks vergija, tai laisvoji žmo
nija negalės laimingai gyventi ar 
pakęsti — kaip kad jūs, po visų 
patyrimų, negalėtumėt sočiai pie
tauti, alkanajam godžiai jus ste
bint.

Suprantate, — vyksta laisvės 
ir vergijos pasaulių (santvarkų) 
grumtynės. Galima laukti dar 
skaudesnių pergyvenimų iki pra
rastą laisvę išsikovosite, bet ne
pamirškite — tik laimėjimu ti
kįs tegali laimėti. Gėris turi lai
mėti prieš piktą. Turės atsikurti 
laisva, krikščioniška, vakarietiška 
Lietuva.

Kartu manau, kad, skaudaus 
patyrimo pamokyta Lietuva, kaip 
ir kitos valstybės, stengsis savo 
laisvę patikrinti federaciniais ry
šiais su giminingomis kaimyni
nėmis Europos valstybėmis.

— Ar yra duomenų manyti, 
kad Lietuvos klausimas iškiltų 
tarptautinėje politinėje plotmėje, 
kaip užs. reik, ministerių tary
boje, taikos konferencijoje, Sau
gumo Taryboj ar JTO „mažojoj 
visumoj“?

— Klausimo iškėlimas dar ne
patikrina laimėjimo. Jei reikalo 
neparemtų Vakarų „didieji“, tai 
būtų bergždžia mėginti „kelti“
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klausimą. Galop, ar jūs sutiktu
mėt, kad svetimieji, nepaisant 
kokiais titulais prisidengę, jūsų 
krašto laisvę ar pavergimą 
spręstų?

Juk nėra paslaptis, kad Lietu
vos klausima^ ne vieną kartą ki
lo „tarptautinėje plotmėje“. Jis 
buvo Sovietų keliamas Teherane, 
Jaltoje, Maskvoje, San Pranciš
koje, Paštų Konferencijoje ir 
slaptuose pasitarimuose. Buvo 
svyravimų, bet aneksijos pripa
žinimo neišgavo.

Kai kas mano, kad „didieji“ 
mielai panaudotų Lietuvą ir jos 
kaimynes mainams už koncesi
ją. Betgi ir aklas šiandien su
pranta, kad tokie mainai toli gra
žu nepasotintų imperializmo ape
titų ir nesukurtų patvarios taikos 
— reikalas liečia viso pasaulio 
laisvę arba hegemoniją.

Mūsų, Lietuvos draugų, vaid
muo dar turi ribotis nuolatiniu 
budėjimu ir karo metais skelbtų 
dėsnių priminimu. Kai ateis lai
kas, „tarptautinėje plotmėje“ 
prabils ne Sovietai, bet demokra
tijos. O toji galimybė jau ne už 
kalnų.

— Kaip Tamsta vaizduojiesi 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą: kokiose institucijose turė
tų būti pradžia ir kaip galimas 
prakt škas suverenumo atstaty
mas Sovietų Sąjungai esant da
bartinėje padėtyje?

Vaizduotis galima, o sąlygos 
padiktuos eigą ir taktiką.

— Ar laikas dirba Lietuvos 
naudai?

— Laikas dirba Lietuvos ne
naudai ta prasme, kad vyksta 
tautos naikinimo procesas tiek 
Lietuvoje, tiek tremtyje, pav., 
dėl mišrių vedybų, neturėjimo 
normalių sąlygų šeimyniniam gy
venimui ir sklaidymosi į pasau
lio kampus.

Iš ' kitos pusės, laikui einant, 
pasaulis vis daugiau sužino apie 
Lietuvą, jos kančias, jos šventą 
kovą ir teisingus siekinius. Nepa
mirškite, kad Sovietų metodų 
Lietuvoje atskleidimas žymiai pa
sitarnavo pasaulinei opinijai, ku
ri, — iš pradžių nenorėdama ti
kėti, — galop ėmė suprasti bolše
vizmo žiaurumą ir siekin'us.

— Ar Tamsta tiki, kad lietuviš
koji Rytprūsių dalis nebus pripa
žinta Sovietų Sąjungai?

— Tikint, kad bus laisva Lie
tuva, negalima tikėti, jog Ryt
prūsiai galėtų pasilikti maskolių 
rankose.

Kaip galėtumėt apibūdinti da
bartinius lietuvių-lenkų san
tykius?

— Santykių Įsitempimas pama
žu atslūgsta. Galima sakyti, kad 
santykiai užsimezga, nes seniau 
jų visai nebuvo. Pradedama sa- 
vitarpy vienas kitą suprasti, ir 
tas reiškia pažangą.

New York’e, 1922 m. rugpiūty, 
išlydint pirmąjį Amerikos minis
ter! Baltijos kraštams, jums pažį
stamas tuometinis Latvijos ats
tovas Amerikai, p. Sėja, papasa
kojo Rabindranato Tahores jam 
pasakotą pasakėčią:

Girdi, žmogus grįžo namo per 
girią nakties tamsoje, Indijoje. 
Nugirdęs bildėsį tamsoje, jis nu
sigando: tai gal šmėkla ar pik
toji dvasia! Vis tiek palūkėjęs 
rįžosi eiti toliau. Nugirdęs žings
nius, jis dar labiau nusigando: 
tai gal koks plėšrus žvėris, kuris 
jį sudraskysiąs! Rįžęsis eiti to
liau, jis pro medžius įžiūrėjo žmc- 
gaus kontūrą. Tuomet jis jau vi
sai nusigando: tai gal banditas, 
kuris jį nužudysiąs! Žmogelis 
sustyro prie medžio ir laukė. Kai 
kontūras arti priėjo, jis pažiro 
savo tikrąjį brolį. - Taip esą ir 
su santykiais tarp tautų. Ko’, ne
pažįsti, tol kita ..aiitį vaizduojiesi 
kaip šmėklą, žvėrį ar banditą. 
Kai susipažįsti, tai surandi savo 
brolį.

Lietuvių santykiai su lenkais 
pakrypo blogon pusėn po „Auš
ros“ laikų, kai viena mūsų tau
tos dalis ėmė nebesuprasti kitos. 
Žvelgiant į praeitį, darosi aišku, 
kad nesusipratimas pirmon gal
von buvo su Lietuvon neo-len- 
kais, o ne su visa lenkų tauta, su 
kuria taip ilgai bendradarbiauta, 
kentėta ir kovota. Abi pusės darė

stambių klaidų. Abi pusės pasi
žymėjo griežtu nacionalizmu.

Skaudžiausia buvo Nepriklau
somybės karų metais. Jei anuo
met būtų buvę prieita prie susi
tarimo su lenkų sluoksniais Vil
niuje, vargiai būtu kilęs karas. 
Deja, pažiūros buvo perdaug 
skirtingos ir, iš abiejų pusių, at
sakingieji sluoksniai elgėsi per- 
griežtai — ką gi, vieno kamieno 
žmonės.

Anų laikų visuomenė, o gal ir 
atsakingi politikai, nesuprato vie
no dalyko: Paryž aus, Londono 
ir Vašingtono sluoksniuose neti
kėta Baltijos valstybių natura- 
lumu ir išsilaikymu ir norėta Ru
sijai sienas nutiesti prie Rytprū
sių. Tiktai kai nepavyko alijantų 
intervencijos, kai buvo sulikvi- 
duotos baltųjų rusų avantiūros, 
kai stabilizavosi padėtis Pabal
tijy — Lenkijos užnugary — tik 
tada, 1922 metais, alijantai galop 
ryžosi pripažinti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Wilsono administracija 
ilgai atsisakinėjo „Rusiją skaldy
ti“. Tik 1922 m. pavasarį, kai 
JAV stebėtojas iš Rygos pranešė, 
kad nežiūrint, jog „po kokių 20 
metų“ tie kraštai vėl galį sugrįžti 
Rusijai, tuo tarpu tų kraštų ne- 
ppriklausomos vyriausybės išsi
laikysiančios ir jas reiktų pripa
žinti, — JAV pripažino Baltijos 
valstybių nepriklausomybę dė 
jure.

Taip pat yra faktas, kad Spa 
protokolai ir Curzono linija buvo 
skirti santykiams su Rusija nus
tatyti, o ne Lietuvos teisėms pa
remti. Ano laiko Lietuvos diplo
matai vargiai tą suprato, o lenkai 
tai panaudojo savo klastingiems 
veiksmams ir smurtui prieš Lie
tuvą.

Gal tas jums skamba neįtikėk 
tinai? Bet juk 1918 m. gale Lie
tuvos Taryboje ėjo rimti ginčai: 
kurti savo kariuomenę ar ne? 
Tiek tikėta „14-kai Punktų“ ir 
alijantams! Viena Lietuva nebūtų 
Rusijos „nugalėjusi“. Lenkijos 
vaidmens negalima paneigti: jos 
kariniai laimėjimai daug nusvėrė 
ir leido Baltijos valstybėms pasi
naudoti Wilsono „punktais“.

įdomu, kad Lietuvos taikos su
tartyje su Maskva užfiksuota, būk 
Lietuva niekad nebuvusi karo 
stovyje su Rusija. Ir tai po to, kai 
mūsų savanoriai mirė fronte, vi
suomenė skaitė Vyr. Štabo pra
nešimus iš fronto ir statė pa
minklus Lukšiui ir Juozapavičiui 
— ir pati sutartis vadinta „Tai
kos Sutartimi“ . . . Kas kita su
tartyse su Latvija, Estija ir Len
kija. Čia lenkai su pagrindu pas
tebi, kokį dėmesį Kremlius skyrė 
Lietuvai. Be to, Lietuva per 20 
metų nesukūrė jokios karinės 
sąjungos su jokiu kaimynu. Čia 
vėl tenka pripažinti klaidą ne 
tik kaimynams.

Santykių su lenkais negalima 
bijoti. Jie reikalingi ir būtini, ne
paisant kaip būtų sunku santy
kius megzti po ilgai trukusių ne
susipratimų. O santykių užmezgi
mo reikalauja tautinės egzisten
cijos išlaikymas, nepriklausomy
bės iškovojimas ir jos patikrini
mas, nes Lenkija pasilieka vie
nintelis sąjungininkas kiek pajė
gesnis.

— Kaip reikėtų suprasti dabar
tinį lenkų laikymąsi: su lietuviais 
tremtyje Vokietijoje jie glaudžiai 
bendradarbiauja ir vengia to, kas 
tą bendradarbiavimą drumstų, 
bet lenkų spauda Londone nuo
lat primena Vilniaus klausimą, 
Vilnių vadina lenkų miestu ir sa
vo rašymu įneša nesklandumo į 
lietuvių-lenkų santykius.

— Reikia pasakyti, kad ne tik 
jūs Vokietijoje, bet ir mes Ame
rikoje lengvai su lenkais susikal
bame bendrais klausimais. Žino
ma, mums kas kita. Mes esame 
tų pačių JAV piliečiai ir kartu 
visas pilietines prievoles atlie
kame. Mes neturime jokių for
malių susitarimų — remiamės 
Atlanto Carteriu ir pagal reikalą 
vienur-kitur kartu pasireiškiame.

Kas kita su Londonu. Ten sėdi 
„pulkininkai“, „aukštosios politi
kos“ žmonės — tie patys, kurie, 
Mikolaičiko teigimu, prieš pat 
karo pradžią aprūpino kariuome

Worcester Maas., JAV lietuvių parapijos vaikučiai pertraukos metu

Lietuviai Amerikoje. Worcester, Maas. Vilniaus Aušros Vartų lietuvių pa 
rapijos vaikučių grupė, susirinkusi prie bažnyčios tikybos pamokoms

nę žemėlapiais, rodančiais kelius 
į Berlyną . . . Tai tie patys as
menys, kurie vedė politiškai-ka- 
rines intrygas prieš Lietuvą. Be 
to, ten valdžios viršūnėse ir spau
doje sėdi „litvinai“, ten veikia 
kelios vilniečių ir kitų sąjungos.

Iš vienos pusės, žmonės, kilę iš 
Maskolijos užgrobtų kraštų, ne
gali sutikti su padėtim ir neišsiža
dėti tėviškių. Tas suprantama.

Iš kitos pusės, Londono lenkų 
diplomatai teigia, kad jie neturį 
mandato išsižadėti Lenkijos že
mių, nei išsižadėti vienų ir rei
kalauti kitų nes nuolaidos nesi
tenkintų Vilniumi. Privačiai, dar 
karo metu, iš tų sluoksnių buvo 
skleidžiama mintis, kad Lenkija 
negali išsižadėti Vilniaus „ne
draugingai Lietuvai“, bet kas ki
ta būtų su draugu, ypač jei tas 
draugas patikrintų, jog teisėjai ir 
policininkai bus ne iš Raseinių 
atsiusti, bet vietiniai, vietos žmo
nių išrinkti. Ne taip jau sunku 
suprasti tokią galvoseną.

Kiek sunkiau yra suprasti rei
kalavimą 1939 m. sienų rytuose 
ir Oderio-Neisės linijos vaka
ruose.

Organizuotoji lenkų visuomenė 
Amerikoje mielai sutiko Mikolai- 
čiką, kuris yra anatema londoniš- 
kiams. Amerikos lenkai ir toliau 
reikalauja senų sienų rytuose, 
pasiremdami Atlanto Carterio 
dėsniais. Gi Mikolaičikas nėra 
aiškiai pasisakęs. Londone būda
mas, jis primine apie realizmą ir 
nelaiką. Man su prof. Padalskiu 
jis neseniai žodžiu pareiškė, kad 
jis ir jo partija remia išsilaisvini
mo aspiracijas „visų laisvės sie
kiančių tautų“ — nors mano klau
simas lietė specifiškai Lietuvą: 
Visi, ir Mikolaičikas, reikalauja 
Oderio-Neisės linijos, — aiškiai 
paneigdami Atlanto Carter} bu
vusio priešo atveju.

Lenkai — londoniškiai — pri
meta lietuviams rasizmo teorijon 
palinkimą. Lietuviai Vilniaus rei" 
kalą stato kaip sąlygą sine qua 
non pasiremia istoriniais, ekono
miniais ir teisiniais argumentais. 
Lenkai tuomet griebiasi Atlanto 
Carterio. Lietuviai tą principą 
šiuo atveju atmeta.

Nemanykite, kad esmėje aš ki
taip galvoju nei jūs. Mano tėvai 
vilniečiai dzūkai. Man teko gin- 
k’u už Lietuvą kovoti, būti len
kų nelaisvėje ir kalėjime. Kartu 
su kitais buvau lenkų policijos 
išmestas iš Vilniaus gimnazijos 
patalpų 1921 m. spalių 1 d.

Norėjau tik nurodyti lenkų pa
žiūras, su kuriomis tenka susi
durti.

Man išrodo, kad teritorinis gin
čas dabar lengviau pavyks iš
spręsti, kaip kadaise. Vilniuje 
lenkų veik nebeliko, o maskolių 
pridygo. Patiems keliant juridinį 
argumentą, sunku atsakyti to
kią pat teisę lenkams — vadina
mą „išsižadėjimui“ mandato ne? 
turėjimą. Pačią tauto; egzisten
ciją paremiant Atlanto Carterio 
dėsniais, ar galima bijotis „ap
sisprendimo“ teisės suteikimo vil
niečiams? Nejau lietuviai abejotų 
savimi?

Jei dabartinėje Lenkijoje patys 
nesukalbiamiausi lietuvių priešai 
yra vilniečiai, tai tam turėjo būti 
priežasčių, už kurias visa tauta 
negali nešti atsakomybę, bet gali 
pripažinti turėjusi paklydusių sū
nų, Kas jų neturi!

Galutinėje išvadoje, Lietuva 
be Vilniaus atrodytų nenormali. 
Lietuvą be Vilniaus — sunku 
vaizduotis, nors ir tokia Lietuva 
pajėgi kurį laiką gyvuoti.

Nematau kliūčių bendradar
biavimui su lenkais pagrindiniuo
se klausimuose — viską pagrin
džiant Atlanto Carteriu, laisvės 
ir demokratybės dėsniais. Ben
dradarbiavimas gimdo pasitikė
jimą, draugingumą, savitarpio su
sipratimą. Juk ir lenkų Anderso 
kariuomenėje tarnavo virš 1.000 
lietuvių, ne skaitant vilniečių 
lietuvių.

Esu tikras, kad bendradarbia
vimas pagimdys sąlygas, kurios 
leis Lietuvai Vilniuje išsilaikyti, 
ir tai su lenkų palaiminimu. Aiš
ku, teks sumokėti būtiną kainą, 
nes Lietuvos, Lenkijos ir šiaurės 
kaimynų saugumas priklauso nuo 
lietuvių — lenkų santykių sude
rinimo. Į detalės nesigilinsime.

Ar tas kam patinka ar nepa
tinka, bet reik pripažinti, kad 
geopolitika nepasikeitė nuo Vy
tauto laikų — tik priešo didybė 
sustiprėjo. Nei Gediminas, nei 
Vytautas, nei Jogaila ar Žygi
mantas Augustas nebuvo kokie 
neišmanėliai. Tiesa, su lenkais 
santykiauti visad buvo ir yra 
sunkoka, bet vis tiek reikalinga. 
Dabar ir vienur ir kitur tautos 
masėms įsijungus į valstybinį gy
venimą, turės palengvėti ir val
stybių santykiavimas.

— Ar Tamsta manai, kad 
tremtiniam; į JAV įvažiuoti pla
čiau atsivers durys?

— Nėra jokio abejojimo, kad 
šioje Kongreso sesijoje praeis 
įstatymai, kurie leis didesniems 
tremtinių kiekiams įvažiuoti į 
JAV. Lietuvių vi uomenė čia ve
da plačią akciją ta linkme.

— Kas daryt.na dar didesniam 
Lietuvos bylos garsinimui pasau
lyje?

— VLIKas, Pasiuntiniai, ALT 
ir visi patriotai lietuviai įvairiose 
valstybėse daro viską, kas gali
ma. Tiesa, skaudžiai apleistas 
„lotynų pasaulis“, t. y. centrinė ir 
pietinė Amerikos. Dar daugiau 
galėtume veikti angliškai skai
tančią visuomenę — Australi
joje, Arabų kraštuose, Indijoje, 
Kinijoje, Naujoje Zelandijoje, 
Pietų Afrikoje. Plėstini santykiai 
Prancūzijoje ir Belgijoje. Atsi
veria platęsnės progos veikti 
Anglijoje ir Kanadoje — iš trem
ties atvykę ten ypač bus nau
dingi.

— Kokia Amerikos lietuvių 
nuomonė apie ten nuvykusius 
tremtinius?

— Yra įvairių patyrimų ir nuo
monių. Kai kas iš atvykėlių įsi
jungė į mūsų veiklą, ypač BALFe. 
Dalis norėtų, bet negali įsijungti, 
nes pertoli nuo centrų teko ap
sigyventi. Pageidautina, kad jie 
eitų į mūsų senąsias organizacijas 
ir jas sustiprintų — kai kur pasi
reiškia tipingas naujokams sepa
ratizmas. Kol kas jie permažai 
dalyvauja mū'ų vedamoje poli
tinėje akcijoje. Esama ir tokių, 
kurie yra abejingi tai akcijai. 
Tikiu, kad ilgainiui susigyvensim.

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
savo „History of the Lithuanian 
Nation“?

— Veikalas jau išėjo ir įverti
nimo žodis priklausys kritikams. 
Asmeniškai, bus įdomiausia pa
tirti lietuvių istorikų nuomones. 
Kalbininkai vargiai pritars mano

Lalis lietuvaičių, nuvykusių | Kanadą iš Oldenburgo, gražiai reprezentavo 
tremtinius lietuvius Winipege per Kalėdini pasirodymą. Viduryje (be 
tautinių rūbų) kanadietė lietuvė p. Emilija Paleliūnienė — Januškytė ir 

dvi ligoninės seselės — vienuol ės (Aprašymą žiūr. 4-me pusi.)

BRANGUS TAUTIECIA, . 
PHILADELFIįOS LIETUVIAI! 

Mūsų ir Jūsų trispalvė vėliava. į mūsų širdis šioj mūsų sunkioj
ir vargingoj kelionėj. Mes paju- 

. tom, kad mes nesame vieni, vi
sų užmiršti ir apleisti klajūnai. 
Jūs padavėt mums savo pagalbom 
ranką, įžiebdami naujos šviesos 
mūsų nuvargusiose akyse ir do- 
kumentavot savo solidarumą su 
mumis kartu kentėti ir kovoti už 
laisvą Lietuvą. Mes dėkojame 
jums iš visos širdies, broliai ir 
sesės lietuviai. Mes 2000 Augs
burgo stovyklos lietuvių spau
džiame ranką šiems solidariai at* 
siliepusiems Philadelfijos lietu? 
viams: Jonui V. Griniui, W. E. 
Norkui, A. Kaniušiui, C. Chale- 
dinui, W. Paschall-Poškai, W. Va
laičiui W. Tvaranavičiui, F. Tva- 
ranavičiui, A. Bilikevičiui, J- 
Vaivadai, J. Grigonavičiui, J. 
Tysliavai, A. Laurinavičiui, P- 
Pavidoniui, A. Dzikai, D. Slyvy
nui, P. Baniui, I. Liepai, 
Švagždienei, F. Ratkiui, Freiti- 
kiui, Sipavičiui, Z. Jankauskie
nei, Sveklai, Davidonienei.

Hochfeldo Lietuvių Komitetas.

Darbininku ir amatininku atstovu 
suvažiavimas Augsburge

mums beplaukiant išeivijos jūroj, 
nublanko nuo vėjų ir audrų . . . 
Mes dairėmės bevilčiai ir nusi
minę, artinantis mūsų visų didelei 
šventei. Jūs, išgirdę mūsų liūdesį, 
nedelsdami atėjot mums į pagal
bą, atsiųsdami sparnuotomis prie
monėmis naują, šviesų, gražų ir 
taip brangų mūsų širdžiai sim
bolį. Šiandien, išvakarėse mūsų 
didelės šventės — 30 metų sukak
ties nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo dienos, kuri 
mums atnešė laisvę ir laimingą 
gyvenimą, mes pirmą kartą iš
skleidžiame Jūsų atsiųstą tris
palvę mūsų kuklioj stovyklos pa
lapinėj ir visi susirinkę šventi
name jų savo susikaupimu, mal
domis ir džiaugsmo, o kartu ir liū
desio ašaromis. Rytoj gi ji plevė
suos mūsų stovyklos aikštėj, neš- 
nama džiaugsmą, viltį ir skelb
dama pasauliui, jog Lietuva ne
mirė — o tik pavergta ir prisi
kels laisva, ir šviesi. Brangūs 
Tautiečiai! Jūsų ši dovana tikrai 
įnešė džiaugsmo ir naujos vilties

Vasario 21—22 dienomis Augs
burge įvyko Lietuvių tremtinių 
Amatininkų ir Darbininkų Prof. 
Sąjungos skyrių atstovų suvažia
vimas. Baltijos klubo salėje, pa
puoštoje Vytimi ir trispalve, su
sirinko atstovai iš įvairių ame
rikiečių zonos tremtin’ų stovyklų. 
Suvažiavimą atidarė Centro Val
dybos vice-pirm. Gervickas. Svei
kino Hochfeldo stovyklos komi
teto pirm. Šeštakauskas, soc.de- 
mokr. partijos vardu Skorups- 
kas, valst. liaudinin. vardu Dau
gėla, teisininkų-Kalvaitis. latvių 
amatininkų-Tomass ir Ruhvald. 
Raštu gauti sveikinimai iš Kūrė
jų Savanorių ir eilės paskirų as
menų.

