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AMERIKOS ŠIRDIS SU TAVIM, LIETUVA!
Impozantiška Amerikos Kongreso manifestacija uz Lietu-vos laisve

DAR niekad ligi šiol Jung
tinių Amerikos Valstybių 
viešoji opinija nebuvo taip 
impozantiškai sumobilizuota Lietu

vos bylai kaip šiemet, minint Lie
tuvos Nepriklausomybės 30 metų 
sukaktį. Tai pasigėrėjimo ir dė
kingumo vertas mūsų brolių 
amerikiečiu nuopelnas, daugiausia 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir jos 
spaudos tarybos — LAIC, Ligi šiol 
turimomis žiniomis, Vasario 16 d. 
proga viešus pareiškimus paskelbė 
41 kongreso narys — 16 senatorių 
ir 25 atstovai. Iš jų Massachusetts 
senatorius Lodges vasario 17 d. 
kalbėjo senate, o vasario 16 d. at
stovų rūmuose kalbas pasakė at
stovai Jonkman (Michigano), Jock- 
son (California), Me, Cormack 
(Mass.) ir Sasscer (Maryland). Įta
kingiausias JAV dienraštis „New 
York Times" vasario 16 d. nu
mery įsidėjo gražų vedamąjį „Lie
tuvos Nepriklausomybė", parašytą, 
vieno iš to laikraščio redaktorių, 
lietuvio O. Tolišiaus (Toliszus). 
Tarp kongresmonų, kurie pavedė 
LAIC—ui .paskelbti jų pareiškimus, 
yra respublikonų kandidatas į pre
zidentus senatorius Taftas, atsto
vų rūmų spykeris (pirmininkas) 
respublikonas J. W. Martin, atsto
vų rūmų užsieniu komisijos pir
mininkas C. A. Faton, praeitą va
sarą Europą lankiusios kongreso 
misijos pirmininkas atst. H. A. 
Smith. — Pareiškimus paskelbė ir 
demokratų lyderis atstovų rū
muose J. M. Cormack ir tos pat 
partijos ekzekutyvo direktorius 
Gael Sullivan. Trumpą, bet nuo
širdų laišką LAICui atsiuntė Illi
nois atstovas J. A. Sabath, daug 
padėjęs atgauti Lietuvai nepriklau
somybę ir jos pripažinimą Vašing
tone po pirmojo Pasaulinio karo.

„MES, AMERIKIEČIAI, NEBE- 
GALIM TYLĖTI..."

Senatorius Lodge savo kalboje 
JAV senate be kito pareiškė, jog 
sovietų teroras ir genocidas Lie
tuvoje „verčia mus (JAV) rimtai 
pasvarstyti, ar mes, stipriausia 
tauta pasauly, nesam ištižę ir 
moraliai silpni, kad leidžiam to
kiai padėčiai tęstis". Priminęs 
Lietuvos kreipimąsi į JTO dėl so
vietinio lietuvių tautos naikinimo, 
senatoriaus Lodges pastebėjo, kad 
„JTO tikriausiai nebegalės į tai at
sukti nugaros ... Taip pat ir mes, 
amerikiečiai, nebegalim tylėdami 
toliau ignoruoti tokios nepaken
čiamos padėties. Nuo 1941 m., ka
da valstybės departamentas pas
merkė sovietinę Lietuvos okupaci
ją, mes nebesam paskelbę jokio 
tolimesnio oficialaus pareiškimo. 
Savo nuolatiniu tylėjimu mes ne
galim pasididžiuoti".

Ir senatorius Taftas savo pareiš
kime sako, jog „mes, amerikiečiai, 
| dabartinį lietuvių tautos likimą 
negalim žiūrėti nejausdami gėdos. 
Nepaisydami Atlanto Chartoj pas
kelbtųjų idealų, mūsų atstovai 
Teherane, Jaltoj ir Potsdame net 
neiškėlė minties, kad Lietuva ir
jos kaimynai prie Baltijos atgautų 
savo suverenines teises ir savival
dą. Aš nuoširdžiai tikiu, kad lais
vės ir teisingumo principai, kuri
ais pagrįstas ir amerikiečių, ir lie
tuvių gyvenimo būdas, triumfuos 
ir kad ateity Lietuvos nepriklau
somybės šventė bus minima lai
mingesnėmis aplinkybėmis.

(Vėliau, vasario 23 d. sena
torius Taftas, kalbėdamas De
troite, kritikavo JAV vyriausybės 
padarytas sovietams nuolaidas ir 
pareiškė: „Mes net nebeminim 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos lais
vės ...")

„IŠDIDI IR GARBINGA LIETUVA"
Michigano atstovas Jonkmanas 

vasario 16 d. atstovų rūmuose 
vaizdingai nupiešė sovietų dikta
tūrą ir genocido nusikaltimą Lie
tuvoj ir reikalavo, kad JTO pra
vestų tyrinėjimus, vis tiek, ar so
vietai sutiks, ar ne. Prie jo prisi
dėjo Kalifornijos atstovas Jack- 
sonas, kuris savo kalbą baigė šiais 
karštais žddžiais: _

„Lietuva, vėl gyvuos, išdidi ir.įaii’bati t“k vienas““masį”v?lsty- 
garblnga, kaip tautų šeimos narys. bės savarankiškumo ir neprlklau- 
Po dabartinės nevilties pagaliau somybės atstatymas. Sis mūsų 
ateis laisvėj apvainikavimas, Jeigu tikėjimas yra nepalaužiamas, ta- 
vlsl geros valios žmonės puoselės člau laikas bėga, Ir žmonės dėl ne
vilties liepsnele ir žmogaus verty- sibalgiančio laukimo ima nekan- 
bės idealų. Valio, Lietuvai“ trauti. Mūsų tautiečiai negali su-

„Visoj Europoj nėra tautos, kuri prasti, kodėl didžiosios pasaulio 
taip brangintų laisvę kaip lietuvių galybės, kurios išvedė savo tautas

tauta", savo kalboj pareiškė po 
Jacksono paėmęs žodį Masachu- 
setts atstovas, demokratų lyderis 
Me Cormack. „Mes visi laukiam 
tos dienos, kada naujas laisvės 
proklamavimas pripildys džiaugs
mu visame pasauly gyvenančių 
lietuvių širdis ir padrąsins visus 
tuos, kurie yra pasiryžę gyventi 
dėl dižiojo principo —, dėl teisės 
į gyvenimą, laisvę ir laimės sieki
mą ... Mūsų šalis nepripažino so
vietų akcijos, sunaikinusios Lietu
vos nepriklausomybę. Komunizmo 
veržimasis Europoje ir visur bus 
sustabdytas, po to jis bus nugrūs
tas atgal, ir tada Lietuvos ne
priklausomybė ir jos tautos laisvė 
bus grąžinta.

Amerikos širdis su tavim, Lietuva!
Marylando atst. L. G. Sasscer at

kreipė dėmesį į Lietuvos padarytą 
„nuostabią pažangą" ir pasididžia
vo, kad jam esant Marylando šta
to senato pirmininku vasario 16 d. 
buvo oficialiai deklaruota kaip 
Lietuvos Diena

„LIETUVIAI TREMTINIAI MANE 
TAIP PAVEIKĖ . . ."

Kiti kongresmonai - senatoriai ir 
atstovai - savo viešuose pareiški
muose be kitko priminė didelį lie
tuvių tautos įnašą į bendrąjį žmo
nijos gėrio lobyną. „Šaunioji lietu
vių tauta savo narsumu ir tikė
jimu per kartų kartas ugdė 
žmogaus laisvės pradą", pareiškė 
senatorius R. E. Baldwin (Con- 
necticutS. Illinois senatorius C. W. 
Brooks kalba apie „karžygišką lie
tuvių tautą". Sena t. J. H. McGrath 
gėrisi, kad „kur tik mūsų šaly yra 
lietuviško kraujo žmonių, ten pi
lietines dorybes stiprina jų atnešti 
privalumai. — tėviškės bei namų 
meilė ir atsidavimas Dievui". 
Michigano atstovo J. D. Dingell 
žodžiais, „Lietuva yra daugiau 
kaip laisvės simbolis: Lietuva tei
kia įkvėpimo Viso pasaulio tau
toms, branginančioms laisvę". Ir 
New Jersey atst. Mary T. Norton 
pripažįsta, kad „jūs, lietuviai, užsi- 
tarnavot visų laisvę branginančių 
tautų pasigėrėjimą jūsų karžygiš
ką kova dėl teisingumo, laisvės ir 
lygybės idealų ... Ši kąva turi 
privesti prie galutinio triumfo."

New Jersey senatorius A. H. 
Smith pareiškė:

„Praeitą vasarą, būdamas Euro
poj, kaip kongresinio Smith Mundt 
komiteto pirmininkas, aš turėjau 
progos aplankyti JV zonos Vokie
tijoj DP stovyklas. Man padarė 
smogiamą (spūdį puikus lietuvių 
charakteris ir Jų atsidavimas savo 
tėvynei. Prisipažinsiu, jog jų cha
rakterio tvirtumas mane taip pa
veikė, kad grįžęs į JAV, aš tuoj 
pasiūliau senatui įtatymą, kuris 
leistų atitinkamam tremtinių skai
čiui virš kvotos įvažiuoti į JAV".

To paties komiteto narys, New 
Yorko atst. J. K. Javits, iš asmeni

TIKIM,

nio kontakto patyręs, kad „lietu
viai tremtiniai yra iš tų žmonių, 
kurie labiausiai nusipelno ko grei- 
čiausios viso pasaulio geros valios 
žmonių pagalbos ... Aš tvirtai 
tikiu, kad mano ir mano kolegų 
pastangos pravesti įstatymą kaip 
Strattono bilius artimoj ateity duos 
vaisių, ir jūsų broliai lietuviai 
Naujajame Pasaulyje ras naują 
gyvenimą ir naujus namus".

AMERIKIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
BENDRA KOVA

„Dera priminti amerikiečių tau
tai", pareiškė Indianos atst. Ray J. 
Madden, „kad Lietuva šiandien 
kovoja dėl tokios pat laisvės, ko
kią mūsų šalis išsikovojo 1776 m." 
Massachusetts atst. D. Donohue 
taria šiuos jaudinančius žodžius: 
„Nors mes liūdime dėl dabartinės 
Lietuvos nelaimės, tačiau nėra 
pagrindo nusiminti. Savo istorijoj 
lietuvių tauta pakartotinai parodė, 
kad ji galų gale vis tiek nugali 
kaimynų priespaudos triumfą. 
Krikščioniškasis tikėjimas, kuris 
1399 m. atrėmė tororių invazją ir 
išgelbėjo Europą nuo barbarijos, 
yra su Lietuva ir šiandien ... Aš 
tvirtai tikiu, kad čia, JAV, daugu
mas amerikiečių vis labiau susirū
pina dabartiniu Lietuvos likimu ■ • 
Lietuvos byla yra iššūkis moral- 
nei amerikiečių ir jungtinių tautų 
sąžinei — įvykdyti dižiuosius visų 
tautų laisvės principus ... Lietuvai 
padaryta didžiulė skriauda turi 
būti atitaisyta, ir aš laikau savo 
pareiga pasižadėti, kad savo nuo
latines pastangas skiriu šventajai 
Lietuvos bylai ir visų žmonių 
laisvei".

„NEBETOLI LIETUVOS LAISVES 
DIENA!"

„Aš siunčiu vilties ir džiaugsmo 
žinią lietuviams Amerikoje ir tė
vynėje .. Lietuva neliks pavergia!" 
pareiškė atstovų rūmų pirmininkas 
Joseph W. Martin. „Testiprina Die
vas jūsų širdis ir rankas jūsų lais
vės kovoje?"

„Aš tvirtai tikiu, kad artima 
ateitis vėl išvys Lietuvą laisvą ir 
nepriklausomą, atgavusią savo 
vietą tarp laisvų tautų“, savo tele
gramoj LAICui sako Massachu
setts atstovas J. M. McCormack. 
Atstovų rūmų užsienių komisijos 
pirmininkas A. Eaton deklaruoja 
„visų tikrų amerikiečių tikėjimą, 
kad nenugalimoji ir nemirtingoji 
Lietuva pagaliau bus išlaisvinta". 
„Aš esu tikras, kad mes visi pa
matysim naujosios, didesnės Lie
tuvos dieną", sako Kalifornijos 
atst. D. L. Jackson. Massachusetts 
atst. Henry Cabot Lodge ir, reiškia 
„karštą viltį, kad Jau nebetoli toji 
diena, kada mes pamatysim Lie
tuvą vėl besidžiaugiančią visomis 
laisvėmis".

„Šiandien nelaimingoji Lietuva 
yra Rusijos išdavimo auką", pa

kad musu reikalas bus teisingai issprestas

Pasikalbėjimas su estu centrinio komiteto pirmininku prof. dr. ERNST EIN

Estų nepriklausomybės paskelbimo 
30—tųjų metinių proga estų centrinio 
komiteto Vokietijoj pirmininkas 
prof. dr. Ernst Ein priėmė „Ži
burių“ atstovą ir mielai atsakė ) pa
tiektus klausimus.

Kaip nusiteikę estai SvenCia 30— 
tąsias Estijos nepriklausomybės pas
kelbimo metines ir kaip Jūs ver
tinate tarptautinę padėt) Baltijos 
valstybių atžvilgiu?