Suvažiavimo darbotvarkės svar
bi dalis buvo prof. Kaminsko 
paskaita. Prelegentas plačiai api
budino laisvos Lietuvos atstaty
mo gaires. Jis pabrėžė raciona
laus planavimo reikalingumą že
mės ūkio srityje, statyboje, pra
monėje ir visose kitose šakose. 
Einant į ūkišką persitvarkymą, 
ir amatininkams tenka prisitai
kyti prie naujų sąlygų. Jie ne
išnyks, tik teks eiti prie darbo 
sumechanizavimo ir visos gamy
bos suprastinimo bei palengvini
mo. Grįžus Lietuvon, bus didelis 
amatininkų trūkumas. Svarbią 
vietą užims naujų amatininkų pa
ruošimas ir esamų pasitobulini
mas. Teisinė amatininkų būklė 
turi būti sutvarkyta. Amatinin
kams teks burtis į kredito, žalia
vų užpirkimo organizacijas. Jų 
tinkamiausia forma gal bus ko
operatyvai.

Paskaita sukėlė gyvas diskusi
jas. Jose iškeltos buvusios nege
rovės, kai pirmoje eilėje rūpintasi 
vidurinėmis ir aukštesniomis mo
kyklomis, gi amatų mokyklos bu
vo nustumtos. Dabar švietimo 
programa turi būti pakeista ama
tams palankesne prasme. Statyba 

įrodinėjimui, kad „senprūsių“ 
tautos ar kalbos niekad nebuvo, 
kad „senprūsių“ kalbos paminklai 
yra iš kuršininkų žvejų tarmių 
sukurti. Kiek plačiau apsistojau 
ties 1863—4 m. sukilimu ir jo as
menybėmis. Tai bus šiek tiek 
naujoviška visuomenei, kuri ne
perseniai tą laikotarpį vadino 
„lenkmečiu“.

Veikalą rašiau su meile ir at
sidėjimu, tuo gal nusikalsdamas 
vienu kitu atveju tikslumui. Tarp 
kitko, laikiausi pozicijos, kad Lie
tuvos niekas ir niekad „nenuka- 
ralino“ po Mindaugo mirties. Vo
kiškos kronikos ir Europos valdo
vai raštuose ir sutartyse Lietuvos 
viešpačius karaliais titulavo, ir 
Lietuva Didžiąją Kunigaikštija 
virto tiktai po Vytauto pirmojo 
ištrėmimo, nuo, Krėvos aktų lai
kų. Lenkų ir rusenu kronikos 
juos titulavo didžiaisiais knia- 
ziais. Jų terminologija tačiau ne
reiškia, kad taip tikrovėje buvo.

reiks vykdyti tiek, kiek yra bū
tinai reikalinga, o didesnes in- 
vensticijas daryti ten, kur duos 
greičiau pelno.

Centro Valdybos pranešimus 
padarė Rakūnas ir Gervickas. 
Pranešė apie nuveiktus darbus, 
pasidžiaugė pasiektais rezultatais. 
Buvo iškeltos ir negerovės bei 
sunkumai Sąjungos veikime, ypa
tingai pasireiškę Hanau stovyk
loje.

Apyskaita buvo priimta ir C. 
Valdybai už nuveiktus darbus iš
reikšta padėka.

Siame suvažiavime buvo pri
imti Sąjungos įstatai. Jais Są
junga pasistatė sau tikslu jungti 
ir globoti Lietuvos amatininkus 
tremtinius, kelti, ugdyti ir ten
kinti jų profesinius reikalus, 
teikti jiems paramos ir rūpintis 
kitais amatininkų ir darbininkų 
reikalais.

Sąjungos nariu gali būti kiek
vienas amatininkas ir darbinin
kas tremtinys.

Naujon Centro Valdybon iš
rinkti: Rakūnas (Mainz Kastel), 
Gervickas, (Augsburg), Burba 
(Schw. Gmuend), Andriūnas 
(Augsburg), Žiedas (Schweinfurt), 
Grina (Dillingen) ir Paškevičius 
(Schw. Gmuend). Centro Valdy
bos vieta parinktas Augsburgas.

Išrinkta Sąjungos Revizijos ko
misija ir Garbės teismas.

Suvažiavimas nutarė pasvei
kinti generolą Luc. D. Clay, Ame
rikos lietuvius, VLIK-ą, ir Ame
rikos Lietuvių darbininkų prof, 
sąjungą. Be to, suvažiavimas pa
vedė naujai Centro Valdybai pa
siųsti platesnius pranešimus-me- 
morandumus Amerikos didžio
sioms profesinėms sąjungoms.

Suvažiavimas vyko darbščioje 
ir jaukioje nuotaikoje. Baigdami 
suvažiavimą sugiedoję Tautos 
Himną, dalyviai išsiskirstė vyk
dyti užsibrėžtus uždavinius.

IŠDAVIMAS
J.

BESIKNISDAMI po suomių 
karo archyvo medžiagą, so
vietai jau 1947 m. liepos 

mėn. įteikė suomių valstybės po
licijai sąrašą tų asmenų, kurie 
turi būti suimti. Jame buvo 38 
pavardės. Dalis jų buvo suomių 
piliečiai, dalis iš Estijos vokiečių 
okupacijos metu pabėgę estai ir 
tarnavę suomių kariuomenėje, 
kita dalis ingermanlandiečių, pa
bėgusių iš raudonosios armijos. 
Vienas iš jų suspėjo pabėgti, sep
tynis suomiai pasiliko sau kaip 
savo piliečius, o 30, estus ir in- 
germanlandiečius (tarp jų ir vie
ną lietuviį seniai jau Suomijoj 
gyvenusį Vladislovą Mikalūną!) 
sausio 22 d. suomiai perdavė so
vietam. Ilgai klausimas buvo 
svarstomas vyriausybėje, parla
mente, patys nelaimingieji buvo 
padavę net Stalinui malonės pra
šymą, kad juos paliktų ramybėje, 
bet sovietai buvo nepermaldau
jami.

Porą valandų prieš išvežimą ne 
laimingieji buvo išleisti į kalėjimo 
kiemą pasivaikščioti. Staiga vie
nas iš jų čiupo sargybinį, atėmė 
raktus ir suspėjo atsirakinti ka
lėjimo kiemo vartus, pro kuriuos 
ir kiti suimtieji išspruko. Gat
vėj kilo panika. Tačiau kiti sar
gybiniai šūviais sužeidė jau ga
vėję kai kuriuos pabėgusius, ta
da ir kiti buvo sugaudyti. Gele
žiniais pančiais surakintom ran
kom ir kojom nelaimingieji buvo 
nugabenti į stotį Leningrado link.

Žinia apie šitą nežmonišką ak
tą aplėkė viso pasaulio spaudą. 
Pačiam suomių parlamente visi, 
išskyrus komunistus, buvo prie
šingi išdavimui. Mums įdomiau
sios reakcijos yra švedų spaudos, 
nes švedai pirmieji pramynė ke
lius ir Lietuvos aneksijai pripa
žinti ir pabaltiečiam išduoti. Švei
carų Basler Nachrichten kore
spondentas Du Pasquier tas reak-* 
cijas šiaip aprašo:

— Liberalų laikraštis „Vest- 
manlands Lans Tidning“ sam
protauja: „Galima manyti, kad 
nedidelio skaičiaus žmonių liki
mas esminės rolės nevaidina pa
saulyje, kuriame teisė tebėra pa
mauta ant durklo smaigalio. Ta
čiau mus jaudina ir liūdnai nu
teikia faktas, kad sargyba, kuri 
saugotų vakariečių reikalaujamas 
teisingumo ir žmoniškumo teises 
atskiram individui, nuleidžia šiuo 
atveju ginklus.“

„Švedijoje mes neturime jokios 
teisės — rašo konservatyvus „Nya 
Wermlands-Tidningen“-savo kai 
mynus kritikuoti, nes mes galime

Kai niekas esti viskuo
VIENO MOKINIO PRISIMINIMAI IS PIRMŲJŲ NEPRI

KLAUSOMYBES METŲ VILNIUJE 

KAROLIS KROKŠLYS
(Tęsinys)

Ieškomasis gyveno gretimai, 
bet mes jį mažiau pažinome. Tiek 
težinojome, kad jis ne visai su
tiko su dr. Basanavičiumi. Sis 
rūpinasi gimstančia nepriklauso
ma Lietuva, o dr. Domaševičius 
stengėsi padėti kurdinti tarybinę 
tvarką, kuriai lizdas buvo suvy
tas pačiame Vilniuje. Neseniai 
telkė Vileikos darbininkus į „pil
domuosius komitetus“, o dabąr 
triūsė „Lietuvos-Gudijos SSR“ 
valdžioje kaip sveikatos komisa
ras. Aš nenutuokiau, ką šiam 
sveikam ūkininkui galėtų tas 
daktaras padėti. Juk apdujusio 
berno jis nepagydys, jei tam gal
voje maišalas pasidarė.

Nieko geresnio neišmanė nė jo 
sūnus Petras, dambralūpis sep
tintokas, pargrįžęs su mano pus
broliu iš miesto. Kad ir kaip sū
nus šnekino tėvą niekur nesi
kreipti, nuo tos minties senio 
neatgrasė. Žmogus išsivedė savo 
neklusnų vaiką bent kelio paro
dyti. Patrapeno jis apie valdžios 
namus, pabeldeno į ponų duris, 
buvo ir pas daktarą nuklebenkš- 
čiavęs, bet grįžo nosį nukabinęs. 
„Daktaras sakė, kad pas mane ne 
viskas tvarkoje. Tai tau ir moks
lus žmogus! Ar būčiau taip toli 
liumbinęs, jei tas Kajetono ber
nas nedūktų ir netvarkos ne
veistu! Ir važiuok žmogus į mie
stą, jei iš tavęs čia visi juokiasi, 
net savas vaikigalis“ . . . nuai
manavo be nieko grįždamas. Pe
tras vėliau mums papasakojo, 
kad brolis iš namų nužiebė „ki
ton pusėn“, . o tėvai susilaukė 
lenkų. Šie išdulkinę visas „pildo
mąsias ir nepildomąsias tarybas“.

Susidūrus su tuo ūkininku, 
man vėl ėmė dilgėti po širdimi, 
kad koks amalas neapnyktų ir 
mano namiškių. Jau aš neabejo
jau, kad išverstas gyvenimas 
liulėjo visoje šalyje, kaip pava
sarį prasimušęs drumzlinas van
duo. Kai aš tą pasakiau pusbro
liui, patsai panūdęs kurti namo
lio, jis nusikvatojo ir mane iš- 
kvailino. „Greičiau mano tėvą 
išgins į Degsnes (tokią nualusią 
mūsų kaimo dykynę), negu nu- 
čiurusią tavo močią. Žemės ko
misaras tokius dabar tausoja. Ko 
gero, atrėš dar ponui skverną ir 
prisiūdins tavo motinai sterblę“. 
Už tuos žodžius kitam būčiau 
niuktelėjęs kur į paslėpsnį, — 
aukščiau nebūčiau užgriebęs dėl 
mažumo, — bet su pusbroliu 
mudu pasikirkindavome iki gai
lių ašarų. . Paskui nubučiuo
davome vienas antrą arba 
sutaršydavome kits kitam plau

SUOMIJOJE
B.

prisiminti scenas Tralleborge, 
kai prieš porą metų švedų užsie
nių reikalų ministeris socialdemo" 
kratas Oesten Unden susitarė iš
duoti pabaltiečius Sovietų Rusi
jai“.

Švedų socialdemokratų spau
da šiuo klausimu tyli. Liberalų 
„Eskilstuna-Kuriren“ rašo: „So
cialdemokratų spauda pati sau 
atėmė galimybę pasisakyti už tei
singumą ir žmoniškumą nuo tada, 
kai socialdemokratai nusileido 
taip toli, kad sudėjo žmonių au
kas, kurių iš jų pareikalavo So
vietų Sąjunga“.

Liberalų Stockholme leidžia
mas „Dagens Nyheter“ išeina su 
sunkiąja artilerija: „Mes žinome, 
kad Suomijoje yra didelis nusis
tatymas prieš išdavimą — vyriau
sybės, parlamento, tautos. Aišku, 
kad Suomija demokratinių tautų 
akyse daug būtų laimėjus, jeigu 
nelaimingų žmonių nebūtų išda
vusi didelėms kančioms. Bet so
vietų spaudimas Suomijai yra 
toks baisus, kad jos nuolaidas ga
lime suprasti. Sunkiau betgi su
prasti sovietų politiką. Kaip rusų 
vyriausybė gali kalbėti apie norą 
susiprasti, jeigu ji reikalauja to
kių kraujo aukų? Kodėl rusai 
šiuo atveju negalėtų parodyti 
kilniadvasiškumo, kuris tiek ma
žai kaštuoja, o tiek daug naudos 
duoda? Sovietų vyriausybės po
litiką galima aiškinti tik sąmo
ningo terorizmo išraišką. Rusai 
nori rodyti savo jėgą ir pliaukši 
botagais į silpnesniuosius' tiek 
Sovietų Sąjungos viduje, tiek už 
jos.“

Iš visos švedų spaudos atsilie
pimų galima pasakyti, kad šve
dam nėra jokios abejonės, kas 
laukia išduotųjų baltų: mirtis 
arba išgabenimas į Sibirą. Čia 
yra trys kategorijos manančių: 
didžioji gyventojų dauguma yra 
pasipiktinusi, socialdemokratai 
„realistiškai“ nusiteikę, neatsi
žiūrėdami į vargšus žmones, ku
rie žūsta kaip jų „realistinės po
litikos“ aukos, ir pagaliau smulki 
komunistinė mažuma, kuri baltų 
likimui yra viškai abejinga, — 
baigia korespondentas.

O didžiosios tarptautinės insti
tucijos, kurios yra pasišovusios 
apsaugoti tautų ir žmonių lais
ves? ... Jos toliau posėdžiaus, 
šaunias kalbas laikys apie indi
vido teises ir laisves ir priimtas 
rezoliucijas dės į stalčius. Bet 
kad kas iš jų rezoliucijų pašai
piai juokiasi, to vardas dar ne
praeis pro jų dantis . . .

kus. Nieko, tiesą sakant, ir nenu- * 
tiko negero nei jo tėvui nei mano 
motinai. Tačiau pusbrolis neiš- 

'Vengė kelionės į Angaros at
krantes. Kas žino, ar nedūla te
nai ir jo kaulai šalimai knygne
šių ir kitų lietuvių, jei neišmetė 
jų pakeliui iš mėšlino vagono 
aną juodąją birželio dieną? Kas 
žino?! . . .

Anuomet , jis buvo pasikopėjęs 
dviem klasėm aukščiau už mane. 
Jas nugriebė dar cariškoje dvi- 
klasėje, iš kurios buvo prisipešio
jęs kriloviškų pasakėčių ir at
mintinai jas žerdavo, įsigeidęs 
kurį draugą įžnybti. Berniokas 
buvo aptukęs, tankių, susivijusių 
gaurų, kurie jam styrodavo it 
brūzgai ant kupsto, ir nedidelio - 
augumo. „Vyras, kaip pipiras, no
sis kaip agurkas,“ atveždavo jam 
įžnybtasis. Mačiau tokią gemb- 
nosą nudriebtą jo paties algebros 
uždavinyne. Girdi, nuo mirgesio 
tų formulių ir skaičių jam žlim- 
bą akys, tai jis „iliustracijų“ pri
dėliojęs. „Labiąu, žinai, mėgstu 
vaizdžias pasakėčias ir geras 
apysakas. Eiva jų pasirankioti“! 
Taip kartą jis mane nusivadlno į 
gimnazijos biblioteką.

Šitokios rietuvės knygų aš dar 
nebuvau matęs. Vienas gimnazi
jos mokytojas (jis tada buvo ir 
švietimo komisaras) rausėsi po 
jas kaip po skiedras. Knygos tos 
maigė viena kitai šonus, nes ne
buvo dar sutupdytos į lentynas, 
ir kai vieną paklibindavai, griū
davo visa jų kaugė. Mudu pasi
prašėme rinktinių raštų Gogolio, 
Puškino, Lermontovo, Ibseno... 
Vyresniam už mane pusbroliui 
akiniuotas persmeigė ir tėviškai 
patarė pradėti nuo Aizopo ir An
derseno. Suaugęs aš gailėsiąsis 
tokių šaunių dalykų neskaitęs. 
Jie nebrendiloms labiausiai tin
ką. Nepaklausydamas aš parsi
tempiau tokias didžiules knygas, 
kokias aš vėliau matydavau ban
kuose už stiklinių langučių. Taip 
aš perskaičiau daugumą Vak. 
Europos klasikų, • verstų į rusų 
kalbą, ir dėlto nė šiandien nesi
gailiu. Su Aizopu ir Andersenu 
susitikau tiktai tada, kai tas pa
sakas nupirkau savo vaikams. 
Mane dar moksleivį, kaip ir kitus to 
meto berniukus, gyvenimas buvo 
per anksti susendinęs. Anas mo
kytojas, matyti, nuoširdžiai no
rėjo dar įdvelkti mums nebegrą
žinamą vaikystės žavumą ir pa
sakų fantaziją, kurią buvo su- 
krimtęs karo vargas ir badad- 
vėsis.

(Bus daugiau)
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iiteMtuM it UcMutuuttas DIEVAS ŽALIOSE LYGUMOSE!
Poeto Mykolo Linkevičiaus mirties sukaktuvių proga.

J. KUZMICKIS AL. BARONAS

TURĖDAMI vienerių tarybinių 
metų gyvenimo patirtį, pui
kiai orientuojamės, kaip ko
munizmas stengiasi visas viešojo 

gyvenimo sritis pajungti savo tar
nybai. Tie, kurie nepajėgia prisi
taikinti prie naujos dvasios, lai
komi atgyvenusiais, net liaudies 
priešais.

Sunku tarybinėje santvarkoje ir 
literatūrai. Ji arba turi pasidaryti 
partijos vasale, arba tyliai mer
dėti. Rašytojas gi negali savo są
žinės pardavinėti už sužiedėjusios 
duonos plutą, iš čia ir jo didysis 
tragizmas su kalėjimais, išvežimais 
ir kitomis XX amžiaus rykštėmis.

nuolatos dar yra jauna." (Przegląd 
Polski, 1947, 9 nr.)

Vienas pasaulis — viena literatūra
Literatūros kūrinys negali tar

nauti vienai tautai: jis yra visos 
žmonijos nuosavybė ir turtas. Ir 
šiandien gėrimės Homero „Ilija- 
da" ir „Odisėja", Šekspyro „Ham
letu" ar „Karalium Lyrų", Goethes 
„Faustu", Dostojevskio „Nusikalti
mu ir bausme", A. Mickevičiaus 
„Ponu Tadu" ir kitais didžiaisiais 
kūriniais.

Deja, nevisur literatūra tarnauja 
žmogui ir grožiui: -yra kraštų, kur 
ji pajungta vienos idėjos propa
gandai.

J. Pietrkiewicz, spręsdamas civi
lizacijos uždavinius, „Vienas pa
saulis — viena litertūra" straips
nyje rašo:

„Net mažiausios europietiškos 
grupės nešioja savyje didelius 
kultūrinės pažangos galimumus: iš 
čia bjaurumas sovietų įsiveržimo 
į liliputines baltų valstybes, kurios 
trumpo nepriklausomo gyven.mo 
bėgyje proporcingai padarė dau
giau, nei savim pasitikinčios galy
bės. Sovietinė baltų valstybių lik
vidacija buvo nusikaltimas, pada
rytas Europos ateičiai.

Kas skundžiasi tiktai Europos 
kultūros nusmukimu, tuo pačiu 
pateisindamas Rusijos ekonomines 
ir politines racijas, tas nepataikys 
pastebėti, kur šiandien apsireiškia 
mūsų kontinento jaunumas ir vita
lizmas; kas patiki teisingais iš kur 
kitur pavyzdžiais, kad Europa psi
chiškai pasenusi ir pilna rutinos, 
paprastai nemato bijologiškai nus
tebinančių faktų: štai užmiršti re
gionaliniai židiniai po amžių tylos 
atgimsta, apsamanoję kelmai iš
leidžia naujus ūgius; kultūra at
randa naują balsą pasakyti teisy
bę apie egzistavimą. Rusijos pa
daryta operacija buvo pastangos 
prieš prigimtį: sunaikintas jauno 
ir sveiko civilizuoto organizmo 
derlius. Baltų, valstybės yra ypa
tingai sukrečiantis pavyzdys — 
ypač dėl teritorijalinio mažumo ir 
nykios politinės tradicijos: Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos regionaliz
mas įrodinėjo skeptiškiems tarp
tautiniams lošėjams, kad Europa

Ką skaito Lenkijos žmonės
Lenkijoje visu atkaklumu kovo

jama, kad tik laimėtų komuniz
mas. Tuo tikslu rengiami parodo
mieji „liaudies priešų" teismai, 
spaudžiama Bažnyčia, eliminuojama 
bet kokia Vakarų įtaka iš viešojo 
gyvenimo. Norima tam darbui pa
jungti ir naująją Lenkijos litera
tūrą.

Tačiau su literatūra ne taip 
lengva susidoroti krašte, kuris tu
ri savo kultūrines tradicijas ir 
vertingą praeities literatūrą. Pas
kutiniu metu J. Borejsza, kuris yra 
atsakingas už leidyklų surevoliu- 
cinimą, atvirai pripažino, jog tarp 
rėžimo pareikalavimų ir prieška
rinių rašytojų grupės yra tiesog 
bedugnė. Šitai atitaisyti gali tiktai 
naujas klimatas, produkuojąs nau
jas rašytojų kartas, kurios savo 
naujumu ir talentu ištrauks senąją 
rašytojų generaciją „iš vidinės 
emigracijos idėjinio apakimo ir 
pramuš vamzdį, jungiantį mus su 
privilegijuotų klasių kultūros lai
kotarpiu".

Dar didesnis pesimistas yra kul
tūros planuotojas W. Sokorski, ku
ris tvirtina, jog „rašytojai, muzikai 
ir plastikai taip ilgai laukė, kad 
atsirado tragiškas plyšys tarp nau
jos epochos turinio ir naujos len
ku kultūros turinio". Toliau jis 
tiesiog grąsina: „Lenkų inteligentų 
izoliacijonistinis pagrindas nustoja 
buvęs absurdu ar nesusipratimu, o 
pradeda būti kova, paskelbta mums 
ir mūsų laiko dvasiai."

Tačiau kas kaltas, kad „naujoji 
lenkų literatūra” nepavetgia ma
sės, kad „pagal liaudies užsaky
mą" parašyti kūriniai nėra mėgia
mi?

„Dz. P. i. Dz. Ž." rugsėjo 11 d. 
nr. rašo:

„Kaimietis, angliakasys, kepėjas 
ar mėsininkas šiandienėj Lenkijoj 
su pamėgimu skaito, kaip ir se
niau, Rodzievičiūtes, Ožeškienės ir 
Sienkevičiaus apysakas (neaįmes
dami, pagaliau, ir vakarinių apy
braižų); jaunimas ir inteligentai 
brangina antirusišką Žeromskį, 
vargonininką Prusą^ susitaikiusį su 
Dievu Kasprowicyiu ar neoroman-1 
tiką Wyspianskj. Formalizmo ir 
artistinio skonio mėgėjai nenori 
skirtis su asocijaliniais Skaman- 
drytais, o visi kartu nė krust ne
gali įgauti skonio dviem apysa
kom, oficijaliai surežisuotom „re
voliucinės" literatūros pavyzdžiu: 
Galajo „Mystkowice, mažamso- 
džiui" ir „ambasadoriaus" Putra- 
mento „Tikrovei".

Tačiau, pasirodo, kad ir čia dar 
ne galas.

savaitraštis „Atgimimas" (Odro- 
dzenie), finansuojamas anksčiau 
minėto J. Borejszos ir aklai pa
klusęs režiminio Olimpo propa
gandai, paskelbė konkursą, norė
damas suteikti premiją geriausiam 
rašytojui. Šita premija turi pa
keisti lig šioj neegzistuojančią 
„valstybinę" premiją. Ir štai tos 
premijos laureatu (su 250.000 zl.) 
paskelbtas žinomas tarpkarinio 
laikotarpio apysakininkas ir poe
tas Jaroslaw Iwaszkiewicz ...

Laiko rūdys suėda plieną ir 
varį ir užsimiršimo dulkės nusėda 
daugelį daiktų. Tik talento žodis 
išlieka nesunaikintas laiko rūdžių 
ir jis, kaip ugnis iš pelenų, žiba 
nepagaunamų dienų dulkėse. Daug 
laiko praėjo nuo tada, kai mes 
paskutinį kartą laisvi giedojom 
laisvės giesmę, buvę vaikai pasi
darė vyrais ir mokyklose ištisus 
metus apie kovą už laisvę girdėję 
jaunuoliai šiandien krauju liudija 
tų žodžių brangumą. Tais pirmais

Ada PeldavlčlOtė-Montvy dlenė P. D. S. portretai

Iš nuovargio, lyg elgeta, sulin
kęs.

Štai Dievas apžvelgia laukus ir 
pievas

Ir taip tylu aplinkui.
Tas Dievas, kuris eina per tą 

varganą kraštą, yra toks geras, 
kaip tas kraštas, ir paprastas bei 
nuoširdus, kaip visa Myk. Linke
vičiaus lyrika. Ir jis, tas Dievas, 
vaikšto tomis žaliomis lygumomis 
Ir yra net per daug, jei taip gali
ma išsireikšti, Myk. Linkevičiaus 
sužmogintas.

Aš Tavęs neieškojau,
Nes visur Tu esi:
Ir dangaus žydrumoje
Ir gėlių ilgesy.
Religinę, tautinę ir kasdieninę, 

neišvengiamą žmogaus tragiką jo 
dienų kely vaizduoja Myk. Linke
vičiaus eilėraščiai. Kadangi tai 
išreikšta paprastomis poetinėmis 
priemonėmis, grynais lyriniais ir 
nemeluotais pasisakymais, jo poe-

Premijuotas „reakcijonierius“
Varšuvoj leidžiamas literatūrinis

Del prof. dr. Pr. Skardžiaus straipsnio
1948 m. vasario 7 d. „Žiburių" Nr. 5/115

SAVO pasisakyme dėl lituanis
tinio tremtinių darbo prof, 
dr. Pranas Skardžius Pabal

tijo universitetą yra pavertęs 
Studijų Centru. Tuo tarpu mes, 
Pabaltijo Universiteto profesūra 
ir studentai, toliau tebedirbame 
Pabaltijd Universitete ir varome 
tą patį universitetinį darbą. Be 
reikalo mūsų žmonės nusilenkia 
nekviestųjų „globėjų“ primeta
mai mums šališkai terminologi
jai. Geriau būtų pagerbę mūsų 
sunkią idėjinę kovą už federali
nio pabaltiečių universiteto išlai
kymą, o dar geriau 1946 m. ru
denį būtų stoję drauge su mumis 
darbą dirbti kaip pavasarj buvo 
pasižadėję.

Minėdamas amerikiečių ir pran
cūzų zonos lituanistų konferen
cijas ir komisijų susirinkimus, 
prof. dr. Skardžius pamiršo pa
minėti britų zonos lituanistų 1947 
m. gruodžio 3—6 d- Neustadte 
prie Detmoldo surengtą konferen
ciją, kurioje taip pat, khip ir 
Wuerzburge liepos 10—11 d., skai
tyta, eilė referatų, tik skaitė ne

amerikiečių ir prancūzų zonos 
specialistai, bet britų zonos li
tuanistai, kaip štai Pabaltijo 
Universiteto profesoriai iš Pinne- 
bergo atvykę Mykolas Biržiška 
„XVI-jo amžiaus reikšmė Lietu
vos kultūros istorijoje ir jos nu
statymo svarbumas, mūsų moky
klos darbui", Vaclovas Biržiška 
„400-jų metų lietuvių knygos ke
lias“ ir V. Maciūnas „Antanas 
Strazdas naujų dokumentų švie
soje“ (nepaskaitytas Dr. V. Kan- 
trimo referatas „Prūsai ir jų kal
ba“ išsp. Stadės „Žingsnių“ 1948 
m. sausio mėn. Nr. 12). Be to, ten 
dar skaitė: dr. Vydūnas „šviesos 
ir gyvybės slėpiningumas“, gim
nazijos mokytojas Pr. Naujokai
tis „Lietuvių lyrikai“ ir „Litera
tūros dėstymas tremties moky
kloje“ (išsp. „Žingsnių“ Nr. 12). 
Apie lietuvių švietimą anglų zo
noje pranešė vyr.*insp. M. Krikš
čiūnas (išsp. ten pat.). Ten iš
spausdinta 
nutarimai.

ir tos konferencijos

1948. 2. 14
Mykolas Biržiška.

Pinneberge

Dėl tos premijos laureato dar ir 
šiandien garsiai barasi oficialioji 
spauda. Griausmingų barnių susi
laukė jury komisija ir savaitraš
tis „Odrodzenie". Pripažinta, kad 
revoliucinė ideologija rimtai už
gauta išskyrimu rašytojo, kuris 
visas priklauso „nugalėtai" praei
čiai, kuris yra tiktai plunksnos 
amatininkas, susirišęs su tradicine 
literatūra ir atsiduodąs šlėktiz- 
mu . . .

Nueita ^lar toliau ir prikaišio
jama, jog Iwaszkiewicz pavėluotai 
ir abejotinam laipsny prisiderinęs 
prie naujos realybės; gi teisėjai 
kaltinami tikru sabotažu, nes jie 
paryškino literatūros protestą prieš 
komunistinį rėžimą.

Deja, ne iš karto tai buvo paste
bėta ir net komunistinis žurnalas 
„Kuznica” ir revoliucinės kultūros 
ideologas Ryszard Matuszewski iš 
karto labai palankiai įvertino ne
pageidaujamą laureatą.

Išvados
Literatūra ir apskritai kūryba 

reikalinga pagrindinės sąlygos — 
laisvės. Kur jos, tos laisvės, nėra, 
nėra ir jokių literatūrinių ar kūry
binių laimėjimų.

Rašytojai, kurie pasiliko už ge
ležinės uždangos, turi arba tylėti 
ir vegetuoti, arba kurtį ir žūti. 
Jiems pasiliko tiktai tokia alter
natyva.

Tikra kūryba nenuperkama už 
jokią kainą. Talentingas ir nuošir
dus rašytojas neparduos savo są
žinės ir, rizikuodamas savo gyvy
be, duos kūrinių, kurie skelbs jo 
talentą ir liudys apie jo tragiką.

Taip yra S. Rusijoj, taip yra 
tarybinėj Lietuvoj, taip yra Len- 
kljoj . . .

kadb laisvė buvo tik iš 
išsprūdusi, džiova mirė 
talentingų mūsų jaunųjų

rėjo gyventi. Ir tomis dienomis 
tiesos ilgesys ir Dievo ir krašto 
meil$ degė labiau, negu bet kada 
žmonių širdyse. Ir laisvaisiais 
metais sukurti posmai, sustojus 
skelbti viešai mūsų kūrinius, pa
sidarė dar brangesni „Tokia ne
gausi mūsų poezija: ją galima 
atmintinai išmokti", sakydavome. 
Ir tikrai, nustojus rodytis naujiems 
leidiniams, ji buvo dešimtimis 
kartų skaitoma, kaip vaikystės 
vasaromis skaitytos pasakos. Tarp 
tų skaitomų autorių buvo ir Myk, 
Linkevičius. Jo lyriniai pasisaky
mai religiniais ir tautiniais moty
vais, jo meilė Dievui ir kraštui __________ r______ t ...
buvo artima daugeliui jaunųjų zija gerai išlaiko didžiojo vertin- 
skaitytojų. Šiandien neturiu po tojo — laiko egzaminą, nes ir po 
ranka nė vienos jo knygų; nei ...........
„Žydrynės atspindžių", nei „Atei
na Dievas", bet man ir šiandien 
tebėra atminty anie šiltieji pos
mai apie varganas, bet mielas 
žaliąsias lygumas, kuriomis eina 
nuo rūpesčių pražilęs Dievas". 

Neieškojo M. Linkevičius nepa
prastų temų ir įmantriausių išsi
reiškimo formų, ir šiandien, kada 
daugybė jaunųjų ieško įvairiausių 
kelių, turinį aukoja formai ir for
mą turiniui, dar labiau darosi šilti 
Myk. Linkevičiaus šimtmečiais 
išbandyta klasikine forma rašyti, 
savo esmėje paprasti eilėraščiai. 
Negalėtume pasakyti, kad ir te
matikos atžvilgiu Myk. ’ ’ ’ 
vičius būtų buvęs labai 
Jo eilėraščiuose buvo 
paprasta, vargą nešanti 
Lietuva savo pilkoje kasdienybėje, 
savo mažytėse detalėse.

Nubudo *) žemė, sužaliavo, 
Ir laime suošė šilai. 
Tu šitą šlaitą, šitą klevą, 
Tu visą svietą pam.lai. 
Ir toj nuostabioj svaiginančioj 

žalumoj nebenori autorius teirau
tis, kas kam priklauso, bet j.s 
nori „kiekvieną žiedą apdainuot“.

Ir šitą smilgą ir vėdryną 
Ir baltą dobilėlį šį.
Tik vienas Dievas geras žino,
Kaip žėdną žiedą aprašyt
Pavasario nuotaika jaučiama 

kiekviename šio ketureilio žodyje. ■— 
Tai žemė, kurioje „laime ošia ZZZ —r
šilai" ir kurioje galima džiaugtis ////TS
gyvenimu. Bet ne tik ten, kur 
poetas vaizdavo pavasarį ar va- --— _
sąrą, bet ir ten, kur jis kalbėjo 
apie rudenį, rudeniška nuotaika susiorganizavo jav lietuviai rašytojai 
atsispindėjo kiekviename žody ir Pr metų lapkričio m. vienos šven
tai, rodos, buvo ne gamtos bet tės proga buvo susitikę rašytojai — 
žmoĮjaiis gyvenimo ruduo. Štai, 
kokia graudžiai rudeniška nuotai- lr red- K. Čibiras. Nutarta suburti 
ka eilėraštyje „Beržui":

Ir ko tie debesys vis plaukia 
Dangum, kaip mariomis laivai? 
O tujen, berže, tu ant lauko, 
Kodėl taip greit pražaliavai? 
Ir taip norėtųsi cituoti visą

dešimties metų jo poezija tebėra 
daugelio skaitytojų lūpose.

Ne vien eilėraščius kūrė Myk. 
Linkevičiaus: jis rašė romaną ..Be
darbiai", dramą ir Jvairius straips
nius. Be anksčiau minėtų, liko 
eilėraščių rinkinys „Žmogus pake
lėj" rankrašty. Poetas Kazys Zup
ka buvo galvojęs ji išleisti. Visi

Linke- 
įvairus. 
minima 
tėvynė

išsibarstėm po pasauli, nebegir? 
dėti, kur ir Kazys Zupka dingo, 
gal būt, ji ištiko kitų trijų rašy
tojų Kazimierų likimas, bet vis 
dėlto, bet kokiomis sąlygomis 
išspausdintu rinkiniu būtų poetui 
pastatytas didžiausias paminklas, 
koki mes galime pastatyti.

Mykolas Linkevičius

.Žilvyčiai vasaros nakty
Pro nerimą žvelgiu J dangų — 
Štai, saulė leidž.as raudona it sudilginta.
O čia papievyj dalgis tebežvanga, 
Nutraukdamas papievių smilgų ilgesį.

Ir tu eini papievių pamatyti,
Kaip švento Jono vabalėliai ims žėrėti,
Kaip meldžiasi žilvyčiai vasaros naktyj,
Kaip žva.gzaės taškos ežere.

O divynai gražu, o smutna;
Saulėleidžio elėgija taip ošia vienatve.
Visi tave pamiršo, tarytum šlaito putiną, 
Visi paliko vienišą tave.

Pr. metų lapkričio m. vienos šven-
U. __ ____________________ į, stp. Zo
barskas. A. Vaičiulaitis, St. Būdayas 
*4 lęu.Siaurės Amerikos lietuvius rašytojus. 
Iniciatyva perduota J. Aisčiui ir St. 
Būdavui, kurie paruošė įstatų projek. 
tą ir sukvietė plačioj šaly pasisklai- 
džluslus rašytojus. Pakviestieji atsi
liepė entuziastingai ir visaip parėmė 
susibūrimo mintį.Vasario 7 d. Lietuvių Informacijos 
Centre New York'e įvyko J.A.V. Lle-

metais, 
rankų 
vienas w . ..................
poetų — Mykolas Linkevičius. Tai 
buvo 1941 m. sausio 11 d. Tik 
kuklios žinutės tebuvo ano meto 
skurdžiuose laikraščiuose ir tik 
nedidelio artimųjų skaičiaus buvo . . . ue„,„ „„„ .__ . ___________
palydėtas į negrįžtamą kelią. Sunki eilėraštį, nes jame meistriškai tuvių Rašytojų steigiamasis susirlnki-
ranka gulėjo ant krašto, ir mes atvaizduota beržo ir debesų sim- mas. kirmi
jau buvom pripratę pralaimėti, bolikoj žmogaus ir laiko santykis, j11* AieSandiavičius-Aistis,
Mirtis vaikščiojo sodybose ir Žmogus, kaip beržas, išbarstė sekretoriavo A. Vaičiulaitis. Pirminin-
pančiai kaustė rankas ir širdis, savo jaunystę, tik dienos, kaip kas sapažindino dalyvius su didžiąja
Bet gyvenimas ėjo. Sukosi saulė debesys, nepabaigiamai ir neper- “ktuauąją^ar/lgą šių dienų
ir metų laikai keitėsi. Ėjo pava- traukiamai plaukia. Ir visą nepa- gyvenime. Vėliau susirinkimas aps-
sariai ir vasaros, ir žmogus tu- baigiamą žmogaus ilgesį, ieško- varstė ir priėmė įstatų Taip

jimo ir trapumo tragikų Linkevl- ^^eSo'Vūnaf: &<X
čius riša su besikeičiančiais metų gijos metraštį, o vėliau, Jei bus palan-
laikais, . besikeičiančia' Lietuvos kios sąlygos, ir žurnalą, leisti mūsų.... klasikų ir naujosios literatūros rlnk-gamta, su mažu lauko žiedu. tlnių rastų, ruošti literatūros - dainos
Poetas mato mažą mergaitę, suk- vakarus, rūpintis lietuv.ų raštojų kū-
nirunbančią Ir pravirkstančlę, bet ^Mv.rUm.J.J tt.^
žemėje IŠ viso daug skausmo, ir pasiskirstė pareigomis: pirm. J. Alek-
todėl jam negaila jos, nes ji tik sandravičius-Aistis. vicepirm. J. Tys-
įjungia į kasdieninę žmogaus įįYrpius^r n^s^roL v! Krtvė^.
kančią ir ilgesį. kevlčius. Revizijos komisiją sudaro

Bet kodėl mūsų žodžiai apteko Pirm. A. Vaičiulaitis, nariai — Stp.
r-rossH.smsi u Hoinnic? Zobarskas Ir L. Žitkevičius. DraugijosGraudumu it našlaičių dejones? pianams vykdyti išrinktos šios komi-
Ir paklydom nerasdami tako sijos: metraščio — prof. v. Krėvė- 
I nevystančios vasaros klonius. Mickevičius, ■ J Aleksandravičius- * 1 Aistis Ir J. Tysliava; knygų leidimo
Bet šitam graudžiam ieškojime — "prof. v. Krėvė-Mickevičius, j.

ir paklydime, beieškant tako „į Aieksandravičius-Aistis, j. Tysliava, 
nevystančios vasaros klonius" zob^rsKas^^L’. Žitkevlčlu?P U8’ S ‘ 
poetas pasijunta vienišas ir be susirinkimas praėjo draugiškoj ir 

........  atė- darbingoj pasitarimų nuotaikoj. Daly
vavo gražus būrys rašytojų Iš arti
mesnių bei tolimesnių valstybių. Tie, 
kurie dėl didelių atstumų ar kt. prie
žasčių atvykti negalėjo, raštu prane
šė savo norą priklausyti šiai drau
gijai.
Atnaujinamas „Pirmas skambutis"

Lietuvių dramos Teatras tremtyje 
šiuo metu atnaujina komediją „Pir
mą skambutį", kuris su dideliu pasi
sekimu buvo parodytas 1946 m. eilėje 
Henr. Kačinskas. Pirmas’’ spektaklis 
numatomas Augsburgo kovo mėn. 5 d. 
Po to Teatras yra numatęs Ilgesnes ------ ------------ _------------------------- j 
zonose.

DŽIOVA
Sužaliuos vėl papieviai, 
Vėl laukai sužaliuos, 
Ir tai visa, o Dieve, 
Dar išvysti, viliuos.

Išsipuošusios ievos 
Iš namų išvilios, 1 
Ir man rodos, o Dieve, 
Vėl neliks nedalios.

Visa žemę išdievint, 
Išbučiuoti viliuos, 
Kai žaliuos vėl papieviai, 
Kai laukai sužaliuos.

Ilgesys snieguos
Mačiau regėjau vieną rytą, 
Ežia prabėgo ji basa. 
Nuo beržo rasos užukritę. 
Perlais nubarstė jai kasas.

Skausmas I-DOCIENĖ J. G. portretas

Ir kaip galiu aš neminėti 
Ir kaipgi man nusiramint? 
Kada širdyj kažkas vis knieti, 
Kai kažkas liepia eit pirmyn.

Pirmyn per tuos laukus baltuosius, 
Be tikslo bristi per pusnis.
Juk niekas jau beržų nei uosių 
Gražiau ten niekad neapsnigs.

Kur tu, širdie, kur tu veržiesi? 
Ko nenurimsti tu snieguos? 
Negreit vosilkos paežėse 
Basai mergaitei palinguos.

Tik prisimint dainelę šitą, x 
Tik prisimint gali gražiai. 
Mačiau, regėjau vieną rytą 
Basa nubėgo ji ežia.

VISUR ESANČIAM
Aš tavęs neieškojau, 
Nes višur tu esi.

dangaus žydrumoje 
gėlių ilgesyj.

Ir
Ir

žvaigždynuos, ir šičia, 
„ ant žemės juodos, 
Palaukėj ir bažnyčioj 
Išklausai Tu maldos.

Ir 
Ir

Tu spindi saulės auksu 
Ir slepies debesyj. 
Tavo vardo nešauksiu 
Nes ir čia Tu esi.

žmogaus, kuris kadaise buvo 
jęs pas Ji. 

Vienuma, senos knygos 
Ir toks gruodas krūtinėje 
Ir į mišką susmigę 
Arimų kreivos linijos. 
Parašytumei laišką 
Neišmargintą vyliumi 
Tik niekad man neaišku, 
Ar esu kieno mylimas. __________ _ _____________
Ir poetui atrodo, kad jis amžius lietuvių stovyiuų. Komediją atnaujina

Ūks vienas, ligi pačios savo dienų HPnr p,rmas
pabaigos, ligi mirties. __ _____ ___ ______ „o_______

Vasarų jaunatvė, meilė mėne- gastroles amerikiečių bei prancūzų J . znnnse.sienų
Neprigis pravirkti ir nepažiūrės,
Kaip aš mirsiu vienas ir numir

siu vienas,
Kaip skenduolio šauksmas tarp

krantų Neries.

turėjo padėti Išaiškinti, ar yra pavo
jaus šiai ligai epidemiškai JAV plisti, 
nes karo metu grįžtantieji iš Rytų 
kareiviai įnešė Ją į kraštą. Dr. Bar- 
low sveikata nuo šio bandymo labai 
žymiai nukentėjo, kadangi Jis nesi
naudojo medicinos pagalba, norėda
mas geriau pastebėti šios ligos simp
tomus.

Filmuojama K. Hamsuno 
„Viktorija"

Režisuojant žinomam prancūzų fil
mų režisieriui M. Game, Romoje 
ruošiamasi filmuoti K. Hamsuno „Vik- 
toriją". Dialogus rašo rašytojas Jean 
Anouilh.