SAVO nepriklausomybės pas
kelbimo dieną, vasario 24-tąją, 
sstai jau ketvirtą kartą švenčia 
tremtyje. Kaip ir kitais metais, 

taip ir šį kartą ta proga mes (gau
nam naujo optimizmo ir sustipri- 
nam savo tikėjimą, jog mūsų tei
sėtas reikalas bus teisingai iš

reiškia Marylando atst. Hugh A. 
Meade." Tas silpnos šalies išda
vimas buvo kaip bumerangas, ir 
jis žymiai prisidėjo prie to, komu
nizmo banga Europoj jau sulai
kyta ... Tikėkim ir melskimės kad 
nebetoli būtų toji diena, kada ga
lingieji nebegalės skriausti silp
nųjų. Tada, jeigu teisingumas dar 
bus pasauly, Dievo padedama, Lie
tuva prisikels ir bus amžinai 
laisva!"

Michigano atst. John D. Dingell, 
priminęs didelį lietuvių įnašą į pa
saulio civilizaciją, pareiškia: „Pa
saulis yra daug skolingas didvy- 
riškajai lietuvių tautai už jos kovą 
dėl laisvės ir nepriklausomybės. 
Kova turi eiti Ugi tos dienos, kada 
prakeiktosios rusiškųjų komunistų 
gaujos bus išvytos toli už šven
tosios Lietuvos žemės sienų... Šis 
žygis nepasibaigs, kol laisvosios 
pergalingos tautos mirtinai nesu
tryps bolševizmo ir jo išperų!"

„TVIRTUMO, KANTRYBES,
' ATKAKLUMO!"

Mes turėjom pasitenkit greito
siom atrinkdami būdingiausius kai 
kurių kongresmonų pasisakymus. 
Be kitko tai tik pirmutiniai — nors 
ir patys reikšmingiausi bei sva
raus! — mus pasiekę vasario 16- 
sios atgarsiai Amerikos viešojoj 
opinijoj. Žodžius tų žmonių, le
miančių didžiosios pasaulio demo
kratinės galybės politiką, priimam 
ne vien kaip paguodą: jie yra ir 
paraginimas, kurį prasmingai su
formulavo New Yorko senatorius 
Irving M. įves:

„Aš šaukiu lietuvių tautai:: . . . 
būkite stiprios širdies — tvirti 
tiksluose, kantrūs pasiryžimuose, 
atkaklūs pastangose. Tik tuo būdu 
bus tikrai pasiektas galutinis tiks
las, kurio jūs ir mes visi siekiam".

Lyg pratęsdamas šią savo kole
gos mintį, Nebraskos senatorius 
Keneth S. Wherry, savo pareiš
kimą baigdamas, sako:

„Kur nepriklausomybės troški
mas yra toks stiprus, koks jis yra 
lietuviuose, jokia galybė negali 
jam pastoti kelio.

LIETUVA, MES TAVE 
SVEIKINAMI"

Vasario 16 d. proga pareiškimus 
paskelbė dar šie JAV kongres
monai:

Senatoriai-Owen Brewter (Mai
ne), H. R. O'Conor (Maryland), M. 
D. Tydigs (Maryland), Styles Brid
ges (New Hampshire), A. W. Haw
kes (New Jersey), R. F. Wagner 
(New York), Fr. J. Myers (Pennsyl
vania).

Atstovai — B. W Kearney, 
A. G. Klein, J. T. Ronney (New 
York), Fr. P. Bolton (Ohio), J. D. 
Fenton, James G. Fulton (Pennsyl
vania), A. J. Forand (Rhode Is
land), Francis J. Love (West Vir

ginia), L. H. Smith (Wisconsin). 

į kovą prieš karingąjį užpuoliką, Kai Vakarų valstybių vadovaujan- 
kviesdamos prie tos kovos prisi- tieji asmenys savo Rytų sąjungin- 
dėti ir kitas tautas bei iškilmingai inką arčiau pažino, permetė jo 
pažadėdamos po sėkmingos per- planus ir ant savo kailio patyrė jo 
galės visoms didelėms ir mažoms kovos metodus, jų nuomonė grei- 
tautoms suteikti laisvę ir politinio tai pasikeitė. Ir šiandien jau ga- 
apsisprendimo teisę, nors įkūrė lime drąsiai sakyti, kad ne tik ofi- 
tautų ir žmonių teisėms ginti mil- cialūs asmenys, valstybių politikos 
žinišką Jungtinių Tautų Organi- vairuotuojai, bet ir viešoji Vakarų 
zaclją, bet mūsų teisėms atstatyti opinija Sovietus laiko ne tik di- 
nesiėmė jokių priemonių. Dar dau- džiausiu pavojum visai Europai, 
giau: jos dedasi Baltijos kraštų be‘ »r visam civilizuotam pasauliui, 
problemos ir estų, latvių bei lietu- Tarptautiniu santykių raida šiais 
vių tragedijos visai nematančios metais vystėsi Baltijos valstybėms 
arba laiko tai tokia nereikšminga dau9 . palankesne kryptimi, negu 
smulkmena, kad apie ją neverta pernai. 1947 m. vasario men. mes 
net kalbėti pasaulinės organizaci- dar bijojome mūsų kraštų papa
jos forume. Iš tikrųjų paskutiniojo tinimo Sovietams. Dabar atrodo, 
karo metu Vakarų valstybių vie- kad šitoks pavojus mums negresia, 
šoji opinija buvo tiek nuteikta Tolimesnė politinių įvykių rai- 
Rusijos naudai, kad jai atrodė da dabar dar tėra tik spėliojamu 
neįtikėtina, jog Rusija būtų gale- objektu, be to, mes esam taip toli 
jusi ką nors panašaus pikta pa- nuo centrų, kur ruošiami politiniai 
daryti, kaip, pav., pavergti Balti- planai ir nustatoma veikimo linija, 
jos valstybes. Toks Rusijos idea- kad mums neįmanoma sužinoti ką 
lizavimas Vakarų valstybėse karui nors konkretęsnio apie didžiųjų 
pasibaigus palaipsniui ėmė slūgti, galybių užsimojimus. Vis dėlto mes

galime tvirtinti, kad Baltijos val
stybių atstatymas jau nebėra ko
kia atskira, izoliuta problema, bet 
priklauso prie europinių problemų. 
Nors tarp Baltijos valstybių ir ki
tų valstybių, patekusių už gele
žinės uždangos, yra tam tikras 
skirtumas, visos jos tačiau yra pa
jungtos Maskvos tikslams, kuri 
žmonių mases ir ekonominius re
sursus nori totalistiniu pavyzdžiu 
pakeisti priemone Vakarams nu
galėti. Iš čia kyla dilema: arba to
talinis pasaulinis komunizmas, ru
sams vadovaujant, arba laisvų va
karietiško charakterio individų 
demokratinė bendruomenė. Kai 
Vakarų pasaulis visu rimtumu 
įsisąmonins jiems gręsiantį pavo
jų, ką mes spėjame, ir jei jis turės 
pakankamai moralinės jėgos le
miamai akcijai, ko mes tikimės ta
da ateis teisingas sprendimas tiek 
Estijai, tiek jos pietų kaimynėms.