HEISENBERGAS ANGLIJOJE
Nobelio premijos laureatas Goettin- 

geno prof. dr. Werner Heisenberg 
Cavendisch instituto kvietimu išvyko 
6 savaitėms į Cambridge skaityti pas
kaitų. Asistento dr. Wirtz tvirtinimu, 
profesorius Helsenbergas ateity lan
kysis Anglijoje ir dažniau.
EUROPIEČIAI PROFESORIAI VYKS
TA Į KOLUMBIJOS UNIVERSITETĄ

Dublino tyrimų Instituto profesorius 
Walter Heitler ir Romos un-to prof. 
Globerto Befnardlni gavo Kolumbijos 
un-to kvietimą atvykti skaityti pas
kaitų per visą vasaros semestrą. Dr. 
Heitler yra atominės fizikos specialis
tas. o dr. Bernardini yra pagarsėjęs 
kosminių spindulių tyrinėjimais,
ANDRE MAUROIS IŠLEIDŽIA SAVO 

MEMUARUS
Paryžiaus leidykla artimiausiu laiku 

išleis prancūzų rašytojo Andre Mau- 
rois memuarus antrašte „Mokslo ir 
darbo metai“.
GALIMYBES PANAUDOTI ATOMINĘ 

ENERGIJĄ ŽMONIJOS GEROVEI 
KELTI

Atminės energijos komisijos pirmi
ninkas D. E. Lilienthal savo kalboje 
per radiją nurodė tris pagrindines 
sritis, kuriose atominė energija galės 
būti panaudojama talkos tikslams. 
Šios sritys yra: 1) kova su ligomis, 2) 
maisto produktų gamybos padidini
mas, pritaikant atominę energiją au
galų augimui skatinti, 3) atpalaiduos 
žmones nuo daugelio nepatogumų.

Atomo specialistas pareiškė norą iš
varyti žmonėms Iš galvos „atominės 
bombos mitą“. Daugelis žmonių šian
dien yra įsitikinę, kad atomas tegali
mas panaudoti tik destruktyvinlams 
tikslams. Tai yra visai neteisinga, nes 
artimoj ateity atomas atpalaiduos 
žmogų nuo daugybės kasdieninio gy
venimo rūpesčių ir nepatogumų, su
teikdamas jam galimybę išvystyti sa
vo dvasines galias.

Šekspyro veikalų vaidinimai 
Stradforde

StradfoMde. gimtajame Šekspyro 
mieste, šiais metais vėl įvyks tradi
ciniai didžiojo dramaturgo kūrinių 

Todėl toj nostalgijoj poetas SU vaidinimai. Programoj numatyta vai- 
cVnndii taria- dintl ^P^18 Šekspyro kūrinius irSKUnau taria. spektakliai vyks nuo balandžio 15 d.

Kad žinotum kraštą, kur nevysta ugi spalių mėnesio, 
sodai,

Kur žieduota meilė šypsos be 
dygliu,

Eitumei per žemę, eitumei per
iciMMuv vaiuuiu oucriu „’—t---- -v • ■ ■ ■« -Pasiilgęs meilės, saulės ir gėlių, kurio spektaklis buvo numatytas PAI, sonetai Iliustr. L. Vilimas. 1947 

Bet vis dėlto pagaliau palieka 1848 “• revoliucijai paminėti.
Roman. apdovanot. Garba, 

pasisako jog nors tai yra kraštas, legiono ord nu
su per anksti j žemę smingančiom m“o&' 
lūšnom, su „nuodėminga meile didžiuoju kryžiumi, 
naktimis", su per daug kryžių 
pakelėse, bet vis dėlto yra kraštas, 
be kurio sunku gyventi.

Ir tu jauti, svetur nusidanginęs, 
Tu neužmigtume! ramiai. 
Tave kankintų ilgesys tėvynės 
Pasiilgimas krašto, kur gimei. 
Ir tam varganam krašte vaikšto 

toks pat paprastas Dievas.
Štai vieškeliu ateina Dievas

Faustas Kirša, TOLUMOS. Illust. 
V. Petravičius. „Mūsų Kelio“ leid. 
1547—1947, 400-alais lietuv. knygos ju- 
bil. met 189 pis. Kaina nepažymėta.

B. Brazdžionis SIAURĖS PAŠ
VAISTE. viršelis dali. P. Osmolsklo, 

Sovietų karinė valdžia Gerllzo G. Išleido L. Vismantas Wuerzburge, 
Hauptmanno vardo teatrui nedavė 1947 m., 70 psl. Kaina RM. 5,—.
leidimo vaidinti Šilerio „VUių Tellį", nKasys Bradūnas, VILNĮAUS VAR-

Sovietai draudžia vaidinti Vilių 
TeU|

Filmuojama Ibseno „Nora"
Žinomas Švedų režisierius Alf. sjO- 

berg pakviestas režisuoti balandžio 
mėn. pradedamą sukti Ibseno „No
tos“ filmą.

—400 liet. knyg. sukakt. met. „Pa
tuos“ leid. 30 psl. Kaina RM. 6.—.

Pulgis andrlnšls, SIUNTINĖLIS iŠ 
AMERIKOS. Antroji tremties hu
moro knyga su autoriaus viršeliu ir 
iliustracijomis. 1947 m. „Sudavljos" 
leid. 96 psl. Kaina nepažymėta.

KATALIKIŠKA AKCIJA. Sv. Sosto 
Delegatūros Lietuviams leid. Nr. 7 
1947 m., 56 psl. Kaina RM. 3,—.

Vysk. dr. V. Brisgys, MOTERYSTE, 
fiv Sosto Delegatūros Lietuviams 
leid. Nr. 9, 1947 m., 32 psl. Kaina 
RM. 2,—.Petras Maldelkis, TĖVAI IR VAI
KAI. Sv. Sosto Delegatūros Lietu
viams leid. Nr. 10, 1847 m., 32 psl. 
Kaina RM. 2,—.JAV tyrinėtojas apdovanotas 

aukštu žymeniu
Prezidentas Trumpas tteike New ^VLTDROa FONDO

Yorko mokslininkui dr. C. Barlow gar- 4»*^***
bės medalį, kuris telkiamas Amerikos ŽINGSNIAI, kultūros žurnalas, 1943 

.... , , , civiliams už žymius pasltamavlmus m. sausio mėn. Nr. 12. 64 psl.
*) Tiek čia cituojami tiek sky- valstybei. Dr. Barlow, parazitų plati- ATEITIS, moksleivių ateitininkų 

Hum soausdlnaml eilėraščiai yra "imą vadinamą Bilharzo ligą tyrinė- žurnalas, 1948 m. Nr. 3—4, 44 psl.. “ < <; . .LSI naU damas- savanoriškai šia lig? apsl- NAUJASIS GYVENIMAS, religinėsimami iš atminties todėl gali pas.- . — .a— ... «. .».» —
taikyti mažų netikslumų.

krėtė,'kad galėtu Jos simptomus ir kultūros lalkraltls, 1948 m. vasario 
plitimo galimybes .atebėtl. Tyrimas mėn. Nr. 3 (36).
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KYŠIS
Omer Seyfedln

TIES prekyviete šlamėjo di- pasirodė prie žalios raštinės durų, 
džiuliai platanai, mesdami Namik Efendi kaip tik rašė pra- 
žemėn savo raibuliuojančius šymą. Žiūrėdamas į savo klijentą 
šešėlius. Pūtė smarkus vėjas. Ad- per akinių kraštą, jis juokėsi: „ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS

— Sveikas! Na, ką tu pasakysi, 
mes laimėjome bylą! Jis jau ištisą 
savaitę stebėjosi, kaip teisėjas to
kią beviltišką bylą *’ J* 
naudai.

Meisteris Ali nė 
atsakė:

— Mes laimėjome 
kurį aš nusiunčiau teisėjui!

— Ką? Tu nusiuntė! teisėjui 
aviną?

— Taip.
— Ir tu išdrįsai?
— Žinoma, bet argi tu man ne

sakei, kad jis yra taip bet kokiam 
kyšiui priešingas, kad kiekvienas, 
kyšį nusiuntęs, pas jį bylą pra
laimi.

— Taip.
— Tąigi, siųsdamas aviną, 

nurodžiau ne savo pavardę.
—- Tai kieno gi?
— Aš nurodžiau savo priešinin

ko Vaičiaus viršaičio Huysuzoglu

vokatas Hadži Namik Efendi pri
darė savo žalię lapinę primenan
čios kontoros langą, kad vėjas jo 
popierių neišnešiotų, ir pakilo eiti. 
Jau bežengdamas pro duris, jis 
pamatė mažą, apvalutį žmogelį, su 
turbanu ant galvos ir kuprine ant 
pečių, savo arkliuku už pavadžio 
vediną.

— Šveikas, meisteri-Ali! — tarė 
advokatas. — Ką gi tu čia veiki 
tokiu neįprastu metu? Iki preky
mečio juk dar dvi dienos!

Kaimietis primerkė savo ir šiaip 
jau nedidukes, gyvas kaip du juo
di taškai akis, palingavo į šalis 
galvą ir atsakė: . '

— Salem aleikum, Namik Efen
di! Rūpestis mane graužia. Atvy
kau tartis dėl bylos.

— Tad eiki į vidų, pasišnekė
sime!

— Gerai, pasišnekėsime!
— Na, tai pasakyk gi, kas tave 

graužia!
— Kam gi kitam aš turėčiau tai pavardę.

papasakoti?" — III
Žmogus pririšo savo arklį už pa- Senajam advokatui plunksnakotis 

vadžio prie šalia namų stovinčio iškrito iš rankų. Jis atsilošė ir ilgai 
suolo atkaltės ir įžengė į raštinę, žiūrėjo į mažas, jugdas, žibančias 
Jis susmuko žemoje, dembliu ap- kaimiečio akis. Pro duryse stovintį 
dengtoje sofoje, kuri stovėjo šalia meisterį Alį veržėsi gilus preky- 
riešuto medžio rašomojo stalo ir vietę supančių platanų ošimas ir 
pasidėjo šalia savęs kuprinę. Suk- pripildė visą mažą raštinę, kurios 
damas cigaretę iš Namik Efendi sienos buvo išlipintos senais pro- 
jam palaikomos tabokinės, jis ėmė vincijos laikraščiais.
dėstyti savo reikalą. Jo bylos kal
tininkas buvo valsčiaus viršaitis 
Huysuzoglu. Meisteris Ali ant sa
vo žemės sklypo buvo jam leidęs 
pasistatyti trobesį. Dabar, kai tro
besys jau pastatytas, jis norįs jį 
pasisavinti, nes iš tikrųjų juk tro
besys priklauso tam, ant kieno že
mės jis stovi...

Namik Efendi pasikasė savo žilą 
barzdą. Žiūrėdamas per savo aki
nius į šalį, jis tarė:

— Tu esi neteisus, meisteri Ali.
— Aš neteisus?
— Taip.
— Ne, ne. Aš esu teisus. Kodėl 

gi jis, statydamas namą, nieko 
man apie tai nepasakė?

— Jam nebuvo reikalo tau sa
kyti.

— Aš žinau, kad mano teisybė, 
Namik Efendi. Aš vis tiek kelsiu 
bylą.

— O jei tu ją pralaimėsi?
— Na jei ir taip, tai nieko tokio, 

bet nusileisti aš nemanau!
Namik Efendi niekad nesiimdėvo 

ginti tokių beviltiškų bylų. Jis no
rėjo atsisakyti ginti ir meisterio 
Ali bylą.

Tačiau jau ištisus trisdešimt me
tų Boznyko ūkininkai buvo jo 
klijentai. Jie taip reguliariai lan
kydavo jo raštinę, kaip savo asilų 
tvartus. Kai tik jiems tekdavo tu
rėti reikalų su įstaigomis, jie pra
šydavo jo patarimo. Iš jų jis apsi
rūpindavo ir visokiom atsargom 
žiemai.

— Na, gerai, — tarė jis paga
liau, — aš imuosi ginti tavo bylą, 
bet žiūrėk, kad nedarytumei man 
priekaištų, jei prakištumel

— Priekaištų aš tau nedarysiu, 
bet kodėl turėtume prakišti?

— Kadangi tiesa ne tavo pusėje!
— O jei aš teisėjui nusiųsiu Ir

išsprendė jo

nemirktelėjęs

dėka avino,

aš

Senajam advokatui plunksnakotis

Lietuvės dailininkės tremtyje

MŪSŲ dailininkės tremtyje 
jau treti metai dirba reikš
mingą kultūrinį darbą, kuris 
ligi šiol viešumon vos viena kita 

spaudos eilute tebuvo iškeltas. 
Nepavydėtinai sunkių sąlygų ir 
kuklių galimumų rėmuose dailinin
kės it tos kruopščiosios skruzdė
lės ramiai plušėjo ir pluša stovy
klos užkampyje, mažai keno paste
bimos.

Šiuo sunkiuoju metu meninin
kėms plačiau pasireikšti neįmano
ma ne tik dėl sunkių sąlygų, bet 
taipogi ir dėl paties darbo speci
fiškumo. Antai scenos žmogus 
bet kuriuo laiku gali iš salės pa
kopos prisistatyti visuomenei su 
savo menu, literatas spaudoje, 
visuomenininkas gyva veikla. Dai
lininkas gi savo kūrybinėje veiklo
je turi nugalėti bene sunkiausią 
šiuo metu jam kliūtį medžiagos pro
blemą, nekalbant jau apie patal
pų, aplinkos ir laiko nepalankius 
galimumus. Bet kliūtys sunkiau ar 
lengviau nugalimos, ir mūsų dai
lininkės kuria.

j, DOBKEVICIŪTE-PAUKSTIENE Lietuvaitė (akvarėlė)

M. Rūtellonytė-Kuprėnlenė

75 PASAKŲ
- — — ___ -_____ ___ daina laisvūnė kyla,

gražų aviną... Ar ir tada aš by- Išplaukia pasakų didvyriai, 
los nelaimėsiu? -O aš klausiausi tos dainos,

— Tada tu be jokios abejonės. Kol paskutinis garsas mirė, 
pralaimėsi!

— Kodėl?
— Naujasis teisėjas nėra iš tų, 

kuriuos tu šitokiu būdu suvilio
tum ...

Meisteris Ali nesuprato advo
kato susijaudinimo. Jis išklausė 
iš Namik Efendi visą naujojo tei
sėjo liaupsinimu litaniją. Sis vy
ras esąs baisiai priešingas, bet 
kokiam kyšiui ir bet tokiai dova
nai. Jei kuris besibylinėjančių nu
siunčia jam kyšį, tą pačią valandą 
jis esti pasmerkiamas pralaimėti, 
nors faktai aiškiausiai jo naudai 
liudytų.

— Duok Dieve, kad žemėj nesu
mažėtų tokių teisių žmonių skai
čius! — meldė meisteris Ali.

O Namik Efendi užbaigė:
Amen, amen.
Ištisą valandą jiedu dar kalbėjo 

apie bylą ir įgaliojimus. Jie susi
tarė dėl atstovavimo, bet advo
katas neturėjo nė mažiausios vil
ties. Jis apsiėmė tik iš paslau
gumo. Bylos beviltiškumas buvo 
kaip diena.

Keliolikai dienų praslinkus, tą 
pačią valandą meisteris Ali vėl

Motulė dar man padainuos, 
Kaip karalaitė buvo gulbė, 
Kaip paukštė, tupi ant šakos 
Ir daug gudrybių vargšui čiulba.

Stiklinis karstas ant kalvos 
Jame Snieguolė saldžiai ilsis. 
Nykštukai laukia, kol prie jos 
Atjos karalius, kurs ją imsiąs.

I jūrą išmetė žvejys 
Sugautą žuvį stebuklingą. 
Dabar kasdieną jai sakys, 
Ko dar jo gobšei žmonai stinga.

Už rojaus paukščio plunksnas tris 
Bajoras atiduotų dvarą, 
Bet, kas tą darbą padarys, 
Gyvenimą turės negerą.

Motulė liepė vakarais
Karaliaus laukti man prie vartų.
Jis atsigerti čia ateis, 
Gal man tuomet žodelį tartų . . .

Dabar, kaip tik pavakarys, 
Prie vartų nueinu ir rymau. 
Gal pamatysiu greit, kaip jis 
Atoja pas mane arimais.

J. DOBKOVICIDtE-paukSTIENE Avių kirpimas (aliejus) 
Ędm. Jakaičio nuotr.

dai-

Gražina Butauskaitė — Firinaus- 
klenė, skulptorė (Schw. Gmuend). 
Skulptorius tremtinys šiuo metu 
išgyvena bene didžiausį medžiagos 
trūkumą. Pastovesnioji skulptūrai 
medžiaga, gipsas, medis «ir pan. 
tremtiniui sunkiai beprieinama. 
Tokiomis aplinkybėmis ir skulp
torė Gr. Butauskaitė—Firinauskie- 
nė tegali kurti mažesnius dalykus.

J. Dobkevičiūtė — Paukštienė — 
(pran. zona), tapytoja, linkusi į im
presionizmą. Baigus Kauno Meno 
Mokyklą, ji dar gilino studijas 
Paryžiaus Meno Akademijoje. 1937 
m. Paryžiaus Tarptautinėje meno 
parodoje yra gavus už tautinio 
kilimo projektą aukso medalį, o 
akademijoje už savo tapybos dar
bus atžymėta keletu pagyrimo la
pų. Lietuvoje tapytoja yra dalyva
vusi paskutiniosiose meno paro
dose. Tremtyje dailininkė dar šių 
metų pradžioje žada surengti savo 
kūrinių parodą.

A. Kizevičiūtė—Rimienė, grafikė 
(Schweinfeld). Baigus 1937 m. Kau
no Meno Mokyklą ligi šiol dau
giau dirba pedagoginėje srityje. 
Dailininkė uoliai talkininkauja įvai
riuose stovyklos meniniuose pa
rengimuose.

Eleonora Lukštaitė—Marčiulion
ienė, keramikė. Baigus Kaune stu
dijas, dar tobulinosi Čekoslovaki
joje. 1937 metais Paryžiaus Tarp
tautinėje meno parodoje už kera
mikos darbus gavo aukso medalį. 
Lietuvoje dėstė Kauno amatų mo
kyklose ir aktyviai dalyvavo meno 
parodose. Tremtyje keramikė lek- 
toriauja Freiburgo Dailės Institute. 
Pažymėtina dar ir tai, kad šios 
keramikės vazą kaip dovaną perei
tais metais Anglijos lietuviai do
vanojo sosto įpėdinei Elzbietai su
tuoktuvių proga.

Ada Peldavičiūtė—Montvydienė, 
tapytoja. Baigus studijas Kaune, 
dar ilgesnį laiką buvojo Italijoje, 
gilindama savo tapybinį mokslą 
Florencijoje. Lietuvoje dailininkė 
paskutiniu laiku yra sėkmingai 
dalyvavusi meno parodose. Gy
vendama Bregenze, ši, anot meno 
kritikų skoninga bei talentinga fi
gūrinių kompozicijų piešėja, o taip 
pat gabi portretiste dalyvavo ke
liose užsieniečių dailininkų paro- 
dųpe. Ji dirba aliejinėje tapyboje. 
Salia portretų pažymėtinos dai
lininkės tremtyje sukurtos figū
rinės kompozicijos „Griuvėsiai" ir 
„Be namų“. Pastarajame moters 
pabėgėlės skurdas ir kančia dai
lininkės stipriai išgyventi didelio 
formato kompozicijoje.

Irena Ralkevičiūtė, grafikė (Kas
sel). Baigus 1939 m. Kauno Meno 
Mokyklą ligi šiol dirba daugiau 
pedagoginį darbą.

Vlada Stančikaitė — Abraitienė, 
dekoratorė, iliustratorė. Baigus 
Kauno Meno Mokyklą, dar turėjo 
progos kurį laiką buvoti Prancūzi
joje ir tuo praturtinti savo akiratį. 
Lietuvoje dailininkė yra dalyvavusi 
paskutinio laiko meno parodose 
ir iliustravus daug vaikų litera
tūros spausdinių — knygų, lai
kraščių. Tai produktinga lietuvė 
dailininkė, kuri tremtyje dar sėk
mingai vadovauja Gross-Hesepės 
Lietuvių dailės studijai. Atskirai 
pažymėtinas Gross-Hesepės koply
tėlėje esantis V. Stančikaitės pa
veikslas „Lietuviškoji Madona".

Birutė Vilkutaitytė—Gedvilienė, 
grafikė. Ji yra taip pat Kauno 
Meno Mokyklos absolventė, šiuo

metu skulptorė, kiek leidžia trem
ties sąlygos, dirba savo specialy
bėje.

Salia suminėtų lietuvių dailinin
kių tremtyje, kurios daugumoje 
yra Kauno Meno Mokyklos absol
ventės, iškeltina ir Vilniaus krašte 
gyvenusi O. Dokolskaitė — Paške- 
vičienė (Kempten), tapytoja. Ji dir
ba aliejiniais dažais, akvarele bei 
anglimi. Jos darbai — portretai,

kompozicijos ir peizažai. Pasku
tiniu dar mūsų gyvenimo metu 
Lietuvoje tapytoja ne vieno meno 
parodų lankytojo akį yra patrau
kus savo paveikslais. Kiek tenka 
girdėti, ir tremtyje dail. kūrybin
gai reiškiasi.

Kaip matome, lietuvės dailinin
kės tremtyje, nors ir nežmoniškai 
sunkiose sąlygose,* vis tik nesėdi 
susidėjusios rankas, *”* 
kuria. Atsimenant dar ir tai, kad 
beveik visos net ir jauniausios 
kartos dailininkės yra ištekėjusios 
ir daug laiko privalo skirti savo 
šeimai, ypačiai beauginamiems ma
žiesiems, jūjų kūrybinės pastangos 
turi mūsų visuomenėje užsitarnau
ti ypatingo dėmesio.

bet dirba,

B. VILKUTAITYTE Pakeleivis (vario raižinys)

Buvusiu DP pasirodymas Kanadoje

Yra stovyklų, kuriose tegyvenan
ti viena dailininkė turi atlikti vi
sus stovyklos grožinius darbus: 
puošti tremtinių koplyčias, deko
ruoti patalpas, svetaines, darželius, 
mokyklas, atlikti įvairius darbus 
iškilmių bei švenčių progomis. 
Žurnalų, knygų iliustracijose, vie
šose parodose lietuvės dailinin
kės taip pat jau savo nemažą 
duoklę yra įnešusios. Yra dai
lininkių, kurios vadovauja dailės 
studijoms; kas antra jų dėsto 
piešimą gimnazijose.

Tenka apgailestauti, kad ligi 
šiol lietuviai dailininkai dar ne
buvo pakankamai susiorganizavę, 
ir jųjų dailės parodos retai teįgau- 
davo platesnį mastą, kuris būtų ap
jungęs gausesnį dailininkų būrį. 
Kažkaip dailės parodose ypač pa
sigesdavome mūsų dailininkių 
kūrinių...