— Yra žinoma, kad estai, esantieji 
šiapus geležinės uždangos, veda 
Estijos išlaisvinimo kovą. Ar Jūs 
galėtumėt apie tai ką nors konkre
tesnio pasakyti?

— Klausiant, ką estai tremtiniai 
veikia Estijos nepriklausomybės 
atstatymo reikalui, reikia neuž
miršti, kad daugumas pabėgėlių 
gyvena tokiuose kraštuose, kaip 
Švedija ir okupuotoji Vokietija, 
kur jiems yra draudžiama aktyviai 
politiškai organizuotis. Bet • jau 
pati mūsų būklė kaip pabėgėlių, 
spontaniškas atsisakymas repatri
juoti ir mūsų gyvenimas sunkiose 
sąlygose — jau daro mus kovo
tojais už savo teises. Ir kai mes 
pagal tarptautinės pabėgėlių or
ganizacijos statutą esame ne tik 
įgalinami, bet ir įpareigojami 
nurodyti mūsų atsisakymo grįžti 
priežastį, iš tūkstančių lūpų visa
da skamba tas pats atsakymas: 
mes tada grįšime į tėvynę, kai ji 
bus vaisva. Tai yra efektyvi prie
monė žadinti pasaulio sąžinei. Pa
galiau nė viena Vakarų demokra
tinė valstybė neuždraudė pabė
gėliams, ar tai pavieniui ar kolek
tyviai, kreiptis į jų vyriausybes ar 
į JTO| pastaroji gi ir yra įkurta 
nuskriaustų tautų ir žmonių tei
sėms ginti. Ta priemone tam tikrais 
atvejais yra pasinaudota.

— Be abejo Jus gaunate žinių iš 
Estijos. Kaip atrodo dabar Estijos 
gyvenimas?

— Iš tėvynės mes gauname la
bai mažai žinių. Daugiausia tai yra 
mūsų artimųjų laiškai ir mus pa
siekę laikraščiai.

Iš laiškų galima iššifruoti, kad 
daug mūsų žmonių, pasilikusių tė
vynėje, ypač vyrų, yra dingę.

Iš 1941 m. deportuotųjų kai 
kurie yra grąžinti Estijon, dau
giausia moterys. Apie suimtuosius 
valstybininkus, politikus, aukštes
niuosius valstybės ir savivaldybių 
valdininkus, pramonininkus, preky
bininkus ir vyresniuosius karinin
kus (tos grupės sudarė 90% visų 
suimtųjų) nėra jokios žinios. Ypa
tingai dažnai linksniuojamos ru
siškos pavardės tokiuose valsčiuose 
ir kaimuose, kur prieš 1940 m. ne
buvo nė vieno ruso. Smarkiai pa
gausėjus rusiškajam elementui, 
Estijoje pasirodė visa eilė rusiškų 
laikraščių, be to įkurtos ir kelios 
rusų mokyklos.

per oro puolimus Estijos miestuo
se, mūšio laukuose, bėgimo metu, 
koncentracijos stovyklose ir po 
Vokietijos miestų griuvėsiais. Nuo 
Reino iki Baikalo, nuo Šiaurės van
denyno iki Juodųjų jūrų išmėtyti 
Estijos sūnų kapai. Dėl ko ir už 
ką jie žuvo?!

— Kaip Jūs vaizduojatės Baltijos 
tautų ateit)? Ar Jūs manote, kad 
būsimoji Baltijos tautų bendradar
biavimo forma bus federacija?

— Baltijos kraštų ateitis susifor
muos pagal tai, kaip ilgai Sovietų 
rėžimas galės ten nevaržomas si
austi. Pirmiausia reikia pripažinti, 
kad Sovietų Sąjunga nėra vien pa
saulinio komunizmo misionierius, 
bet taip pat ir Rusijos ekspansijos 
įrankis. Kiekvieną Sovietų valdy
mo dieną Baltijos kraštuose tau
tinis vietinių gyventojų elemen
tas yra vis labiau ir labiau nai
kinamas ir pakeičiamas rusiškuoju 
elementu.

Ko Petras Didysis nespėjo at
likti, tai atliks dabartiniai Mask
vos valdovai, žinoma, Jei turės 
pakankamai laiko. Tai būtų liūd
niausias Sovietų valdymo pali
kimas mūsų krašte. Dėl to mes 
esam dvigubai įpareigoti išlaikyti 
savo tautinį charakterį, likti iš
tikimi savo tradicijoms, nesuga
dinti savo \albos svetimomis įta
komis ir laikytis broliškoje vieny
bėje. Tada, jei mums bus lemta 
grįžti į savo tėvynes, mes galė
sime ten tęsti savo darbą be per
traukos.

Dabar nėra atėjęs dar laikas kal
bėti apie būsimo Baltijos tautų 
bendradarbiavimo juridinę formą. 
Šiaip ar taip jis turėtų būti daug 
artimesnio pobūdžio ir tvirtesne 
forma išreikštas negu prieš 1940 m.

Kalbant apie politinį auklėjimą, 
reikia pasakyti, jog atrodo, kad 
rusai nesidžiaugia dideliu pasise
kimu, nes labai dažnai estams 
prikišamas abejingumas. Tačiau 
atrodo netoli jau tas laikas, kai 
rėžimas sulaužys kietą estų tautos' 
sprandą. Vis dažniau ir dažniau 
rašoma apie žemės ūkio kolek
tyvizaciją, kaip apie vienintelę 
tinkamiausią ūkininkavimo formą. 
Jau yra įsteigti šeši kolchozai, o 
„buožės" yra negailestingai puo
lami. Nepaisant viso to, atrodo, 
kad gyvenimas Estijoj yra geres
nis negu Rusijoj, nes iš anapus 
Peipuso ežero į kraštą plaukia 
būriai rusų prašyti duonos.

— Kokie yra estų tautos nuostoliai 
paskutinio karo metu?
— Antrojo pasaulinio karo lai

kotarpis estų tautai padarė di
džiausią žalą, tačiau nuostolių iki 
šiol nėra žinoma, nes nuo 1940 m. 
birželio mėn. nebėra estų įstaigų, 
kurios galėtų rūpestingai ir objek
tyviai nuostolius apskaičiuoti. Po 
Sovietų pasitraukimo 1941 m. apy
tikriai buvo skaitoma 1850 nužu
dytų, 11.000 išvežta, 7043 suimtų, 
33.303 prievarta mobilizuotų ir 
8557 dingusių be žinios. Kiek dar 
išliko gyvų iš Rusijon išvežtųjų, 
iki šiol neįmanoma patikrinti. Taip 
pat mes negalime patikrinti nuo
stolių. padalytų 1941—45 m. laiko
tarpy. Mirtis prarijo daug aukų

VYTAUTAS KASIULIS Lietuvaitė (aliejus 1947 m.)