Šia proga kaip tik ir noriu pa
teikti keletą informacinių žinių 
apie mūsų darbščiąsias meninin
kes, kad ateityje visuomenė ga
lėtų būti labiau pažįstama su jo
mis bei jų darbais. Iš anksto tenka 
prisipažinti, kad dėl turimų duo
menų stokos, galimas dalykas, 
viena kita dailininkė lietuvė ir 
šiame straipsnelyje bus „užmiršta" 
ar trumpiau apibrėžta. Qpt šitai 
kiekviena vėlesne proga, manau, 
bus lengviau papildyti jei ne pa
čiai šį straipsnelį rašiusiai, tai jau 
kitiems spaudos bendradarbiams, 
suėjus į artimesnį kontaktą su 
išsisklaidžiusiomis menininkėmis.

Iš vyresnėsės lietuvių dailinin
kių kartos tremtyje turime tapy
toją Matuzonytę — Ingelevičienę. 
Lietuvoje tapytoja jau daugiui bu
vo pažįstama iš meno parodose 
išstatytų jos kūrinių. Tremtyje 
dailininkė savo kūriniais taip pat 
yra dalyvavusi meno parodose 
(Kempteneirkt.). Dailininkė mėgsta 
dirbti daugiau pastelinėje tapy
boje.

Maždaug tuo pat laiku, kaip ir 
aukščiau aprašytąją, Kauno Meno 
Mokykla išleido absolventę H. 
Naruševičiūtę—Žmuidzinienę, per
eitais metais emigravusią į Angli
ją. Lietuvoje dailininkė savo dar
bais yra davyvavusi keletojemeno

v parodoje. Ji dirba daugiau kaip _________
spaudos iliustratorė, Lietuvoje ir karo metu studijavusią Kaune—Vil- 
tremtyje iliustravusi ir iliustruo
dama vaikų knygeles ir pan.

Daugiausia lietuvių dailininkių 
tremtyje yra iš jaunesnėsės kar
tos. Bemaž visos jos yra Kauno 
Meno Mokyklos auklėtinės, o vė
liau dar viena kita tobulinusios 
užsienyje.

Gražina Butkauskaltė-Firinauskienė 
Moteris

metu gyvenanti ir kurianti Augs
burge. Lietuvoje dail. veikla reiš
kėsi daugiau pedagoginiame dar
be. Tremtyje grafikė yra iliustra
vus žurnalą „Nemuno Banga", ke
letą knygų viršelių, o taip pat 
turi sukūrusi porą stambesnių de
koratyvinės tapybos darbų.

Iš pačios jauniausios kartos 
tremtyje beturime Mariją Jakaity- 
tę — Laurinavičienę, dar praeito

niuje. Šiuo metu dail. gyvena Ra- 
vensburge ir nuolat talkininkauja 
stovyklos meniniam gyvenime: 
gamindama tautines lėles ir pan.; 
Prie jauniausios kartos priklauso 
ir Elena Šldlaltė—Docienė (Frei
burg), skulptorė. 1943 m. ji baigė 
Vilniaus Meno Akademiją. Šiuo

J. Januška „Naujienų“ 1948. I. 
14 numery taip aprašo (str. de
dame šiek tiek sutrumpinę) Ka
lėdų proga gražų pasirodymą į 
Kanadą nuvykusių buvusių DP 
lietuvaičių:

Neseniai atvykusios iš Vokieti
jos DP stovyklų lietuvaitės, ku
rios dabar dirba St. Bonifaco Sa
natorijoje, Winnipege, pereitų 
Kalėdų antrą dieną tos pat sa
natorijos salėje surengė tautinį 
dainų ir šokių koncertą. Kalba
mos lietuvaitės, kurių čia iš viso 
tėra tik 19 ir kurios turi kasdie
ninį nelengvą ir ilgą darbą, ne
būdamos profesionalės meninin
kės, per trumpą laiką surengė 
koncertą, kuris ne tik lietuvių, 
bet ir kanadiečių svečių buvo 
šiltai priimtas ir teigiamai įver
tintas. Visą šį darbą jos atliko 
su dideliu pasišventimu, tam pa- 
aukodamos turimą savo trumpą 
liuoslaikį.

Koncertas buvo pradėtas Ka
nados himnu, po kurio pranešėja 
p. Emilija Paleliūnienė-Janušky- 
tė anglų kalba perskaitė trumpą 
žodį į susirinkusius svečius... 
Lietuva, Lietuva, Tu kaip saulė 

gyva,
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų už kalnų, van

denų,
Ir daina ir viltis ir paguoda.

Šiais poeto Bernardo Brazdžio
nio žodžiais p. Paleliūnienė-Ja- 
nuškytė visų mergaičių vardu 
baigė įžanginį žodį.

Iš programos vykdytojų, sce
noje pirmoji pasirodė p. Dzeja 
Klevinaitė, gražiai padeklamuo
dama dar gimnazijoje išmoktą 
anglišką eilėraštį Home. Sekan
čiu programos punktu buvo tau
tinis lietuvių šokis „Kalvelis“, 
kurį atliko aštuonios tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvaitės 
ir kuris publikos buvo priimtas 
audringomis, ilgai nesibaigian
čiomis, katutėmis, bisavimais.

Lietuva yra dainų šalis, tad pa
šokus reikia ir padainuoti, nes, 
kaip rengėjos sako, jų tėviškėje 
dainuoja visi, jauni ir seni. Lie
tuvis ir priespaudoje dainuoja, 
jis randa paguodą ir nuramina 
sielvartą. Tad ir šį vakarą, norė
damos parodyti maloniems sve
čiams Lietuvos jaunimo šventva
karį, negalinčios apsieiti be dai
nų. Ir štai ta pati aštuoniukė pa
dainuoja keletą Lietuvos liau
dies dainelių Po dainų seka tau
tinis lietuvių šokis „Blezdingėlė“. 
Kadangi mergaitės po dainų ir 
šokių labai pavargusios, jų poil
siui scenoje pasirodo to paties 
kilimo buvęs DP dabar wlnnk 
pegietis ir šokėjų talkininkas 
Jurgis Januška, kuris akordeonu 
išpildo lietuvių liaudies dainų 
„popuri". Po akordeono akordų 
pagal nustatytą eilę scenoje vie
tą užima mergaičių kvartetas ir 
padainuoja tris melodingas dai
neles.

Pasibaigus kvarteto dainoms, 
Janina Vanagaitė, tyliai prita
riant mergaičių chorui, dekla
muoja lietuvišką eilėraštį „Siau
rės pašvaistė“, ir po šio seka 
daugiausia publiką išjudinęs tau-

tinis lietuvių šokis „Žiogas“, 
darniai ir mikliai atliktas tos pa
čios „aštuoniukės“. Sis šokinė
jantis šokis jau pačioje pradžioje 
užkariavo publikos simpatijas ir 
ištraukė iš jos nuoširdų garsų 
juoką, o ant galo karštas katu
tes. Tai šokis pilnai atitinkantis 
savo pavadinimą „Žiogas“.

Atsikvėpimui p. Dzeja Klevi- 
naitė pianinu paskambina „sau
lės patekėjimas virš Žiemių jū
ros tarp uolų ir kalnų“ ir „Nak
ties pasaka“. Dabar duetas pas
kutinis Lietuvos 30-metis, vaiz
džiai pavaizduotas gyvais pa
veikslais su rudąja ir raudonąja 
okupacija, vykusiai paruoštas ir 
surežisuotas p. Birutės Navic-

„Lietuviškoji Madona“. Gross Hesepes 
koplytėlės altoriuje. Dydis 2x1,3 metr., 
V. S. STANCIKAITES-ABRAITIENES

kaitės, bendradarbiaujant visam 
mergaičių kolektyvui, ir š^ai jau 
priešpaskutinis, daugeliui žiūro
vų sunkiai suspaudęs krūtinę ir 
momentui sulaikęs kvėpavimą, 
plastikos numeris „Oi Lietuva 
Motinėle". Taip, kaip tautiniai 
šokiai savo gyvumu ir originalu
mu išjudino žiūrovus iš kėdžių, 
taip „Lietuvos Motinėlės“ vaidi
nimas savo gilia prasme ir jau-- 
dinančiais, daug sakančiais vaiz
dais ir žodžiais žiūrovus užhipno
tizavo iki mirtinos tylos. Sis 
vaizdelis nors neilgas, tik 6 dai
nos' punktų, tačiau labai turinin
gas ir prie vykusio išpildymo, 
sudarė viso parengimo centrinį 
punktą. Čia parodyta, kaip Lie
tuvą kenčia sukaustyta retėžiais 
ir teriojąma priešų, tačiau neil
gai, vėliau sutrauko pančius ir sų 
iškelta trispalve žengia i laisvą 
ir laimingą gyvenimą.

Paskutiniu programos numeriu 
buvo tautinis lietuvių šokis „Ku
bilas“, kurį atliko visus šokius

šokusi ir dainavusi „aštuoniukė" 
p. Milda Šeštakauskaitė, Dzeja 
Klevinaitė, Danutė Jonikaitė, Ja
nina Vanagaitė, Arija Klevinaitė, 
Genė Ramanauskaitė, Aldona 
Šeščilaitė ir Petronėlė Narkevi
čiūtė. Tautiniams šokiams vado
vavo p. Birutė Navickaitė, akor
deonu grojo Jurgis Januška. Pro
gramą tvarkė p. Stefanija Vanai- 
gaitė kontakte su bendradarbė
mis: Stefanija Šimkūnaite. Aldo
na Dručkiūte ir Stase Batakyte. 
Koncertas baigtas visoms tautie
tėms scenoje sugiedojus Lietu
vos himną. Pabrėžtina, kad šį 
koncertą, minėtos lietuvaitės su
rengė ne tik savo liuoslaikiu. bet 
ir savo lėšomis, prašytiesiems 
svečiams padarydamos jį visiškai 
nieko nekainuojančiu. Taigi jos 
ne tik dvasioje nepalūžo, bet ir 
„nesudolerėjo“.

Is moterų pasaulio
Atšvęsta Argentijos lietuvių mo

terų dr-jos 40 metų sukaktis
Argentinos Lietuvių Katalikų „Biru

tės" draugija minėjo savo 40 metų 
sukakti. Religinė ir tautinė lietuvių 
moterų šventė buvo įspūdingai pra
dėta pamaldomis Aušros Vartų baž
nyčioje. Po to parapijos salėje buvo 
minėjimas, kuriame kalbėjo kun. A. 
Grauslys, p. O. Kairienė ir p. A. Kin- 
durytė. P. Z. Juknevičius ir muz. V. 
Rymavičius per radio transliavo spe
cialią programą. Šventės pelnas pas
kirtas lietuvių mokyklai ir tremtinių 
šelpimui.

Detroite įsteigta lietuvaičių 
Kultūros ir Meno Draugija

Neseniai iš Europos atvykusios Alės 
Nakaitės-Arbačiauskienės iniciatyva 
Detroite Sv. Antano parapijos salėje 
sušauktam moterų susirinkime ouvo 
nutarta ikurti Lietuvaičių Kultūros ir 
Meno Draugiją. Iniciatorės pasiūlymu 
buvo sudaryti šeši paskiri draugijos 
rateliai, būtent religinio auklėjimo, 
dailės, literatūros, tautinių šokių, de
klamavimo ir valdybos bei muzikos 
ir dainų. Draugijos tikslas-ugdyti tė
vų žemės meilę ir išsaugoti lietuviškas 
tradicijas. Draugijos valdybon išrink
tos: Alė Arbačiauskienė-pirm., Emili
ja Boris-vlce pirm., Marija Sims-sekr., 
Marija Gliaudienė-fin. raštvedė, Ona 
Simonienė-lždininkė.

Škotijos Lietuvių Moterų Dr-jos 
suvažiavimas

Sausio 18 d. įvyko visuotinis metinis 
Škotijos Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-jos suvažiavimas, kuriame dalyva
vo 28 skyrių delegatės. Be to, daly
vavo 10 Centro Valdybos narių ir 
kun. J. Gutauskas. Suvažiavimas bu
vo pradėtas malda. Po mandatų ti
krinimo pranešimą padarė Centro 
Valdybos pirm. U. Juodiš.enė. Iš pra
nešimo paaiškėjo, kad pereitais metais 
draugijos veikla daugiausia pasire.šKė 
labdarybės srity, o ir šiame suvažia
vime buvo atkreiptas dėmesys | sun
kią tremtinių būKię Vokietijoje. K. M. 
Dr-jos Centras u ir skyriai buvo pa
raginti paremti tremtinius maisto ir 
drabužių siuntiniais. Kitiems metams 
palikta ta pati Centro Vaidyba ir Re
vizijos komisija.

Rooseveltienės atsivertimas
Žymi Amerikos politikė Eleonor 

Roosevelt, iki šiol santykiuose su ko
munistais ir SSSR ėjusi kompromiso 
keliu, dabar jau galutinai nuo tos li
nijos atsisakė, pareikšdama, kad su 
Sovietų Sąjunga joks bendradarbia
vimas nebeįmanomas ir dėl to reikia 
pereiti | atvirą kovą.

Didžiausias jos politikos pakitimo 
(rodymas yra nutraukimas santykių 
su H. Walace ir jo politikos viešas 
pasmerkimas. Net keliuose straips
niuose E. Roosevelt kritikuoja H. 
Wallace kaip Maskvos politikos įrankį 
ir jo trečiąją partiją Kaip priemonę 
demokratijų griovimui. Ta proga ji 
pr.mena, Kad JAV savo elgesiu nie
kad nedavė Sovietų Rusijai progos 
pagrobti Lietuvą, Latviją ir Estiją ir 
užpulti Suomiją, Ir jei Amerika, anot 
E. Roosevelt, sutiktų su Wallace pa
siūlymu savo dabartinę politikos ’Inl- 
ją pakeisti kompromisine politika, j| 
netrukus virstų panaši į Cbamberiai- 
ną su skrybėle rankoje tūpčiojanti 
aplink Hitlerį.

Mes siuvame
Kemteno moterų siuvykla vasario 

10 dieną baigė varyti vienerių metų 
darbo barą. Siuvykla išsivystė iš šešis 
mėnesius trukusių siuvimo kursų, to
dėl ir didesniąją jos darbininkių dal| 
sudaro siuvėjos praktikantės, baigu
sios minėtuosius kursus. Per metus 
dirbta 17920 vanlandų. per kurias pa
siūta: moteriškų drabužių — dieninių 
marškinių 328, naktinių 73, apatinių 
kelnaičių 363, suknučių (iš jų 9 puoš
tos aplikacija) 172, dieninių biiuzių 
45, sijonų 33, žakietų 12, kostiumukų 
9: gailestingoms seserims — unifor
minių suknučių 51, priejuosčių 33; 
skautiškų biiuzių 15, sportinių kelnai
čių 16, įvairių užuolaidų langams 28, 
paklodžių 56; vyrams — chalatų 12, 
kombinzonų 154, darbo kelnių . 10, dar
bo biiuzių 10, švarkų 12, kelnių 10, 
dieninių marškinių 32; moteriškų pal
tų 7, treningų 4, vyriškų rytmetinių 
chalatų 3, moteriškų paltų (pataisyta) 
6, moteriškų žakietų (pataisyta) 4, no
sinių 447, pagalvėlių (aplikacija) 12; 
mergaitėms — suknučių 37. paltukų 3. 
marškinėlių 23, kelnaičių apatinių 10, 
bliuzelių 32, sijonėlių 27, prijuostėlių 
32; berniukams — virš, kelnaičių 16, 
apatinių 4, bliuzelių 12, apat. marški
nėlių 28, švarkelių 2; vaikams vasa
rinių kostiumėlių 144. Iš viso pasiūta 
2315 štukų. Atlyginimo gauta 2951 RM.

Siuvykloj darbo sąlygos nelengvos, 
nes patiekiamos madžiagos, k. a. blo
gi siūlai ir visokiausi skudurai, sun
kiai duodasi apdirbami. Pasitaiko, 
kad po 10 ir daugiau valandų tenka 
lopyti ir adyti skudurus ir tik pas
kiau iš jų siūti.

Ir už šitokį „malonumą" siuvėjos pa
dėkos nelaukia, bet tik džiaugiasi, kad 
siuvykla iki šiol turi gerą vardą. Iš 
„Arbeitsamto“ gautas net pagyrimas 
už greitą ir gausų pasiuvimą vaikams 
rūbelių, skiriamų Kalėdų dovanoms. 
Aukščiausiu ir geriausiu atlyginimu 
siuvėjos laiko pačią darbo praktiką. 
Šiandien visos jaučia, kad vargo me
tai nenuėjo vėjas, o amato tobulė
jimo kely padaryta didelė pažanga.

Salia pačios siuvimo nraktikos nuo
lat gilinamos ir teoretinės žinios. 
Šiuo metu vakarais baigiamas išeiti 
naujas kirpimo ir modeliavimo kur
sas.

Šiuo metu siuvyklai maloniai Ir su
maniai vadovauja p. O. Pulkaunlrt- 
kienė. Z. G.

PADĖKA
Pasitraukusiai „Moterų Žodžio“ redaktorei p. P. Janutienei nuo

širdžiai dėkojame už įdėtą darbą ir malonų bendradarbiavimą, 
sunkiose mūsų sąlygose dirbant lietuvių spaudai.

„Žiburių“ Redakcija
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LIETUVIAI PASAULYJE
„NAUJIENŲ" SKUNDAS 

TYRINĖJAMAS
Patyrusios, kad tremtinių sto

vyklose Europoje kai kurie virši
ninkai draudžia skaityti „Naujie
nas“ ir kitus priešbolševikiškos 
krypties laikraščius, „Naujienos" 
lygiai prieš mėnesį laiko pasiuntė 
valstybės sekretoriui Marschallui 
protestą ir skundą. Šiomis dieno
mis Amerikos Lietuvių Taryba įtei
kė raštą valstybės departamentui, 
keldama aikštėn įvairius blogumus 
DP stovyklų administravime ir tarp 
kitų dalykų nurodė tai, kad IRO 
pareigūnai trukdo Amerikos lietu
vių spaudos skleidimą tarp trem
tinių.

Šita progra dviem ALT delega
cijoms buvo pasakyta, kad „Nau
jienų" skundas yra gautas ir kad 
valstybės departementas įsakė iš
tirti visą dalyką IRO administra
cijoje ir DP lageriuose. JAV val
džia yra nusistačiusi netoleruoti 
prosovietiškos politikos ir spaudos 
varžymo tremtinių stovyklose.

KURIAMAS IMIGRACIJOS 
KOMITETAS

Prieš keletą mėnesių sudaryta iš 
įvairių organizacijų atstovų komi
sija dėl įsteigimo bendro Ameri
kos lietuvių komiteto imigracijos 
ir įkurdinimo reikalams, komisija 
paruošė projektą, kurį apsvarstė, 
susirinkę Washingtone, Amerikos 
Lietuvių Tarybos, BALF'o ir kitų 
suinteresuotų grupių atstovai. Pro
jektas su pataisomis tapo priimtas 
ir yra paskirtas organizacinis ko
mitetas. kuiis jo tekstą pateiks at
skiroms organizacijoms patvirtinti.

RENGIAMASI AMERIKOS LIE
TUVIŲ KATALIKŲ KONGRESUI

ALRKFederacija yra numačiusi 
1948 m. Chicagoje surengti Ameri
kos lietuvių katalikų kongresą. 
Numatotna kongresą sušaukti spa
lių mėnesį. Kongresui rengti ko
misija jau pradėjo paruošiamuosius 
darbus.

VYSK. V. PODOLSKIS LONDONE
J. E. vysk. V. Podolskis iš Vo

kietijos atvyko į D. Britaniją, kur 
pasiliks keletą savaičių ir aplan
kys bent didesnes lietuvių koloni
jas.

A. VAIČIULAITIS — „VYTIES" 
REDAKTORIUS

Dėl laiko stokos prof. K. Pakš
tas, ligi šiol redagavęs Lietuvos 
Vyčių organą, iš redaktoriaus pa
reigų pasitraukė. Jo vieton nauju 
„Vyties" redaktorium pakviestas 
Scrantono universitete profesoriau
jąs rašyt. A. Vaičiulaitis.

ANGLAI DOMISI LIETUVIŲ 
Šokiais

„Nenustebkite, jeigu po metų 
kitų oželis ir jonkelis taps anglų 
tautiniu šokiu", — rašo iš Anglijos 
lietuvių tremtinių meno trupės va
dovas Ant. Petrikonis po koncerto, 
kuris įvyko 48.17 Winton Eccoles 
Lancs Lotary klube. „Jie mėgsta 
skolintis, vėliau pasisavinti. Jie 
mus šiltai priėmė ir fotografavo 
įvairiose pozose. Klubo sekretorius 
pristatė gimnazijos direktorei, kuri 
prašė pamokyti jos mokinius mūsų 
šokių. Taip mes. anapus Lamanšo 
dainuodami ir šokdami, garsinam 
Lietuvos vardą," — baigia trupės 
vadovas. V. P,

NEĮLEIDŽIA Į LIETUVĄ
Pasiklausęs Bimbos pasakojimų, 

kad sovietų valdomoj Lietuvoj 
esąs rojaus gyvenimas, Amerikos 
lietuvis A. V. Eudaco nutarė nu
vykti į Lietuvą ir pats įsitikinti, 
kaip ten iš tikrųjų yra. Tuo tikslu 
jis kreipėsi į Sovietų įstaigas lei
dimo įvažuotį į Lietuvą, bet gavo 
tokį atsakymą: „Atsakydami į jū
sų laišką iš gruodžio 31 d. dėl ke
liavimo į Sovietų Sąjungą aplan
kyti jūsų giminių, mes apgailestau
dami pranešame, kad dėl karo su
darytų sunkumų tokia kelionė yra 
negalima dabartiniu laiku."

MASINIS LIETUVIŲ SUSIRIN
KIMAS DETROITE

2000 asmenų, atstovaujančių 
18 organizacijų, pripildė pilnutėlę 
Detroito lietuvių salę. Didžiau
sias dėmesys buvo atkreiptas į ne
seniai iš trejnties atvykusius lietu
vius, kurie savo kalbose vaizdžiai 
nupiešė apverktiną dabartinės Lie
tuvos vaizdą. Ypač visus sujaudino 
A. Tolio kalba apie Maskvos des
potų žiaurumus, kuriuos jis pats 
patyrė ir kaip įrodymą parodė mu
šimo randus ant veido ir ant ran
kų. Po jo dar kalbėjo F. Boreišis, 
prof. Bronius Kazlauskas ir Elisa
beth Paurazas. Susirinkimui pir- 
minkavo p. Medonis, Detroito lie
tuvių organizacijų centro pirmi
ninkas.

Vietos lietuviai nutarė prašyti 
vyriausybe imtis efektyvių prie
monių Lietuvos Latvijos ir Estijos 
valstybių suverenumui atstatyti. 
Taip pat nutarta kreiptis į Kon
gresą su prašymu priimti Europos 
atstatymo planą ir prisidėti prie 
DP įkurdinimo, suteikiant kiek
vienos tautos DP grupei Europoje 
galimybę atvykti į JAV, skiriant 
kvotas, proporcingas kiekvienos 
taut, grupės tremtinių visumai.