— Ar Jūs patenkinti dabartiniu 
estų ir lietuvių bendradarbiavimu 
užsienyje? Kas toj srity galėtų būti 
daugiau padaryta?
— Kokiu būdu estų ir lietuvių 

bendradarbiavimas pasireiškia ki
tuose kraštuose, mes nesam pilnai 
informuoti. Vokietijoje šis bendra
darbiavimas puikiai išsivystė ir 
įgavo net pastovią institucinę for
mą. Pageidautina, kad jis taptų 
dar glaudesnis ir nenustotų eg
zistavęs, kai mes išsiblaškysim po 
įvairius pasaulio kampus.

— Kokie yra didžiausi estų rū
pesčiai Vokietijoje? Kaip Vokieti
joj gyvenantieji estai sprendžia 
emigracijos problemą?
— Vokietijoje didžiausi estų rū

pesčiai, mano nuomone, yra tie 
patys, kaip ir lietuvių bei latvių, 
būtent ateities netikrumas, uždar
bio stoka, maisto nepriteklius, 
susikimšimas barakuose ir karei
vinėse ir iš to kylančios blogybės, 
o ir dalies Vokietijos gyventojų 
nedraugiškas nusistatymas mūsų 
atžvilgiu. Visos šios aplinkybės 
kelia dvasinę depresiją, kuri dar 
padidėja, pagalvojus, kad mes čia 
esam priversti priimti išmaldą, kai 
savo tėvynėse mes tiek visko turė
jom, kad iš mūsų atsargų sočiai 
pavalgė du neprašyti svečiai iš 
rytų ir vakarų.

O dabar emigracijos klausimas. 
Kol kas tačiau tėra tik darbo jė
gos verbavimas ir jokia valstybė 
dar neieškojo žmogaus su šeima, 
su jo mažais vaikais ir nedarbin
gais tėvais. Beveik visos turtin
gosios pasaulio valstybės yra JTO 
nariai, bet nė viena jų nesistengia 
išpildyti pasaulinės Chartos įsipa
reigojimų kur sakoma, kad „JT už
davinys yra suorganizuoti tarp
tautinį bendradarbiavimą humani
tariniams tikslams siekti..." (Chpt. 
I, Art I 3).
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J. E. VYSKUPAS V. PADOLSKIS 
PARY ŽIUJE

(SPEC. LAIŠKAS „ŽIBURIAMS")

džiaugė pasiektais laimėjimais Pa
ryžiuje.

— Kur Ekscelencija esate numa
tęs vykti iš Paryžiaus?

— Iš Paryžiaus vykstu i Angliją. 
Po to vyksiu Airijon, Belgijon, 
Olandijon, Liuksenburgan. Pailsė-

Antras būdas — kreiptis per 
mokytojų tarpininkavimo agentū
ras — bus bene pats efektyviau
sias. Mokytoju agentūros — Tea
chers' Agencies grynai biznio 
įstaigos. Į jas kreipiasi mokyklos, 
prašydamos parūpinti mokytojus, į

Viena - baimės miestas
FREDERIC SONDERN, JR.

ŠIOMIS dienomis J. E. Vilka
viškio vyskupas pagelbininkas 
ir Larandos vyskupas Vincen
tas Padolskis lankėsi Prancūzijos 

sostinėje, kur turėjo visą eilę pa
simatymų su aukštaisiais Bažnyčios 
ir Prancūzijos valstybės asmeni
mis.

J. E. vyskupas V. Padolskis lan
kėsi Paryžiuje, turėdamas tikslą 
aplankyti Prancūzijoje prisiglau
dusius lietuvius, dvasiškai juos 
pastiprinti. Lankydamasis pas visą 
eilę įtakingų dvasiškių ir politikų, 
jis ieškojo moralinės ir medžiagi
nės paramos lietuviams tremti
niams, Išblaškytiems po visą pa
saulį. Tos paramos jau pirmosio
mis dienomis susilaukta: visa eilė 
leidyklų ir redakcijų pasižadėjo 
lietuviškiems centrams, pirmoje 
eilėje Lietuviu Kolegijai Romoje, 
siųsti savo leidinius. Gauta stiprių 
vilčių ir lietuviams tremtiniams, 
esantiems Vokietijoje. Ypač J. E. 
vyskupas V. Padolskis iškėlė Lie
tuvos bylos reikalą, prašydamas, 
kad būtų pagaliau nutrauktas ty
lėjimo sąmokslas ir pasaulio vie
šumon iškeltas Lietuvos ir viso 
Pabaltijo nepriklausomybės atsta
tymo klausimas.

Paryžiuje J. E. vyskupas V. Pa
dolskis, tarp kitko, matėsi su Sv. 
Sosto Nuncijumi Paryžiuje J. E. 
vyskupu Roncalli ir su J. E. Pary
žiaus kardinolu Suhard. Užsienių 
reikalų ministerijoje J. E. vysku
pas V. Padolskis buvo priimtas 
Prancūzijos užsienio reikalų mini- 
sterio politinio kabineto šefo p. 
Piere Henry (pats užsienių reikalų 
ministeris tuo metu buvo išvykęs 
Londonan), be to, J. E. vyskupą V. 
Padolskį priėmė administracinio 
departamento direktorius p. mini
steris Perrier, užsienių reikalų mi
nisterijos ambasadų patarėjas Ry
tų klausimais p. Guerault, J. E. 
tituliarinis arkivyskupas svetimša
lių reikalams Prancūzijoje Beaus- 
sart, darbo jėgos organizavimo 
Prancūzijos pramonei ir ūkiui įstei- 
gos šefas p. Paul Bidault etc. Pran
cūzijos vienos stambiausių partijų 
MRP generalinis sekretorius p. 
Collin surengė J. E. vyskupui V. 
Padolskiui pietus, kur taip pat da
lyvavo visa eilė žymių prancūzų 
politikų.

Visur buvo parodyta nuoširdaus 
Lietuvos bylos supratimo ir pa
reikšta daug nuoširdžių simpatijų 
Lietuvai ir lietuvių tautai. Įteik
tuose memorandumuose J. E. vys
kupas V. Padolskis prašė iškelti 
Lietuvos bylą viešumon ir viešai 
patvirtinti Lietuvos aneksijos prie 
SSSR nepripažinimą, nustatyti Lie
tuvos teises pagal Atlanto Chartą, 
daryti visą įtaką dėl Baltijos val
stybių Nepriklausomybės atstaty
mo. Toliau, J. E. vyskupas V. Pa
dolskis prašė pasiųsti demokra
tinių valstybių komisiją į Lietuvą, 
kad ši vietoje įsitikintų įvykusia 
Lietuvos ir lietuvių tautos trage
dija. Pagaliau, buvo prašyta pa
lengvinti lietuvių tremtinių emi
graciją, kol jie galės grįžti į savo 
tėvynę, ir palengvinti pabaltiečių 
karo belaisvių dalią, juos kaip ne
kaltus ir prievarta nuvarytus, pa
leisti į laisvę.