Tremtiniai, norėdami paryškinti 
savo kančios istoriją, suvaidino 
veikaliuką iš Lietuvos gyvenimo. 
Sekančią programos dalį išpildė 
J. Valiuko vedamas lietuvių radio 
choras.

PASITARIMAI SU TAUTI
NINKAIS

ALT vykdomasis komitetas, 
po pasitarimų su tautininkų gru

pės atstovais dėl bendro darbo, 
paskelbė tokį komunikatą: „Tau
tininkų grupei pareiškus norą 
įstotį į Amerikos Lietuvių Tary
bą, bendra komisija, š. m. sau
sio 11 d. posėdžiavo Pitsburge ir 
tarėsi šiuo reikalu.

Yra ruošiami pasiūlymai, kurie 
bus paduoti kiekvienai grupei 
patvirtinti. Siame komisijos po
sėdyje buvo padaryta nemaža 
pažanga. Tikimasi, kad neilgai 
trukus bus susitarta ir. dėl liku
sių punktų, liečiančių ALT įstatų 
pakeitimus“.

EMIGRACIJOS Į KANADĄ 
REIKALU

Lietuvių Tremtinių Gelbėjimo 
Komitetas Kanadoje sausio 8 d. 
savo posėdyje svarstė emigraci
nius reikalus. Ryšium su nepa
prastai dideliu interesantų skai
čium informacijos, affidavitų pa- 
rūpinimo ir kitais reikalais, buvo 
nutarta šalia komiteto paskirti

Kempteno naujienos
Vasario 16-tosios minėjimą pradėjo 

skautai iškilminga sueiga, kurioje 
drauge minėjo Lietuvos skautų veik
los trisdešimtmeti. Šventės išvakarėse 

—VLIKo atstovas padarė nuodugnų pra
nešimą apie Lietuvos laisvinimo by
los padėtį. Vasario 16-tosios iškilmės 
pradedamos vėliavos pakėlimu, kur 
žod( tarė gimnazijos dlr. R. Zalubas, 
pabrėždamas, kad reikia būti taip nu
siteikusiems ir pasirengusiems, lyg 
prieš mūsų akis dar būtų sunkiausių 
pergyvenimų . Skautai padėjo sto
vyklos kieme prie kryžiau vainiką 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. Pamal
das už tėvynp ir josios laisvę atlaikė 
prof. kan. J. Meškauskas. Pamaldų 
metu giedojo parapijos choras, vadov. 
muz. P. Armono, ir solistės St. Dau
gėlienės ir P. Bičkienės. Už .žuvusius 
tautiečius buvo sugiedota „Libera“. 
Iškilmingam posėdy stovyklos vedėjui 
Simoliūnui perskaičius LTB vyr. Ko
miteto raštą | tremtinių bendruome
nę, buvo prof. Kolupailos paskaita, 
kurioje profesorius paryškino Lietu
vos nepriklausomybės laikais padary
tąją pažangą kultūrinėje ir ekono
minėje srityje. VLIKo atstovas savo 
sveikinimo žodyje iškėlė Vasario 16- 
tosios akto simbolinę reikšmę. Pro
tarpiais gimnazijos moksleivės pade
klamavo eilėraščių, o baigiantis posė
džiui prof. Kolupaila perskaitė svei
kinimų bei pareiškimų tekstus šv. 
Tėvui, prez. Trumanui, užs. reik, mi- 
nlst. Marshalliui, mln. pirm. Attlee, 
min. Evatt, mln. pirm. marš. Smuts, 
min. Žadeikių! ir pasaulio lietuviams. 
Per vėliavos nuleidimą kalbėjo agr. 
Špokevičius. Iškilmė baigta giesme 
„Marija, Marija“. Prieš koncertą va
kare vietos Kornhauzo salėje komi
teto pirm. Dr. Kaškells perskaitė 
VLIKo atsišaukimą | pasaulio lietu
vius. Pagerbiant žuvusius ir kenčian
čius tautiečius, choras sugiedojo gies
mę žuvusiems už tėvynę ir Tautos 
himną. Po to dr. Kaškeliš anglų kal
ba padarė trumpą Lietuvos istorijos 
apžvalgą, o latvių ir estų komitetų 
pirmininkai pasakė sveikinimo kal-

Jaunleji Kempteno ir Dillingeno krepšininkai ir tinklininkai, kuriems teks 
atstovauti lietuvius pabaltiečius Jaunių žaidynėse. K. Daugėlos nuotr.

bas, įteikdami simbolinių dovanų ir 
gėlių. Lietuvaitė, latvaitė ir estaltė 
savo gimtomis kalbomis gražiai padek- 
lavamo eilėraščių apie Lietuvą. Kon
certinėje dalyje pasirodė prof. Ru- 
žickis, solistės Armonienė, Bičkienė 
ir Daugėlienė, violončelistas Armonas 
ir smuikininkas Jakavičius. Akompo- 
navo dr. Reithinger. Po koncerto įvy
kusio priėmimo vakarienės metu 
trumpas bet nuoširdžias kalbas pasakė 
IRO atstovas Christensen (norvegas) 
ir „Allgauer redaktorius dr. Ratgeb. 
Ponas Christensen, savo kalboje pa
minėjęs, kad jeigu istorija kartojasi, 
linkėjo, kad tuojau pasikartotų 1918 
metai. „Der Allgauer" redaktorius dr. 
Ratgeb pabrėžė, kad mūsų laikai yra 
kova už asmenybės laisvę. Jei mums 
pasiseks atkovoti laisvę asmenybei, 
tai ir tautos, kad ir mažiausios, bus 
vėl laisvos. Vienas komiteto neap
galvotas Ir nedovanotinas žygis. — 
suruošimas priėmimo dalyviams šo
kių. kas ypač tremtyje ir dar gavė
nios metu(!) tikrai netiko.

Gimnazijoje Vasario 16-tojl buvo 
paminėta specialia mokyt. C. Sur- 
doko paskaita.

— Vasario 14. d. Kemptene įsteig
tas Lietuvių Kultūros Fondo skyrius. 
Į skyriaus valdyba išrinkti: prof. Ko- 
lupaila-pirm., C. Surdokas-sekr., V. 
Volertas-ižd. Revizijos komlsljon: Alf. 
Sešplaukis, A. Radžius ir J. Girdžiū- 
nas.

Vasario 16 d. minėjimas Kasselio 
stovykloje

Vasario 14—15 d., kaip įvadas į Va
sario . 16-tosios minėjimą, buvo su
ruoštas baleto koncertas, kuriame 
dalyvavo baletmeisteris A. Liepinas, 
J. Puodžiūnas ir J. Adomavičiūtė. J. 
Jonušo vedamas orkestras šį baleto 
vakarą padarė tikrai puikiu.

Vasario 16. d. ryte po vėliavos pa
kėlimo buvo atlaikytos pamaldos už 
žuvusius bei priespaudoj kenčiančius 
tautiečius. 14 vai. stovyklos teatro 
salėj įvyko pati svarbiausia minėjimo 
dalis iškilmingas aktas su menine da
limi. Šio iškilmingojo akto metu bu
vo savanorių-kūrėjų Aukštaitijos sky
riaus vėliavos pašventinimas. Tarp 
įvairių pranešimų bei kalbų buvo 
įterpta meninių dalykėlių: padekla
muota, P. Maželio išpildytos dainos, 
palydint kanklėmis, ir Z. Jonušo ve
damo orkestro muzikos dalykėliai. 
Minėjime priimtas stovyklos gyven
tojų atsišaukimas į pasaulio sąžinę 
dėl Lietuvos išsilaisvinimo.

Pasibaigus iškilmingajam aktui, nu
leista vėliava ir 20 vai. įvyko pasku
tinysis vasario 16-tosios minėjimo 
programos punktas teatro salėje. Čia 

specialų Įgaliotinį Emigracijos Rei
kalams. Įgaliotiniu pakviestas dipl. 
agr. Pranas Rudinskas, buvęs Bri
tų zonos tremtinių komiteto pir
mininkas ir ryšinnkas prie Britų 
karinės valdžios.

Įigaliotinio. Emigracijos Reika
lams adresas: Pranas Rudinskas, 
1027 Valiquette avė., Montreal, 
Verdun, Canada.

LIETUVIS PASKIRTAS ATSA
KINGOMS PAREIGOMS

Wilkes Barre, Pa.lietuvis Juo
zas Šergalis paskirtas miesto 
mokyklų tarybos pirmininku. Iki 
šiol jis ėjo tarybos vicepirminin
ko pareigas.

ĮKURTAS NAUJAS AMERIKOS 
LEGIONO LIETUVIŲ POSTAS

„Kalifornijos Lietuvio“ redaktoriaus 
A. Skyriaus iniciatyva sušauktame 
pirmajame lietuvių veteranų susirin
kime Los Angeles išsamią kalbą pa
sakė adv. Holder, paaiškindamas ame
rikiečių legiono uždavinius ir organi
zaciją Susirinkimas išrinko komitetą, 
i kurį Įėjo K. Lukšys, A. Regys, G. 
Rudauskas ir A. Skyrius. Į ŠI naują 
lietuvių legionierių postą bus priima
mi karo veteranai vyrai ir moterys.

buvo suvaidintas skautiškas vaizdelis 
„Regėjimas“ ir St. Lauciaus veikalas 
„Paslaptingoje zonoje".

Kasselio naujienos
— Vasario 16 sukakties minėjimui 

ruošti komiteto eilėraščių konkurse 
pirmąją premiją laimėjo Z. Balvo- 
čienė už eilėrašti „Lietuviai", antroji 
premija teko A. Landsbergiui, šiame 
konkurse dalyvavo 12 autorių su 17 
eilėraščių.

— Vietos mokyklų mokomasis per
sonalas nuo vasario 16 d. paliekamas 
be atlyginimų ir dirbančiojo korte
lių. Neatsižvelgiant Į pasunkėjusias 
sąlygas, mokytojai ir toliau ryštasi 
tarnauti mūsų jaunųjų labui.

— II. 15 d. lietuvių gimnazija davė 
koncertą Merxhauseno ligoninės ligo
niams. Koncerto programoj buvo tau
tiniai šokiai, choro dainos ir moks
leivių orkestrėlio muzikiniai dalykai. 
3 000 ligonių šis koncertas buvo dide
lė prošvaistė niūrioje ligoninės aplin
kumoje, Ta pačia grogą atskirai lie
tuviai ligoniai paminėjo didžiąją mū
sų tautinę šventę—Vasario 16-tąją.

,Edv. š.

Iš Goettingeno padangės
Vasario 1 d. Goettingeno lietuvių 

bendruomenė turėjo progos po ilges
nio laiko atgaivinti savo širdis kul
tūriniais parengimais. L. S. Ateiti
ninkų Draugovės iniciatyva buvo su
ruošta kultūrinė popietė, kuriai įžan
gą padarė dr. Vydūnas, kalbėdamas 
tema: „šviesos ir gyvybės slėpinin
gumas“. Paskaita sulaukė gana dide
lio susidomėjimo. Vakare koncertavo 
Lietuvos operos solistai Juzė Augal- 
tytė ir Ipolitas Nauragis, kuriuos vi
suomenė labai šiltai priėmė ir nesi
gailėjo katučių.

Jaunimas nelieka abejingas šių dva
sinių sukrėtimų metu ir domisi idė
jiniu gyvenimu, ruošdamasis ateityje 
tapti tvirtomis asmenybėmis. Tad ir 
mažutės Goettingeno progimnazijos 
mokiniai, pasikvietę savo gimnazijos 
mokytojus ir dalyvaujant stud, atel-

tininkų atstovams, vasario 8 d. įstei
gė moksleivių ateitininkų būrelį. Iš
kilmingo įsteigimo akto metu paskai
tą skaitė dr. J. Vilimas-Užballs. Būre
lis susilaukė daug sveikinimų ir 
linkėjimų. O-s.

Paskaitų ciklas
Weidenas. Apylinkės Komiteto Švie

timo skyrius suorganizavo Hammer- 
wego lietuvių stovykloje liaudies uni
versitetą. Paskaitos įvairiomis ak
tualiomis temomis bus skaitomos kas 
sekmadienį. Blaivybės savaitės pro
ga (Vasario 1—8 d.) skaityta pirmoji 
paskaita „Būkime blaivūs".

Iš Weideno apylinkės gausus vien
gungių ir kitų mūsų tautiečių būrys 
priimti ir artimiausiu laiku išvyksta 
į Australiją. Tai pirmas didesnis mū
sų apylinkės tautiečių pajudėjimas. 
Pernai per visus metus iš čia emi
gravo tik 43 asmens. L. E—tas

STUDENTAI ATEITININKAI ALPIŲ 
KALNUOSE

Studentų ateitininkų centro valdy
ba, norėdama sudaryti progos nors 
daliai studentų pamatyti kalnus bei 
pasinaudoti kalnų sporto malonumais, 
suorganizavo Alpių kalnų papėdėje — 
Hohenschwangau stovyklą. Stovykloje 
telpa iki 120 studentų, todėl, kad ga
lėtų visi studentai ja pasinaudoti Jį

Dėl mylimo tėvelio mir
ties gilaus skausmo prislėg
tiems ERVINUI, BENEDIK
TUI, RIČARDUI, ir REGI
NAI ŠULSKIAMS reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime

M. jr E. Vilučlai

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. va
sario mėn. 3 d. New Yorke 
staiga mirė mūsų brangus 
brolis ir dėdė ANDRIUS 
OLEKA — ŽILINSKAS, buv. 
Liet. Valst. Teatro direk
torius.

Nuliūdusi sesuo
K. Daubienė 

tęsis keturias savaites. Studentai die
nomis maudosi kalnų sniege ir sau
lėje. o vakarais klauso paskaitų. Ne
žiūrint; kad stovyklą atidarant va
sario 9 d; žydėjo pakalnėse žibutės, 
viršūnėse sniego slidinėjimui buvo 
pakankamai. Stovykloje eina humori
stinis laikraštis „Skersvėjis“, perteik
damas visus dienos įvykius linksmoje 
formoje. Kiekvieną rytą pilies koply
čioje studentams vyksta pamaldos, į 
kurias, naudodamiesi proga, lankosi 
ir vietiniai gyventojai.

Vasario 1C d. minėjimas praėjo ypa
tingoj pakilioj nuotaikoj. Prof. Su
žiedėlis skaitė paskaitą prieš kurią 
mažoje viešbučio salėje aidėjo Lietu
vos Himnas pro langus šviečiant kal
nų viršūnėms, kurios lyg priminė, 
kad aukštai yra laimės žiburys — Lais
vė. kuris reikalauja aukų, tačiau 
nėra nepasiekiamas. Meninę dalį at
liko patys studentai.

Per keturias savaites numatoma 
turėti visą eilę paskaitų. Kovo 4 d., 
per Sv.; Kazimiero šventę ruošiamas 
iškilmingas At—kų sąjungos 38 m. 
jubiliejaus minėjimas, kuriame daly
vaus ir Jo Eks. Vysk. Brizgys.

Stovykla tebesitęsia ir kiekvieną 
rytą į kalnus nusitiesia ilgos vilk
stinės lietuviško akademinio jaunimo 
kuriuos lydi jaunas juokas ir sąmo
jus. Al—

Paminėta Nepriklausomybės 
sukaktis

Dillingenas. Lietuvos Nepriklauso
mybės 30 metų minėjimas Dillingeno 
lietuvių stovykloje atšvęstas labai 
iškilmingai. Jau iš vakaro stovyklos 
vartai išpuošiami žalumynais ir elek
tros šviesomis. 9 vai. ryto stovyklos 
kieme pakeliama vėliava, o 10 vai. 
bažnyčioje, gausiai dalyvaujant sto
vyklos gyventojams, iškilmingų ■ mi
šių metu gieda muz. Starkos veda
mas mišrus choras ir kun. A. Pa
čaitls pasako dienai pritaikintą pa
mokslą.

Vakare 19 vai. stovyklos salėje iš- 
kilmingan aktan atsilanko svečai: 
estai, ukrainiečiai, IRO atstovė mis 
Paling, Gūnzburgo apskr. komendan
tas majoras Adglrdas Jokšas su po
nia ir kt. Svečiai estai ir ukrainie
čiai savo sveikinimo kalbose prisi
mena bendrus vargus ir bendrąjį 
priešą, dėl kurio kaltės mes šią šven
tę švenčiame nesvetingoje tremtyje. 
Maj. Algirdas Jokšas, prisiminęs, kad 
šią garbingą šventę negalime švęsti 
drauge prie Karo Muziejaus, tau

LIETUVOJE
KAUNO MOKYKLOSE

„Tiesa" sausio 25 d. numery 
puola Kauno mokyklas, kad jose 
trūksta tarybinės dvasios. Veda
majam straipsnyje rašoma:

Drg. Sniečkus savo pranešime 
LKP(b) Centro Komiteto XV-me 
plenume nurodė: „Daugelyje mo
kyklų mokymo daibas dirbamas 
žemu idėjiniu lygiu. Visuomeninių 
— politinių disciplinų dėstymui 
būdingas apolitiškumas, beidėjiš- 
kumas, formalizmas. Dar daugiau. 
Dėstant istoriją, konstituciją, lite
ratūrą, logiką, psichologiją dažnai 
iškraipomi faktai, įvykiai, apibrėž
tys, ir net stačiai prastumiama 
priešiška ideologija".

Ši charakteristika ištisai ir pil
nai liečia ir mūsų miesto mokyk
las. Tenka konstatuoti kaip faktą, 
kad partinės organizacijos, miesto 
švietimo skyrius, daugelio mo
kyklų vadovybės rodo nerūpestin
gumą, nepakankamai vertina poli
tinį darbą mokytojų kadrų tarpe, 
idėjinį — politinį auklėjimo mo
kyklose tarinį.

Vl-joje — VII-joje gimnazijoje 
daugelis pamokų vyksta nuobo
džiai, neįdomiai ir, kas labiausiai 
neleistina, apolitiškai, dėstomoji 
medžiaga nesusiejama su šiais lai
kais, kartais iškreipiama arba pa-
teikiama visiškai neteisingai nuš
viesta. Pavyzdžiui, ekonominės 
geografijos dėstytoja drg. Gai
dienė, kalbėdama apie Airijos 
respubliką, kaip apie demokratinį 
kraštą, nepaaiškina, kad ši, atsi
prašant, „demokratinė respublika" 
karo metu padėjo fašistinei Vo
kietijai. Tuo pat metu VHI-sios iš
leidžiamosios klasės mokiniai ne
turi jokio supratimo apie naujos 
demokratijos kraštus (Jugoslavija, 
Čekoslovakia, Albanija, Bulgarija 
ir t. t.). Tos pat klasės mokiniai 
nieko negali pasakyti apie kolek
tyvinį žemės ūkį, neturi nė mažiau
sio supratimo apie materialistinę 
ir idealistinę pasaulėžiūra. Šioje 
klasėje buvo atsakytą, kad „idea
listai—tai geri žmonės, o materia
listai—tai tie žmonės, kurie trokš
ta turtų". O nereikia gi užmiršti, 
kad reikalas liečia jaunuolius, ku
rie po pusmečio, po metų baigs vi
durinės mokyklos kursą ir rengia
si būti aukštųjų mokyklų studen
tais.
Klasiniai priešiški elementai, reak
cinė katalikų dvasininkijos dalis 
visomis priemonėmis siekia pada
ryti įtaką besimokančiam jaunimui. 
Yra nemažai atsitikimų, kai gamtą, 
dėsto žmonės, kurie patys kupini 
religinių prietarų. Mūsų gėdai, iki 
paskutinio laiko miesto mokyklose 
ir vaikų įstaigose dirbo 32 buvu
sios ir esančios vienuolės. (Matyt, 
daugiau jau nebedirba. Red.)

Daug didesnis dėmesys kaip lig- 
šiol turi būti atkreiptas komjauni
mo ir pionierių organizacijų veiki
mo klausimams. Komjaunuolių 
skaičius gimnazijose yra aiškiai 
mažas. Daug kur mokytojai neį
vertina komjaunimo reikšmės geri
nant mokymo ir auklėjamąjį dar-
bą mokyklose. Atsiranda dargi to
kių, kurie kliudo komjaunimo au
gimui. Vl-joje ir VII-joje gimnazi
joje (direktorius drg. Šalčiūnas) 
būna tokių faktų, kada mokytojai 
įkalbinėja mokinius nestoti į kom
jaunimą, bet noromis organizuoja 
mokinius lankyti bažnyčią.

KAS IŠLEIDŽIAMA LIETUVOJE
Sausio 25 d. „Tiesa" skelbia 

naujuosius grožinės literatūros lei
dinius. Tarp jų lietuvio autoriaus 
yra tik J. Baltrušio „Gieda gai
deliai". Kiti leidiniai yra A. Beko 
„Pantiloniečiai pirmose linijose", 
F. Gladkovo „Cementas", J. Gruz- 
devo „Maksimo Gorkio gyvenimas 
ir nuotykiai", V. Katajevo „Aš- 
darbo liaudies sūnus", V. Panovo 
„Bendrakeleiviai" ir A. Roskino 
„Maksimas Gorkis."

Knygos gana brangios. Pav., A. 
Beko 332 psl. knyga — 10 rbl., J.

vasario 16 <1. minėjimo koncertas Spackcnbergo lietuvių stovykloje. Siame koncerte dalyvavo dirigentas 
V. Banaitis (pirmoj eilėj kairėj), operos solistė J. Augaitytė (vidury), B. Valdaugis (dešinėj), deklamatoriai 

B. Kemešaitė ir K. Gandrimas (abu prie aukurų). Dekoracijos T. Augustino. V. Augustino nuotr.

tinius šoklus šokti Kūno Kultūros 
Rūmuose Ir V. Teatre, Kaune, dai
nuoti ir džiaugtis, ragino niekados 
nepamiršti šios dienos, kol grįšime 
tos garbingos tradicijos tęsti į savo 
tėviškes.

Iškilmingo akto metu paskaitą 
skaitė mokyt. P. Bortkevičlus ir kon
certe dalyvavo be p. p. Rūkžtelienės 
Elenos, Salučkos, dar G. Peškienė. 
Taip pat buvo priimamos rezoliuci
jos Sv. Tėvui, USA užsn. reikalų mi- 
nisteriul Marshalliui, o taip pat ir 
sveikinimai VLIK-ui, LRK ir Ameri
kos lietuviams.

silikusi. įvykdydama sausio mėn. 
55% plano, liepos 32%, rugs 39%, 
o lapkričio tik 15 %. Trūkę mie
žių alaus gamybai ir kuro. Birželio 
mėn. tebuvę įmonėj 8 tonai dur
pių, liepos mėn. negauta ne vieno 
metro malkų, o lapkr. mėn. 1 d. 
teturėta 3 ton. durpių. Kaip pa
prastai tokiais atvejais puolama 
įmonės vadovybė, buvęs direkt. 
Dūdėnas (kuris alų daro, tur būt, 
jau kur už Uralo), bet ir naujas 
vadovas Vasiljevas nieko neįsten
gia pagerinti.