J. E. vyskupo V. Padolskio ap
silankymas buvo pastebėtas ir Pa
ryžiaus spaudos. Daugelis laikraš
čių tai atžymėjo savo dienos pra
nešimuose, o kai kurie net ir 
straipsnius atspausdino. Pav., ,,La 
Croix" įsidėjo ilgą pasikalbėjimą 
su J. E. vyskupu V. Padolskiu, dė
damas antraštę: „J. E. vyskupas 
Padolskis mums kalba apie savo 
nelaimingus tautiečius". Pasikalbė
jime apžvelgiama amžina lietuvių 
tautos kova dėl laisvės, kova už 
tautiškumą ir katalikybę prieš ru
sifikaciją ir ortodoksiją, sovietų 
imperializmą, vokiečių ir sovietų 
žiaurumai Lietuvoje. Pasikalbėjimo 
gale J. E. vyskupas V. Padolskis 
apeliuoja į visą pasaulį, kad iš
girstų lietuvių tautos skundą ir 
gelbėtų žūstančią nekaltą tautą.

Pats laikraštis ypač šiltai atsi- 
liepa Lietuvos bylos reikalu. Savo 
korespondentus atsiuntė taip pat 
žymusis dienraštis ,,L'Aube" pla
čiai skaitomas savaitraštis „Fran- 
ce-48“, „Etudes", Briuselio (Belgi
joj) laikraščio ,,Lumen Vitae" at
stovas etc. Daugelis redakcijų 
prašė kuo daugiau informacinės

... , . jęs trumpą laiką Vokietijoje, vyk-
medziagos aple dabartinę Lietuvos siu x Austriją, o iš ten į Romą, 
padėti, apie jos patirtas kančias _ Kokius galiu, Ekscelencija, 
ir didvyriškas pastangas išsilais-^ pert)uoti Tamstos linkėjimus lietu- 
v*ntl- viams tremtiniams?

Pagaliau J. E. vyskukas V. Pa- — Nuoširdžius linkėjimus ištver-

jas kreipiasi ir mokytojai, norė
dami pakeisti vietą ar surasti dar
bo. Mokytojas, gavęs per agen
tūrą vietą, turi sumokėti agentūrai 
už paslaugą 5% nuo pirmų metų 
atlyginimo. Katalikų Veikimo Cen-

dolskis buvo pakviestas atlaikyti ti sunkioje bandymo valandoje, tro agentūra — N.C.W.C. Teachers’ 
pamaldas Paryžiaus Politinių Aš esu įsitikinęs, kad laisvės va- Registration Section teima 3%.
Mokslų Instituto studentams, kur 
jis prancūziškai pasakė pamokslą,

landa mūsų tautai tikrai ir tai neu
žilgo išmuš. Šioje kelionėje paty-

J. E. Vyskupas VINCENTAS PADOLSKIS

Agentūrų yra daug. Bet bene 
rimčiausios bus tos, kurios priklau
so prie National Association of 
Teachers' Agencies. Šių agentūrų 
yra 62; jos yra pasižadėjusios 
sąžiningai patarnauti tiek mo
kykloms tiek ir mokytojui, nesu- 
vedžiojant nei vienu nei kitų. Jos 
laikosi tam tikrų moralinių princi
pų, stengdamos parūpinti moky
kloms gerus mokytojus ir atbulai 
— gerus mokytojus neapvilti blo
gomis ir nerimtomis mokyklomis, 
kad tik išluptų reikalingą procentą 
iš abiejų pusių.

Norint užmegsti ryšį su agentūra, 
reikia joje užsiregistruoti, užpil
dant specialų registracijos blanką. 
Blankus agentūros siunčia kiek
vienu pareikalavimu nemokamai. 
Jokio registracijos mokesčio mo
kėti nereikia. Šios agentūros ap
tarnauja visas mokyklas, tiek kon
fesines, tiek nekonfesines, -tiek 
valstybines.

Nėra abejonės, kad agentūros 
yra suinteresuotos parūpinti kan
didatui vietą, nes jos gi gauna 
minėtus 5%. Ypač mokytojui čia 
atvykus jos stengsis neabejotinai 
patarnauti, būdamos tikros, kad 
mokytojas priims kad ir pirmą pa
siūlymą, juo labiau kad jis jokio 
dar neturi ir su juo jau tikrai pa
darys biznį.

Dabar kyla klausimas, ar agen
tūros norės sueiti su mokytoju DP, 
kuris dar yra Europoje ir jo atvy
kimas nėra užtikrintas. Girdėjau,

Viena, padalinta tarp keturių 
okupacijos pajėgų, yra sovietų 
zonoje ir šiandien vieniečiai yra 
labai išgąsdinti žmonės.

Vienas neatsargus sovietų val
dininkas man prasitarė: „Raudo
noji armija, kur tik ji Europoje 
pasirodė, buvo pasaulinio komu
nizmo didžiausias priešas".

Vieniečiai irgi taip mano. Sun
kiais auliniais batais apsiavęs, su 
pavojingai nenuvokiamu tempera
mentu, sovietu kareivis tapo toks 
pat baisus despotizmo simbolis, 
koks neperseniausiai buvo Hein
richo Himlerio SS smogikas. NK
VD agentai ir politiniai vadovaį 
pakeitė Gestapo valdininkus ir na
cių partijos „kreisleiterius". „Aš 
bijau", pasakė vieno laikraščio 
leidėjas, „kad jų metodai ir tiks
lai yra tie patys".

Dunojaus upės kanalas dalina 
miestą į dvi dalis. Po to, kai mes 

‘jį pervažiavome, mano džypo šo
feris — vienietis — paklausė: „Ar 
jūs pastebėjote skirtumą? Mes 
esame dabar "kitoje pusėje" —so
vietų zonoje".

Gatvės, kuriomis mes anksčiau 
važiavome, buvo pilnos žmonių. 
Dauguma buvo prastai apsirengę 
ir atrodė aiškiai neprivalgę, bet

to jus pasveikinti, bet tie rusai 
nemėgsta matyti mus kalbant su 
amerikiečiais."

Aš buvau pakviestas į užpaka
linį kambarį. Senasis meistras at
sargiai atidarė slaptą seifą sieno
je. Jis ko tai ieškojo ir po to pa
davė man laikrodį, kurį aš prieš 
aštuonerius metus palikau taisyti 
ir kurį užmiršau, kai turėjau stai
ga palikti Austriją. Didelis seifas 
buvo pilnas laikrodžių ir žadintu
vų. „Gaila", pasakė jis, „kad aš 
negaliu jų krautuvėje išstatyti". 
Jis paaiškino, kad sovietų karei
viai ateina i krautuves, pasidera 
truputį dėl kainos ar ko kito ir 
tada, grąsydami ginklais, pasiima, 
ką nori, ir išeina nesumokėję.

„Aš buvau komunistas tol, kol 
raudonoji armija pabuvo Vienoje 
vieną savaitę. Aš sutikau kai 
kuriuos iš jų vadinamųjų politinių 
vadovų", — pasakojo jis. Dabar 
aš jų labiau bijau kaip nacių.

Jo gilus balsas drebėjo iš susi
jaudinimo. Pradžioje mes manė
me, kad jų plėšimai, išniekinimai 
ir žiaurumai tėra tik natūralus 
karo padarinys, bet — tas eina ir 
toliau, kiekvieną dieną. Mes bijo
me išsižioti — dėl Sibiro baimės'. 
Jie ateina pas jus, kaip kad Ge-

į antklodes ir- taip ją išsivežė. Nuo 
to laiko nieks apie ją daugiau nie
ko ir nebegirdėjo.

„Mums paprasčiausiai buvo įsa
kyta visa tai pamiršti," — pasa
kė leitenantas. Jis truktelėjo pe
čiais. „Sovietų valdovams, atrodo, 
žmogaus gyvybė nieko nereiškia," 
— jis pridėjo. „Aš mačiau karei
vius pasmerktus mirti už tai, kad 
jie buvo rasti girti gatvėje. Taip
gi, aš mačiau kitus nenubaustus 
už žmogžudystes ir išniekinimus".

Man buvo įdomu patirti, kaip 
reagavo darbininkai į sovietišką 
režimą. Vieno didelio fabriko ma
šinistas man papasakojo, kaip ne
gailestingai vokietis prižiūrėtojas 
spaudė darbininkus. Kai maršalo 
Ivano Konievo armija žengė į 
miestą, darbininkai užplūdo gat
ves sveikinti savo išvaduotojų. 48 
valandoms praslinkus, juos su
šaukė naujasis sovietų priežiūrė- 
tojas.

— Fabrikas, — jis sakė, — dir
ba dabar SSSR. Absoliute disci
plina turi būti įvesta.

„Buvo sunku įsivaizduoti, kad 
tai kalba ne mūsų senasis nacių 
šefas," — sakė mašinistas.

„Ir darbininko buitis nepagerė
jo. Mes turime mokėti įvairiau
sius, panašios rūšies kaip ir na
cių, mokesčius, mes gauname ma
žiau maisto ir mes mažiau uždir
bame. Mes negalime netgi nieko 
pasakyti. Jeigu jūs tai padarysite, 
vienas iš agentų praneš apie jus 
sovietų „stebėtojui", ir tada jūsų 
maisto kortelė bus atimta arba

jame iškeldamas lietuvių tautos 
didvyrišką kovą su bedieviškuoju 
komunizmu ir pažymėdamas gai
res, kuriomis eidamos visos demo-
kratiškos tautos galėtų viena šalia 
kitos gražiai ir taikiai gyventi. 
Pažymėtina, kad šiame Institute 
mokosi iš visų pasaulio šalių sup
laukę busimieji diplomatai.

riau, kad mūsų tauta turi daug 
nuoširdžių bičiulių. Ir tai mūsų 
viltis stiprina. Su tais pačiais lin
kėjimais atsisveikinu ir paryžie-

kad jos nelabai linkusios eiti iį to
kį biznį, ypač kol kandidatas nė
ra Amerikoje, nes jos esą nenorin
čios gaišti laiką susirašinėjimui 
bei tarpininkavimui. Mat, kartais 
kandidatas gali ir negauti vizos, 
nors ir turės kolegijos kvietimą;

Išvykdamas iš Paryžiaus, J. E. 
vyskupas V. Padolskis priėmė lie
tuvių spaudos atstovus ir pasi-

čius lietuvius, ta pačia proga, per
duodamas ir savo tikrai nuošir
džią padėką gerb. mūsų diploma
tinės misijos šefui p. Dr. S. A. 
Bačkiui ir Tėvui Kubiliui, kurie
tikrai daug prisidėjo prie mano 
tikslų pasiekimo. —

' Z. U.

tuomet mokykla bus apvilta ir 
agentūra sukompromituota. Dar 
daugiau, pastarajai bus pikta, ne
padarius biznio.

Man atrodo, kad tremtiniai savo
specialios organizacijos vardu tu
rėtų kreiptis tuo reikalu, pav., į 
tų visų agentūrų centrą — Na
tional Association of Teachers'

Laiškas is Amerikos (7)

Kaip gauti mokyklos kvietimą ?
VLADAS JUODEIKA

SIS klausimas domina kiek
vieną mokytoją, reflektuo
jantį patekti į JAV pagal 
preferencinę vizą, t. y. be kvotos. 

Ji oficialiai vadinama „Section 4(d) 
immigration visa". Pagrindinis da
lykas, tai mokyklos kvietimas, nes 
šiuo atveju kvietimas kartu atsto
ja ir affidavitą.

Gauti mokyklos kvietimui gali 
būti trejopas kelias: 1) kreipiantis 
betarpiškai į mokyklas ir joms pa
sisiūlant, 2) per mokytojų tarpi
ninkavimo biurus ir 3) per mūsų 
tautiečių-profesorių, dirbančiųAme- 
rikos kolegijose užtarimą bei tarpi
ninkavimą. Panagrinėkime šiuos 
tris būdus.

Būdas kreiptis betarpiškai į mo
kyklas gali būti efektyvus ir kar
tais gali duoti visai teigiamų re
zultatų. Šiuo keliu ir man pačiam 
yra tekę gauti darbą kolegijoje, 
kurioje jau antrus metus dirbu. 
Dar vienam mano pažįstamam irgi 
šiuo būdu yra pavykę gauti vietą 
kolegijoje ir pagal to^į kvietimą 
atvykti į šią šalį. Mat, laisvų vietų 
tai vienur tai kitur vis pasitaiko. 
Tiek aš tiek ir mano pažįstamas, 
parašėm po 30—50 laiškų į įvai
rias kolegijas. Daugumas, žinoma, 
atsakė neigiamai, bet vis dėlto 
atsirado viena kita, su kuriom ir 
teko susitarti. Bet šis būdas turi 
ir neigiamų pusių. Kolegijų ir įvai
rių specialinių mokyklų Amerikoje 
yra labai daug. Vien katalikiškų 
kolegijų yra daugiau kaip 100. 
Protestantų bus bene dvigubai 
tiek. Iš viso visų kolegijų bei ki

tokią specialių aukštųjų mokyklų 
yra apie 1700. Kaip matome, skai
čius gana imponuojantis. 'Fiziškai 
bemaž neįmanoma kreiptis į visas. 
O kreipiantis tik, pav., į kokį 100 
kolegijų, gali pasitaikyti, kad nė 
vienos laisvos nebus. Gi parašius 
kad ir tik 5 laiškus į 5 kolegijas, 
kartais atsitiktinai, gali atsitikti, 
kad iš visų bus gauti teigiami at
sakymai. Kiek šis būdas tinkamas 
tesprendžia patys reflektantai. Čia 
sunku būtų ką patarti.