KAINOS LIETUVOJE

Guzdevo 184 psl. knyga 8 rubl. ir 
pan.

„RADIJO TAŠKAI"
Kaip iš sovietinės spaudos ma

tyti, Lietuvoje vietoj radijo apara
tų yra leidžiami tik vadinamieji 
„radijo taškai" — į namus įvesti 
garsiakalbiai. Tokius „taškus." 
Kaune gyventojams ir įstaigoms 
įtaiso „Kauno Radijo Mazgas", 
esąs Daukanto gatvėje.

„ŽYDINČIOS PRAMONES" 
PAVYZDYS

„Tiesa" 1947. XI. 27 numery ra
šo apie alaus daryklą „Raudonoj 
Pašvaistė". Šį įmonė 1947 m. tik 
du mėnesiu įvykdžiusi gamybos' 
planą. O kitais mėnesiais labai at-

DIDIEJI LIETUVIŲ KREPŠININKAI
Tokia antrašte, Lūbecke išeinantis 

latvių laikraštis L.I.B. No. 158, įdėjo 
straipsnį, kuriame apie „Kovo“ gas
troles rašoma:

„Prie pralaimėjimų prieš lietuvių 
krepšininkus Jau pradėjome priprasti. 
Nors labai nemalonu mums konsta
tuoti, tačiau, turint galvoje šiuos pra
laimėjimus, visos viltys, kad ateity 
latviai bebūtų priskaitomi prie ge
riausių Europos krepšinio žaidėjų, 
turi būti atmetamos ir užmirštamos. 
Su pasididžiavimu ne vietoje sunku 
ko nors pozityvaus pasiekti. Nuo 1939 
metų, kada mūsų krepšinis buvo pa
siekęs aukščiausią lygį, Jau praėjo 8 
metai ir per tą laiką padarytas mūsų 
regresas yra nesuprantamas. Tuo tar
pu lietuviams net' ir emigracijoje ne
būtų sunku sudaryti 3 atskiras ko
mandas, kurios sugebėtų nugalėti vi
sas lavių rinktines. Tas parodo, kad 
visas iki šiol buvusias latvių ir lie
tuvių rungtynes laimėjo lietuviai. 
Tuo šeštadienį ir sekmadienį galuti
nai įsitikino visi latvių sporto drau
gai, kurie Jau buvo pastebėję mūsų 
sportininkų neveiklumą ir svorio pra
radimą.. Taip, šį kartą, jau ypatin
gai nenusiminėme, kai lietuviai vėl 
nugalėjo, nes su tuo jau esame 
pratę sutikti, kaip ir su daug kuo 
Jau esame susigyvenę. Jei kada pa- 
norėsim vėl ko nors mokytis, tad tu
rime žinoti, prisiminti ir imti pavyz
džiu tuos pačius lietuvius krepšinin
kus, kurie šeštadienį ir sekmadienį 
giliai sujaudino musų tautiečius ir 
latvių sporto sluoksnius.

37 taškų pergalė per 80 minučių.
Šeštadienį lietuvių „Kovo“ koman

da nugalėjo Lūbeck'o YMCA krepši
ninkus 63—41 (34—22) ir antrą dieną 
laimėjo prieš tą patį latvių sąstatą 
(buv. Riga), kurie reprezentavo apy
gardos rinktinę 58—43 (21—19). Rung
tynių pradžia apvylė visus, kurie 
laukė intriguojančių kovų, kur kiek
vienu momentu galima buvo abejoti 
dėl nugalėtojų, davė maža įdomumo. 
Per pirmąsias 3 minutes, lietuviai, 
greitų Grybausko prasiveržimų dėka, 
pasiekė 7—0. Latvių komanda niekaip 
nespėjo prisitaikyti lietuvių greitajam 
tempui, nepaprastam blokavimui ir

1947 m. prancūzų zonos krepšinio meisteris — „Čiurlionio“ ansamblio komanda

Pakeitus pinigus, sovietuose 
nustatytos ir naujos gaminių kai
nos. Visa SSSR suskirstyta į tris 
kainų zonas. Lietuva yra priskirta 
į žemiausių kainų sritį ir oficialiai 
dabar yra tokios kainos už kilo
gramą; ruginė duona — 2 rubliai 
80 kapeikų, kvietinė duona pirmos 
rūšies miltų — 6 r. 20 k., kvietinė 
duona antros rūšies miltų — 4 r., 
ruginiai miltai — 4 r. 40 k., kvie
tiniai miltai 1 rūšies — 7 r., kvie
tiniai miltai 2 rūšies — 5 r. 70 k., 
cukrus — 13 r. 50 k., jautiena mė
sa 1 rūšies — 28 r., sviestas aukšč. 
rūšies — 62 r., silkės — 17 r., 
druska — 1 r. 60 k., obuoliai — 
nuo 12 iki 18 r., kava — 75 r., 
pienas litras nuo 2 r. 50 k. iki 3 r. 
50 k., 10 kiaušinių — nuo 10 iki 
14 r., alus pusė litro butelis — 7 r., 
Maskvos degtinė pusė litro — 60 r.

žaidikų gynybai. Puslaikis 34—22. An
troje kovų dalyje latvių komanda 
bandė sumažinti taškų skirtumą, dau
giau kreipdama dėmesio į puolimus, 
tačiau gynėjai buvo priversti vieni 
patys kovoti. Lietuvių puolėjai, grei
tai perdavė kamuolį, be sunkumų nu
galėjo gynėjus, dar padidindami taš
kų skirtumą. Kovų baigmėje, sėkmės 
paskatinti, žaidė vien lietuviai ir ligi 
pat teisėjo švilpuko Lūbeck'o gerieji 
krepšininkai buvo priversti pergy
venti savo didžiausį pralaimėjimą 2 
metų būvy, ką aiškiai liudijo didelis 
taškų skirtumas. Punktus gavo: „Ko
vas“ — Gružauskas 25, Grybauskas 17, 
Birutis 15, Ginčiauskas 2, Lauraitis 2; 
Lūbeck’o YMCA — Berkolde 13, Ze- 
belinš 9, Hermanovskis 6, L. Bėrzlnš 6 
ir Svolmanis 5, Justs 2.

Antrą dieną latvių sąstatas pertvar
kytas: Justui ir Hartmaniui pavesta 
gynyba. Jau žaidimo pradžioje buvo 
matyti, kad antroji latvių krepšinin
kų komanda geriau sugeba atsilaikyti 
greitiesiems lietuvių krepšininkams. 
Šios latvių komandos žaidimas buvo 
daug gyvesnis ir puolėjai vis dažniau 
pasiekdavo priešininkui pavojingą at
stumą. Taškai abiem komandom auga 
lygiai, tiktai dėl fatališkos Herma- 
novskio ir Berkoldo nesėkmės neįme
tamas kamuolys iš po pat krepšio, dėl 
to latviai nepasiekia taškų persvaros. 
Ilgoką laiką taškų persvara buvo lat
vių pusėje, bet puslaikio pabaigoje 
lietuvių gynėjo Lauraičio fatališkais 
metimais priešininkai pasiekė 21—19 
persvarą. Antrame puslaikyje vėl gru
miasi apylygės jėgos, bet išsiskiria 
lietuvių aiški fizinė persvara. Mūsų 
žaidikai pasijuto pailsę, bet lietuviai 
išnaudoja kiekvieną žaidiko klaidą.

Rezultatas 58—43 šį kartą nepateisina 
žaidimo lūkesčių, baigmėje reikėjo la
biau susidomėti gynyba, tada latviai 
butų gavę mažesnį taškų skirtumą.

Toks lietuvių pasisekimas Lūbeckle- 
čiams žiūrovams be abejonės buvo di
delė staigmena. Aišku, tokio aukštai 
vertingo krepšinio demonstravimo 
mes Lūbecke iki šiol nebuvome matę. 
Jeigu atsižvelgsime; į tai, kad daugu
ma komandos dalyvių krepšinį pra
dėjo žaisti tiktai tremtyje, tai Juo la
biau reikia nustebti dėl pasiekto ly
gio. Ypatingai puikus startas, greita
sis puolimas saistytas su kombinacijų 

dažnumu ir apgalvota žaidimo siste
ma sulygina šią komandą su geriau
siomis Europos komandomis.

Lūbecko YMCA pirmąją dieną ne
pasisekė surasti geresnio sąstato, o 
antrąją dieną sekėsi geriau. Turėsime 
vilties, kad pralaimėjimas bus gera 
pamoka —.“

Šachmatų pirmenybės Kasselyje
II. 14. baigėsi apie mėnesį laijco 

trukusios stovyklos lietuvių šachma
tininkų pirmenybės. Jose dalyvavo 
16 žaidėjų, kurie burtų keliu buvo 
suskirstyti Į dvi grupes. Vėliau abiejų 
grupių pirmieji keturi įėjo j baig
minį ratą, kuriame buvo kovojama 
dėl mėlsterlo vardo, šiame baigminia
me rate vietomis pasiskirstė: 1/K. 
šalkauskas-5, 5 t./iš 7 galim./2-3 Ja- 
sinskas, Sližys po 5 t., 4. Domeika 4, 
5 t. ir t. t. Pirmųjų trijų vietų lai
mėtojai gavo diplomus bei vertingas 
dovanas.

II. 15 lietuviai šachmatininkai po 
ilgos pertraukos išėjo viešumon, susi- 
tiKdami su vietos jugoslavų komanda. 
Rungtynės baigėsi aukšta lietuvių 
pergale 5, 5:0, 5. Lietuvius atstovavo: 
Jasinskas, Domeika, K. Šalkauskas, 
Sližys, Pr. Šalkauskas ir Vadopalas.

— II. 14 d. Kasselio „Lituancios" 
futbolininkai viešėjo Hann-Muendene, 
kur kovojo prieš vietos vokiečių 
futbolo vienuolikę TGS 1860 Muen- 
den. „Lituanica". sužaidusi šiąs rung
tynes žemiau savo įprastinės formos, 
pralaimėjo stiprokiems vokiečiams 3:5 
(1:3). Vokiečių' komandoje žiadė buv. 
Lenkijos rinktinės dalyvis Urban, ku
ris parodė aukštą žaidimo klasę ir 
buvo 4 įvarčių autoriumi, „Lituani- 
cai“ įvarčius pelnė: Burba, Adoma
vičius ir Sabaliauskas.

Artimiausioje ateityje „Lituanica“ 
užsibrėžusi sužaisti dar keletą fut
bolo rungtynių su įvairiomis vokiečių 
komandomis ir III. 2 d. atslgrlebimo 
susitikimą su S. Bavarijos lietuvių 
rinktine (I. 21 d. pirmąsias rungtynes 
prieš S. Bavarijos rinktinę „Litua
nica" laimėjo 2:1). Edv.

— Kempteno jaunuosius sportinin
kus vasario 14-15 d. d. aplankė Dillin
geno jauniai ir buvo sužaistos stalo 
teniso ir krepšinio rungtynės. Stalo 
tenise pranašesni pasirodė dilllnge- 
niečial ir laimėjo pasekme 6:3, o 
krepšinyje pergalė atiteko kempte- 
niečiams. Kempteno jauniai laimėjo 
pasekme 45:17 (17:8).

J-tls, S.

Gydytojų dėmesiui
Paskutiniame IRO posėdyje, Žene

voje, buvo priimta rezoliucija gydy
tojų emigracijos reikalų, kurioje val- 
stybės-IRO nariai ir kitos imigracija 
besidominčios valstybės prašomos gre
ta kitų imigruojančių DP priimti ir 
tam tikrą skaičių medicinos persona
lo. Sąryšy su tuo visi gydytojai pra
šomi prisiųsti lietuvių gydytojų są
jungos valdybai, Augsburg-Hochfeld 
stovykloj, šias žinias: 1. Vardas pa
vardė. 2. Gimimo data ir vieta. 3. Spe
cialybė. 4. Kiek metų turi stažo.
5. Kada ir kur baigė universitetą.
6. Antrašas.
Lietuvių Gydytojų Sąjungos Valdyba.

PADĖKA
Vaikų TB sanatorijos Nuern- 

berge gydytojui dr. Rudaičiui už 
operaciją bei gydymą ir seselėms 
už malonų slaugymą mano sūnaus 
Vlado reiškiu nuoširdžią padėką.

V. ir A. Gedmintai, Augsburgas

Paieškojimai
Dora Mašalaitė, b. Gampp. Albis- 

riederstr. 327, Zūrich 47, Schweiz, ieš
ko Birutės Andriūnaitytės, Milės Ja- 
nušonytės-Povorotnikovlenės, Arkadi
jaus Sapoškino iš Šiaulių ir Vinco 
Kviklio su šeima iš Kretingos.

Alex Kondrat (Aleksas Kondrotas), 
510 Elmgrove Road Rochester, H New 
York, ieško Jono Kondroto iš Ruke
nų km., Obelių valsč., Apolonijos 
Kondrotaitės. Rokiškio m., Konstanci
jos Kondrotaitės iš Latvijos, Levu- 
tės Jasiūnienės iš Kauno m.. Veroni
kos Sabutienės iš Šimonių valsč.,-Ur
šulės Urbonienės iš Kupiškio valsč.

Pranciška Radzevičiūtė — Pažusis, 
60—21 56th Drive, Maspeth L. I. N. Y. 
ieško savo giminių, brolių arba Jų 
vaikų, kilusių iš Vizginu km., Dar
sūniškio parapijos. Prašo atsiliepti 
Juozą, Julių ir Veroniką Radzevičius.

Marijona Bendzaitytė — Staniulienė, 
kilusi iš Raseinių apsk., Jurbarko 
valsč., Greičių km., šiuo metu gyv. 
Kanadoje, ieško savo giminaičio Juo
zapo Baužos ir kitų. Paieškomieji 
prašomi kreiptis į Lietuvių Komitetą 
Augsb urge-Hochf elde.

N. N arnikas, gyv. Northeim (Han.) 
DP Asembl. Centr. 281 Solingtor 3, 
ieško Veronikos Pernaravičlenės ir 
jos duktės Antosės Pernaravičlūtės, 
ištekėjusios už Broniaus Katino, gyv. 
Utenoje. Žinančius uteniškius jų 
likimą ar vietą man pranešti; yra 
laiškai iš jų sesers Canadoje.

Juozas Velička, (13a) Regensburg, 
Dachau Pl. 5, paieško savo brolio 
Kazimiero Veličkos, ginti. 1909 Mari
jampolėje, buvusio Rokiškio mokyklų 
inspektorium. . , ■

Frank Veleska (Pranciškus Velička), 
kil. iš Kauno apsk., Vilkijos v. ir 
jo žmona Antosė Vellska (gim. Sa- 
bonaitė), kil. iš Kauno apsk., Rau
dondvario v., Bilūno km., dabar abu 
gyv. USA, ieško savo brolių—seserų 
(vyras brolio Barnaso Veličkos ir 
sesers, žmona — brolio Prano Sabono). 
Pranešti: Juozui Veličkai (13a) Re
gensburg, Dachau Pl. 5.

Elzbieta Tarnauskienė, gyv 60—37 
Perry Ave Maspeth, N. Y., USA ieško 
savo giminių, kilusių iš Būdos km. 
Daugų valsč. Alytaus apskr.

Ona SvttaJūtė—Kadišlenė, gyv. 242 
Irving Ave., Brooklyn, N. Y. USA 
ieško savo giminių iš Liubavo para
pijos. --
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Dvi didžiosios sovietu paslaptys
BR. JT.

OVIETŲ S-gos žemėlapiuose, 
kuriuose sužymėtos darbo 
vergų stovyklos, šiaurės ry

tų Azijos sritis-Jakutija, Ko- 
lymos pusiasalis-paženklinta kaip 
„Dalstroi“. Jau 1932 m. Dal- 
stroi išjungtas iš tarybinių 
respublikų ir pavestas ypa
tingai NKVD globai. Sovietų 
S-goj tėra dar viena taip pat rū
pestingai slepiama vieta — Ster- 
litamakas, sritis Uralo kalnų ir 
girių glūdumoj, priklausanti taip 
pat NKVD. Dalstroi ir Sterlita- 
make vyksta darbai, kurių re
zultatas sovietų valdovams turi 
duoti į rankas priemones neko
munistiniam pasauliui pargriau
ti, o gal ir sunaikinti. Nepaisant 
visų enkavedistinių užtvarų, tos 
paslaptys vis dėlto prasisunkė ir 
pasiekė Vakarus.

Tose arktinėse šiaurės rytų 
Sibiro srityse, kur dabar NKVD 
yra sukūrusi savą Dalstroi vals
tybę, prieš 20 metų tebuvo pri- 
skaitoma apie 7.500 gyventojų, 
ūkininkus suvarius į kolchozus, iš 
Europos į dabartinį Dalstroi bu
vo nugabenta apie 30.000 „buo
žių“. Tas skaičius padidėjo po 
1941 m. ir ten galima atrasti ke
liasdešimt tūkstančių lietuvių, 
latvių, estų, lenkų, vokiečių karo 
belaisvių... Tų tremtinių kruvi
no darbo dėka per paskutinius 
metus prie Ochotsko jūros išaugo 
Nagajevo uostas su 70.000 gyv., 
atsirado kelių ir geležinkelių.

Nuo 1937 m. nė vienas laisvas 
svetimšalis nėra įkėlęs kojos į tą 
sritį. Iš ten neleidžiama išvykti 
nė vienam darbo vergui. Ten 
veikla didžiulės aukso kasyklos, 
apie kurias nerašo nė vienas so
vietų laikraštis. 194£ m. Kremlius 
paskelbė auksą pirmaeilės reikš
mės karo medžiaga. Aukso gamy
ba ir jo rezervai sovietuose yra 
valstybinė paslaptis, kuri taip pat 
rūpestingai saugoma kaip ir ato
minių tyrinėjimų paslaptis. Pran
cūzų laikraštis „Gavroche“ iš pir
maeilių šaltinių skelbia, kad 
nuo karo pabaigos sovietų 
aukso gamyba jau toli pra
lenkusi viso likusiojo pasaulio _________ _ __  _______
aukso gamybą. Kadangi sovietai Generalinis konsulatas. Tiktai grei- 
užsieniams teparduoda nežymius tu laiku Amerikon emigruojan- 
jo kiekius, apskaičiuojama, kad tiems numatoma įsteigti atskirą 
sovietų aukso rezervai jau gali pereinamąją stovyklą Muencheno 
siekti nuo penkių ligi dešimties SS kareivinėse.
milijardų dolerių vertės. JAV Augsburgo pereinamoji stovyk- 
turi aukso už 22 milijardus do- )a pašalins Muencheo Funkkaseme 
lerių. perkrovimą ir emigruojantiems su-

Sovietai aukso į užsienius teiks daug patogumų gyvenamųjų 
neišleidžia del to, kad jie nori patalpų, higienos ir procedūros 
savo rubliui užtikrinti tokį pat atžvilgiu, negu kitos tos rūšies 
tvirtą padengimą, kokį kad turi stovyklos.
doleris. Rūpestingai išlaikydami Pradžioje stovykla priglaus tik- 
ahsoliučią paslaptį apie savuo- tai 500 iškeliaujančių išvietintųjų 
sius aukso rezervus, sovietai jau asmenų, vėliau, atgavus ir kitus, 
šiandien gali sukelti pasauly dabar dar lenkų apgyventus pas
iimtas valiutų krizes, su laiku tatus, skaičius bus padidintas, 
ta galimybė tik auga. Kas žino, Stovykla turės savo bendrą val- 
kada Kremlius nuspręs atėjus gyklą, dušus, skalbyklą, rūbams 
laiką tą ginklą paleisti į darbą džiovyklą, skaityklą, salę šokiams 
ir iššaukti valiutos katastrofas ir programoms, stalo tenisui, šach- 
tuose kraštuose, kuriuos jis laiko matams, foto laboratoriją, sandė- 
savo priešais? liūs iškeliaujančių daiktams su-

1939 m. rudeni raudonoji ar- dėti. Vėliau numatoma įrengti vai- 
mlja, Įsiveržusi | Rytų Lenkiją, ku darželi, krautuvę. Visos ad- 
iš Lietuvos Brastos koncentra- ministracijos, medicinos ir gy- 
cijos stovyklos išvadavo inžinie- venamosios patalpos buvo penm- 
rių Stanislovą Kozielskį, kuris l°s labai apleistos, dalis pastatų 
dar Pilsudskio laikais buvo nu- buvo bombų apgriauti, be langų, 
teistas už revoliucini veikimą, be elektros instiliacijos. Didelėmis 
Jis tuoj buvo nugabentas i Mas- ,RO Area Team 1062, ypatingai 
kvą ir gavo atsakingą vietą gin- pabėgėlių Įkurdinimo viršininko 
įdavimo žinyboje. John F- Thomas ir dir. C. Delk

m buvo sudaryta, sne- pastangomis, visi pastatai baigiami 
cialus komitetas, kuri vadovauti Pa9^vd‘™ saliko
pasiėmė pats Stalinas ir kuris lr sutvarkvl'- Visus darbus athko 
rūpinosi pagreitinti atominius 
tyrinėjimus Irkucko srityje, Si
bire, jau nuo anksčiau buvo ty
rinėjimų institutai. 1946 m. so
vietai nusprendė pasistatyti ato
minių bombų fabriką amerikie- , ,, . - .... ... .-
čių Oak Ridge pavyzdžiu. Uralo st°vVkla Vakarų Vokietijoje, 
kalnuose, vidury didžiulių girių, on...ne
veikiai išaugo Sterlitamako mie
stas, kurio įmonių direktorium __________ _ _r____ ___
buvo paskirtas Ivanas Riskuno- vams buvo pristatyti visi šios nau- 
vas, o jo pavaduotoju minėtasis josios stovyklos aukštieji parei- 
Kozielskis. gūnai. Stovyklos direktorė paskir-

Vėliau, jau atsidūręs Vakarų ta Mrs. C. Delk, gerbūvio reika- 
Europoj, Kozielskis liudijo, kad lais rūpinsis Mrs. Fields, adminis-' 
ir darbininkai, ir mokslininkai tracijos — Mr. Suski, dokumentų 
tam fabrikui buvo NKVD pa- skyriaus viršininkas — Erlam, re- 
rinkti iš pačių politiškai patiki- gistracijos — Klemanis, individua- 
miausių žmonių. Kartą pasiųsti į linės emigracijos viršininkė — 
Sterlitamaką, jie iš ten jau nebei- Miss Malefijt, direktoriaus pava- 
šėjo. Sterlitamako labortori- duotojas ir transporto reikalai — 
jos ir dirbtuvės buvo moder- Mr. Selliken.

niausiai įrengtos, ir jose. dr. Ka- 
picos, prof. Joffes ir Vavilovo 
vadovaujami, dirbo, be kitų, vi
sa eilė vokiečių profesorių, tarp 
jų Wollmer, Herz, Karl Bern
hardt ir Max Steinbeck. Techniš- 
kajai įmonės vadovybei, kurios 
priešaky buvo Kozielskis, Sta
linas įsakė atominės bombos ga
mybą baigti ligi 1948 m. sausio 
1 d. nuo to meto turėjo prasidėti 
serijinė gamyba.

Laboratorijų darbininkai, pa
sinaudodami sovietų špionažo'iš 
užsienių gautais duomenimis, sa
vo darbą atliko net greičiau ne
gu buvo užplanuota. Kozielskio 
žinioj esančioms įmonėms * teko 
uždavinys išrasti dispozityvą, su 
kurio pagalba būtų galima nus
tatyti bombos sprogimo laiką. 
Pagaliau ir tai buvo atlikta. Ko- 

NAUJOJI EMIGRACIJOS 
STOVYKLA AUGSBURGE

Vasario 20 d. Augsburgo Area 
Team direktorius sukvietė jo apy
gardoje išeinančių DP laikraščių 
atstovus apžiūrėti naujai kuriamą 
emigracinę stovyklą ir iš jos va
dovybės išgirsti apie visus or
ganizavimo sunkumus bei ateities 
planus.

Naujoji emigracinė stovykla, 
kuri oficialiai bus atidaryta kovo 
mėn. 4 d., aptarnaus visą IRO 
Augsburgo apygardą su maždaug 
41.000 DP (36.658 gyv. stovyklose 
ir apie 4.000 už stovyklos ribų).

Stovyklos darbų programoje pir
moje eilėje stovi viengungių vyrų 
ir moterų įkurdinimas Anglijoje. 
Čia bus tvarkomi ir visi indivi
dualinės emigracijos reikalai bei 
repatrijacija. Važiuojančių į JAV 
reikalus kaip ir iki šiol tvarkys 
Muenchenas, kur yra Amerikos

ir sutvarkyti. Visus darbus atliko 
patys DP. Žurnalistai turėjo pro
gos šias patalpas apžiūrėti ir įsiti
kinti, koks milžiniškas darbas jau 
atliktas. Atrodo, kad Augsburgo 
pereinamoji stovykla daugel'u 
atžvilgių bus geriausia emigracinė

MAŽUTE SPAUDOS 
KONFERENCIJA 

Susirinkusiems spaudos atsto- 

Venecuelos vaizdas, kurf pirmiausia išvysta. atvykdami iš Europos Dp

zielskis vėliau liudijo, kad spro
gstamoji medžiaga, sudėta j ato
minę bombą, svėrė 850 gramų. 
Pirmojo sprogdinimo bandymas 
buvo paskirtas 1947 m. rugpjū
čio 17 d.

Bandymas nepavyko. Bomba 
nesprogo.

Susijaudinimas Maskvos aukš
čiausiose vietose buvo nepa
prastas. Sovietų vyriausybės spe
ciali komisija, daug netyrinėjusi, 
nustatė kad būta sabotažo, ir, bū
tent, mechaninėse dirbtuvėse. 
Mokslininkams šešėlis nebuvo 
mestas. Kozielskis yra įsitikinęs, 
kad sovietų vyriausybė nedrįso 
jų atgrasinti, nes jau dr. Kapicos 
ištrėmimas į Uralą jo kolegas 
buvo labai blogai nuteikęs. O 
Stalinas tų tyrinėtojų darbą la
bai branginąs. Del to kaltė buvo 
suversta mechaninio skyriaus 
vadovybei, ir inžinieriai Koziel
skis, Makaida ir Cečulinas buvo 
atleisti iš pareigų, NKVD suimti 
ir nugabenti į Maskvą „pasiaiš
kinti“.

Nujausdamas, kuo tas „pasi
aiškinimas“ baigsis, Kozielskis 
jau Maskvoj sukombinavo pa
bėgti, pasiekė Lenkiją ir jau šių 
metų pradžioj buvo Paryžiuj, kur 
jis ir paskelbė kai kurias reve- 
liacijas.’ Jis mano, kad sovietų 
atominės bombos eksperimentas 
nepasisekė dėl netinkamo sprog
stamosios medžiagos parengimo.

Šiuo metu Kozielskio nebėra 
ir Paryžiuj. Sako, kad jis išplau
kęs į užjūrius.

Mr. John F. Thomas, pabėgėlių 
įkurdinimo viršininkas, pradėdamas 
pasikalbėjimą, pabrėžė, kad jis 
norįs atsakyti į tuos klausimus, 
kurių yra gavęs iš įvairių sto
vyklų. Svarbiausieji klausimai 
apima administracinio personalo 
parinkimą, gyventojų, patalpų tin
kamumą ir terminą, kada stovykla 
pilnai pradės vykdyti įkurdinimo 
programą.

Ieva Paulekiūtė—Rockefellerienė

Atsakydamas į pirmąjį klausimą, 
Mr. Thomas pabrėžė, kad renkan
tis DP personalą, buvo paskelbta 
visoms stovykloms ir prašyta 
pristatyti kandidatai. Iki vasario 
18 d. kandidatų buvo gauta: estų 
67, vengrų 1, žydų 28, latvių 148, 
lietuvių 67, lenkų 110, rumunų 3, 
be pilietybės (rusų) 7 ir ukrainie
čių 45 kandidatai. Iš šių 476 as
menų pereinamojoje stovyklose 
dirbs apie 200. Atrenkant persona
lą, buvo kreipiamas dėmesys Į 
kalbų mokėjimą, kokį darbą dirbo, 
ką sugeba atlikti. IRO pareigūnai 
kalbėjosi su kiekvienu kandidatu. 
Apie atrinktuosius bus atsiklausta 
buvusių darbdavių ar tautinių 
komitetų. Stovyklos vadovybė 
nori, kad kiekvienas pereinamo
sios stovyklos tarnautojas būtų 
tinkamas savo paskirčiai ir kad 
tarnautojai atstovautų visas Area 
tautines grupes.

Apie du paskutinius klausimus 
jau kiek užsiminta anksčiau. Čia 
Area įkurdinimo šefas ypatingai 
pabrėžė, kad toks patalpų 
kymas buvo įmanomas tik 
savanoriško pasišventėlių 
dėka.

Per kovo mėn. manoma 
būti įgyventinti 1 arba 2 
dimo projektai. Balandžio mėn. 
šis tempas bus pagreitintas.

sutvar- 
didelio 
darbo

tegalės 
įkurdi-

IRO TURI DAUGIAU LAIVŲ
Iš pereinamosios stovyklos va

dovybės pranešimų paaiškėjo, kad 
šiuo metu IRO turi septynis laivus 
DP pergabenti į kitus kraštus. Ne
seniai tas skaičius tesiekė tik 3. 
Transportiniai laivai nesą dideli ir 

tegalį gabenti po 850—1.200 as
menų. Kelionė, pav., į Kanadą ir 
atgal trunkanti 20 dienų. Laivų 
trūkumas, ribotos lėšos (vienas 
laivas dienai atseina apie 4.000 sv. 
sterl.) trukdo pilną emigracijos iš
vystymą. Vien Kanada iki liepos 
mėn. nori gauti 26.000 DP. Visi da
bar vykstantieji Kanadon važiuoją 
tik pagal paskirų įmonių sutartis 
su vyriausybe ir artimieji kanadie
čių giminės. Tikimasi, kad Kana
da priims imigracijos įstatymą ir 
jon įvažiuoti galės daugiau DP su 
šeimomis.

Baigiant pasikalbėjimą, Mr. John 
Thomas pabrėžė, kad visi DP nori 
išvažiuoti iš Vokietijos. Daugiau
sia jų nori vykti į angliškai kal
bančius kraštus, į tikrosios demo
kratijos valstybes, nuvykti ten kur, 
galėtų gauti darbo ir uždirbti, kur 
galėtų vykti su šeimomis, kur bū
tų leista turėti savo spaudą, mo
kyklas ir bažnyčias. Šiuo metu 
tepriimami tik viengungiai, tik 
tinką darbui, stiprių raumenų 
vyrai ir moterys.

Kai Amerika priims Strattono 
ar kitokį įstatymo projektą ir 
prasidės ten emigracija, ir kiti 
kraštai plačiau atidarys duris iš- 
vietintiesiems asmenims. V. R.

VATIKANO MIGRACIJOS 
ĮSTAIGA

Vatikano valstybės sekretoria
tas yra įsteigęs biurč, kurio užda
vinys yra padėti žmonėms įsikur
ti svetimuose kraštuose. Įstaiga 
turi natūralinės migracijos ir trem
tinių įkurdinimo skyrius. Pirmasis 
skyrius rūpinasi ištirti sąlygas tų 
kraštų, kur galima emigruoti, su
daryti imigracijos ir emigracijos 
katalikų komitetus, kurie ateiviams 
teiktų moralinę pagalbą, padėtų 
susirasti darbo, supažindintų su 
naujojo krašto gyvenimo sąly
gomis ir palengvintų ryšių palai
kymą su valdžios įstaigomis. Trem
tinių skyrius, be jau išvardintų už
davinių, rūpinasi dirbti kartu su 
IRO, kreipiant daugiau dėmesio į 
vaikus, ligonius ir senius. Prie jo 
uždavinių priskiriama ir tinkamas 
stovyklų moralinio — tikybinio 
gyvenimo aprūpinimas. Vatikano 
Misijos Įstaiga Ženevoje turi savo 
atstovą tėvą Killion ir Vašingtone 
J. Eksc. kardinolą apaštališką de
legatą, kuris palaiko ryšius 
JAV imigracijos departamentu 
IRO Vašingtono skyriumi.

su

Vatikano Misijos įstaigai padeda 
šios organizacijos: 1, JAV Kata
likų Vyskupų Taryba, tvarkanti 
visą krašto katalikų veiklą šiuo 
reikalu, 2. NCWC. (pas mus trum
pai vadinama Katalikų Misija), 3. 
JAV Katalikų Pabėgėlių Komitetas, 
kuris rūpinasi našlaičių pergabeni
mu ir įkurdinimu, 4. Pagalbos Už
sieniui Katalikų Komitetas (anglų), 
kuris veikia Vokietijos ir Austri
jos anglų zonose, 5. Katalikų Ko
mitetas padėti Kanados imigran
tams. Jo atstovas yra tėvas Warn- 
ke, O.M.I., 6. Vatikano Misija 
Kronberge, kuri kartu su tautini
ais delegatais tvarko tremtinių 
tikybinius reikalus.

Be to, mons. P. Bertoli, Berno 
nuncijatūros patarėjui, yra pa
vesta ieškoti įkurdinimo galimy
bių Pietų Amerikoje. Pirmasis Va
tikano Misijos rūpestis yra organi
zuoti imigracijos komitetus įvai
riuose kraštuose, kur paruoštų dir
vą ateiviams. Tokie komitetai su
daryti Belgijoje, Prancūzijoje, 
Anglijoje, Italijoje, Šveicarijoje, 
Kanadoje, JAV, Argentinoje, Bra
zilijoje, Čilėje, Kolumbijoje, Ekva
dore, Paragvajuje, Peru, Urugva
juje, Venezueloje ir Australijoje 
(Observ. Romano, 48. 1. 26 (27).

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Mūsų bendradarbis iš Yalloum, 

Australijoj, savo laiške sausio 
mėn. pabaigos rašo: „Prieš kelias 
savaites su 30 lietuvių iš pereina
mosios stovyklos persikėliau į 
darbovietę. Dirbame rudosios ang
lies kasyklose. Rudoji anglis guli 
žemės paviršiuje. Kasama mašino

mis. Darbas lengvas, bet 8 darbo 
valandas išbūti ore. kepinant sau
lei (35—40 C), ne juokai. Bet jau 
pradedame apsiprasti. Savaitės už
darbis 7—8 svarai. Butas ir mai
stas—1 svaras. Palyginus su JAV 
ir Kanados darbininkų uždarbiu, 
mūsų atlyginimas yra 2—3 kartus 
didesnis.

Taupysime pinigus grįžimui na
mo . .

PER AMERIKOS RADIO DP 
REIKALAIS

Iš Frankfurto pranešama, kad 
amerikiečių vyr. būstinės išvietin- 
tųįų asmenų skyriaus viršininko 
pavaduotojas pulk. Jerry M. Sage 
skris į JAV, kad galėtų dalyvauti 
New York Herald Tribune kovo 
mėn. ruošiamojoje radio diskusi
jų transliacijoje. Diskusijose, pa- 
vad. „Europa tokiame pasauly, ko
kio mes norime", dalyviai 
svarstys amerikiečių okupacinių 
sričių problemas, Marshallio pla
na ir Europos išvietintųjų asmenų 
klausimą.. Amerikiečių kariuo
menės siųstuvai šia programą per
transliuos Europai. (S & S, 48. 
2. 16).

DARBO BENDRUOMENE NORI 
PALENGVINTI DP ĮVAŽIAVIMĄ 

Į JAV
Garsus emigracijos reikalų žino

vas Kolumbijos universiteto tei
sės prof. Joseph P. Chamberlain iš 
New Yorko praneša, kad sudaryta 
visų religijų darbo bendruomenė, 
kuri palengvins Europos DP įkur
dinimą JAV.

Suplanuotoje darbo bendruo
menėje bus atstovaujamos didžiau
sios JAV religinės grupės — pro
testantų, katalikų ir žydų — per 
visoje Amerikoje išsiplėtusias lab
daros organizacijas, kurios jau da
bar dirba kartu. Dr. Chamberlain 
ta pačia proga nurodo, kad šios 
programos įgyvendinimas priklau
so nuo įstatymo, kuris numato 
be kvotos įsileisti didesnį DP skai
čių (WK, 48.2.16)

TURINTIEMS DARBO SUTARTIS 
AMERIKOJE ŽINOTINA

Vienas mūsų žinomas tautietis 
iš Brooklyno „Žiburių" redakcijai 
praneša: „Visi, kurie prie savo do
kumentų turi ir darbo sutartis, te
būnie atsargūs. Pagal Lietuvos Ge
neralinio Konsulo New Yorke pra
nešimą, apie visus, kurie turi dar
bo sutartis, Amerikos konsulas 
atsiklausia Darbo departamentą 
Vašingtone ir dažniausiai po ko
kių 6—7 savaičių gauna neigiamą 
atsakymą. Tokiu būdu emigranto 
kvotos numeris pradingsta. Išimtis 
yra tik diplomuotiems agrono
mams. Agronomas, jei turi darbo 
sutartį ūky, greitai gauna vizą be 
kvotos. Todėl šiuo metu dar dar
bo sutartys su įmonėmis Ameri
koje emigrantams yra nenaudin
gos.”

DP INTELEKTUALŲ KON
FERENCIJA

„Patariamasis Specialistams Įkur
dinti Komitetas", neseniai sudary
tas PCIRO, savo sausio 12 d. po
sėdy nutarė sušaukti intelektualų 
pabėgėlių* konferenciją. Konferen
cija įvyks balandžio mėn. 26—30 
d. Gwatt bei Thun, Šveicarijoje.

Numatoma, kad konferencijoje 
bus sudaryta daug komisijų spe
cialioms problemoms aptarti. Tarp 
jų numatoma pasitobulinimo ir 
naujos profesijos pasirinkimo ko
misija įvairioms intelektualų gru
pėms, komisija gydytojų klausi
mams, komisija dabartinėms inte
lektualų darbo sąlygoms DP sto
vyklose ir už jų ribų spręsti ir t.t.

Konferencijoje IRO įkurdin’mo 
direktorius padarys pranešimą 

- apie pabėgėlių ir išvietintųjų as
menų įsikurdinimo galimybes ben
drai ir atskirai apie intelektualų 
pabėgėlių ir išvietintųjų asmenų. 
Po pranešimo išsitars pabėgėliai, 
kuriems yra pasisekę ir toliau 
dirbti savo profesijose, o taip pat 
ir tokie asmens, kurių visos 
pastangos gauti darbo savo srity
je, buvo nerealizuotos.

Vienas konferencijos posėdis 
bus specialiai pranešimams įvairių 
organizacijų, kurios rūpinasi in
telektualų pabėgėlių ir specialistų 
reikalais.

1 Konferencijoje galės dalyvauti 
■ 50 pabėgėlių ir išvietintųjų as- 
‘ menų. Asmenų atrinkimas pa- 
1 vestas IRO zonų pareigūnams.

Tame pat posėdy komitetas iš- 
• klausė gydytojų pakomisės pra-

Lietuvių tremtinių meno trupė Anglijoje, vadovaujama Ant. Petrikonio (sėdi viduryje), koncertavusi 48. I. 17 
anglų publikai Winton Eccles Lanes Lotary klube.
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tautinę Šventę.
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tautinis didvyris, kurio gimimo dieną. Vasario 22, amerikleCial 
SvenCia kaip savo *—’---- **

nešimą iš jų pirmojo suvažiavimo 
sausio mėn. 7 d. Ženevoje. Iš šio 
pranešimo paaiškėjo, kad buvo 
kreiptasi į Pasaulinę Sveikatos 
Reikalams Organizaciją ir IRO 
darė intervencijas pas daugelį 
valstybių vyriausybių, kad pabė
gėliai ir DP gydytojai būtų priimti. 
Kol kas laikinai atsisakyta nuo 
minties gydytojus rengti kitoms — 
ne gydytojų — profesijoms.

Pakomisė pasisakė už gydy
tojams pasitobulinimo kursų įstei
gimą. Tokie kursai turėtų padėti 
gydytojams pasiruošti užjūrio dar
bui. Kad šis darbas galėtų būti 
realizuotas, turėtų būti pritrauktos 
privatinės šalpos organizacijos.

Muki milijonierius Winthropas 
Rockefelleris vedė lietuvaite

Lietuvos vardas skamba visoje Amerikoje
kiečių spaudos korespondentai 
neduoda atsikvėpti, prašydami 
daugiau informacijų apie Lietu
vą, jos istoriją, problemas, įžy
mybes. Amerikoje pirmą kartą 
taip garsiai ir išdidžiai suskam
bo mažos Lietuvos vardas.

Amerikiečių laikraščiai rašo, 
kad jaunoji Rockefellerienė 1933 
m. liepos 16 d. Čikagos parodoj 
„Century of Progress“ laimėjusi 
gražiausios lietuvaitės — „Miss 
Lithuania" vardą. Mūsų draugai 
iš Amerikos rašo, kad Ievutė - 
Paulekiūtė-Amerikos angliškieji 
laikraščiai ir dabar taip rašo jos 
pavardę-visą laiką buvo ir pasi
liko tikra lietuvaitė. Ji gražiai 
kalba lietuviškai ir daug pasi
tarnaujanti Lietuvos reikalui. Ti
kime, kad ji dabar dar daugiau 
pasitarnaus ištekėjusi už vienos 
iš garsiausių ir turtingiausių 
JAV šeimų nario.

Ievutė Paulekiūtė buvo artistė. 
Ji vaidino ir išgarsėjusiame vei
kale „Tobacco Road“ bei 
„Knights of Song“. 1945 metais 
Hollywoodas ją buvo angažavęs 
filmai „Once Upon a Dream“, « 
bet ii ligi šiol ekrane nepasirodė. 
Likimas skyrė pasukti kitu ke
liu. AmeHkiečių spauda Ievutę 
Paulekiūtę jau vadina „buvusia 
artiste“, — matyt, kad Mrs. 
Rockefeller daugiau nei scenoj, 
nei ekrane nebepasirodys.

Ievutė Paulekiūtė gimė Nobles
town, Pensylvania. Jos tėvai iš 
Lietuvos nuvyko į Ameriką, 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. Jos 
motina Petrė Paulekienė — Ne- 
veckaitė ir tėvas tebėra gyvi ir 
gyvena Amerikoje.

Vasario mėn. 14 d. Winthropas 
Rockefelleris, 36 metų jaunikai
tis milijonierius, Amerikos naftos 
karaliaus J. D. Rockefellerio jau
niausias anūkas, vedė Ievutę 
Paulekiūtę, 31 metų Amerikos lie
tuvaitę/ Winthropo Rockefellerio 
vedybos sujaudino visą Ameriką. 
Vestuvių baliuje, į kurį tebuvo 
pakviesta tik 50 asmenų, dalyva
vo Windsor© hercogas su žmona 
(buv. Mrs. Simpson), lordas 
Brandfordas, Mrs. Hudson Van
derbilt, Rockefellerių giminė ir 
kitos į Floridą susirinkusios ang
losaksiškosios Amerikos įžymy
bės. Pirmoji pamergė buvo nuo
takos sesuo Izabelė Paulekiūtė, 
jos pabrolis-jaunikio brolis Lau
rence Rockefelleris.

Winthropo Rockefellerio vedy
bos visoje Amerikoje kitas sen
sacijas nustūmė į šalį. Amerikie
čiai tą momentą pamiršo kitas 
aktualijas ir tekalbėjo apie Win- 
thropą Rockefeller! ir jo žmoną 
Ievutę. Visa didžioji spauda pir
muosius puslanius paskyrė Win
thropo Rockefellerio ir Ievutės 
Paulekiūtės nuotraukom ir ves
tuvių aprašymui. Neatsiliko ir 
visos žinių agentūros. Kartu su 
jaunavedžių vardais visoje Ame
rikoje garsiai nuskambėjo ir Lie
tuvos vardas: visa spauda ir žinių 
agentūros pabrėžė, kad Ievutė 
Paulekiūtė yra lietuvaitė.

Vestuvių išvakarėse Winthro
pas Rockefelleris per radiją pa
sakė kalbą, kurioje pasisakė di- 
džiuojąsis vesdamas „taurios ir 
narsios lietuvių tautos dukrą“.

Amerikos Lietuvių Informaci
jos Centro (LAIC) direktoriui 
adv. Kostui R. Jurgėlai ameri-
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VOKIEČIAI NORI 
KONTROLIUOTI DP

Bavarijos mln. pirm, pavaduo
tojas dr. Joseph Mueller vasario 
17 d. spaudos konferencijoje 
Muenchene reikalavo, kad visi 
DP būtų perduoti vokiečių poli
cijos jurisdikcijai. Anot jo, vo
kiečių policija, negalėdama įeiti 
į DP stovyklas, negalinti sėkmin
gai kovoti prieš nusikaltimus. 
„Per paskutinius tris mėn. buvo 
520 tokių atsitikimų“ pareiškė 
Mueller. Statistika parodanti, kad 
DP kriminalinių kalinių skaičius 
sudaro 6,8% visų Bavarijos kri
minalinių kalinių (S&S, 48. 2. 18)
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