Aš visai neminiu vad. aukštes
niųjų mokyklų, t. y. gimnazijų, ku
rios čia vadinamos „high school". 
Šių pastarųjų yra labai daug, be
rods apie 10.000. Antra vertus, aš 
negalėčiau tvirtinti, ar high school 
kvietimas būtų pakankamas pre- 
ferencinei vizai gauti. Negalėčiau 
tvirtinti nei teigiamai nei nei
giamai. Yra atsitikimų, kad, pav., 
yra jau atvykusių su vienos liet, 
katalikiškos akademijos kvietimu; 
o akamedija yra ta pati high 
school (gimnazija). Gal konsulas 
pamanė, kad akademija yra kole
gijos pobūdžio mokykla, kaip, pav. 
Karo akademijos čia skaitomos 
universitetinio pobūdžio mokyklo
mis, ir dėlto davė vizą. O gal iš 
tikrųjų taip ir yra. Kadangi čia 
high schoolėse yra svetimos kal
bos, o tų kalbų dėstytojais pa
prastai būna užsieniečiai, reikia 
spėti, kad ir high schoolių kvieti
mai turi tą pačia galią, kaip ir 
kolegijų. O kad kolegija yra uni
versitetinio pobūdžio mokykla, vi
siems tai gerai žinoma.

Agencies. Jos pirmininkas yra Mr.
L. R. Smith, adresas: Specialists' 
Educational Bureau, 301—302—303 
Metropolitain BLDG., St. Louis 3,
M. ; jos sekretorius yra Mr. Hoyt 
S. Armstrong; adresas: Interstate 
Teachers' Agency, 533 Genesee 
Valley Trust Bldg., Rochester 4,
N. Y. *)

Mano sugestija būtų, tai kreip
tis į šios organizacijos vadovybę 
ir išsiaiškinti, ar priklausančios 
prie šios draugijos agentūros ne
galėtų imtis tarpininkavimo, pa
rūpinant darbą lietuviams DP Ame
rikos mokyklose. Man antrodo, 
kad agentūros galėtų susivilioti 
šiuo sandėriu su DP, nes: 1) agen
tūrai yra tikra garantija, kad at
vykęs DP tikrai paims pasiūlytą 
jam darbą, nes jis iš viso jokio 
neturi, 2) agentūroms gali užimpo
nuoti palyginti aukštas mūšų in
telektualų kvalifikacijų lygis ir 
pedagoginis patyrimas, 3) gal 
eventualiai galima būtų agentū
roms pasiūlyti ir kiek didesnį už
darbio procentą, pav. 7—10%, nes 
jos iš tikrųjų turės ir daugiau iš
laidų (susirašinėjimas su Europa, 
telegramos, ir 1.1.).

Tai tiek apie agentūras. Dabar 
tenka paliesti trečią ir paskutinį 
būdą, tai gauti mokyklų kvietimus 
per mūsų tautiečių, dirbančių ko
legijose, užtarimą. Čia, žinoma, už
tarimas galimas tik tuo atveju, jei 
aspirantas yra pažįstamas Ameri
kos mokyklos mokytojui arba bent 
jis yra užtariamas jam pąžįstamo 
asmens ar kokio autoritetingo or
gano. Tiesa pasakius, skaičius lie
tuvių, dirbančių Amerikos kolegi
jose bei aukštesniosiose mo
kyklose, dar nėra didelis. Jau kai 
kurie yra ir patarnavę, kaip, pav., 
prof. Sennas, kuris, nors būdamas 
ne lietuvis, dirba tikrai lietuvių 
patriotinį darbą, populiarindamas 
lietuvių kalbą, ir 1.1. Jis ir buvo 
tas, kuris pakvietė profesorius 
Krėvę ir Salį. Manau, kad atsiras 
tokių atvejų, ir daugiau ir kad

Operos solistė A. Dambrauskaitė 
burgo lietuvių kolonijoj.

Vasario 16-sios minėjimo koncerte Augs- 
Don. Sulaičio nuotr.
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daugelis neatsisakys padėti savo 
nelaimės broliams. Dirbančių lie
tuvių Amerikos kolegijose pavar
des daugelis, tur būt, ir taip gerai 
žino. Jei būtų reikalo, galima būtų 
parūpinti ir pilnesnį sąrašą. Aš 
asmeniškai nedaug tegaliu padėti, 
nes dirbu mažoje kolegijoje, iš ku
rios jau esu parūpinęs dviem tau
tiečiams kvietimus. Daugiau čia 
laisvų bent šiuo tarpu, vakansijų ne
numatoma.

Be to, reikėtų atkreipti dėmesį 
ir lietuvių laikomas mokyklas; jos 
galėtų parūpinti didesnį skaičių 
kvietimų. Kai kurios, berods, yra 
jau gerokai šioje srityje pasitar
navusios.

•) Keletas adresų kuriais galima 
kreiptis tarpininkavimo reikalu: 
Albert Teacher’ Agency

25 E. Jackson. Boulevard, Chicago 4 
Paul Albert, Manager

Clark-Brewer Teacher's Agency
64 E. Jackson Boulevard, Chicago 4 
R. F. Fletcher, Manager

Fisk Teacher’s Agency & Am. Col. 
Bureau
28 E. Jackson Boulevard, Chicago 4 
Mrs. C. E. Goodell, Manager.

Hughes Teacher’s Agency
25 E. Jackson Boulevard, Chicago 4 

Fisk Teacher’s Agency
120 Boylston St., Boston
Louise H. Essery and Marjourle P. 
Tlcknor, Managers

Clark-Brewer Teacher’s Agency 
509-511 Palace Bldg., Minneapolis 1 
H. S. Simmons, Manager

Clark-Brewer Teacher’s Agency 
Flatiron Bldg., Ne wYork 10 
E. L. Gregg. Manager

ten visur buvo gyva: kavinės bu
vo pilnos žmonių ir miesto gy
venimas mažiau ar daugiau vyko 
normaliai.

Gi „kitoje pusėje" gatvės buvo 
tylios, beveik ištuštėjusios. Pėstie
ji ėjo skubėdami ir nesigrupavo 
gatvių sankryžose paplepėti, kaip 
vieniečiai įpratę. Kiekvienas at
rodė tartum baikštus.

Mano šoferis nemaloniai pa
sakė: „Niekas negali žinoti, kas 
čia gatvėje gali atsitikti. Rusui 
gali užeiti noras paimti jūsų dvi
ratį ar paltą. Tada, žinoma, tenka 
atiduoti. Kad žinotumėt, jie yra 
labai pavojingi žmonės: staiga jie 
pradeda šaudyti. Tas vyksta nuo
latos, ypač naktimis. Tad mums 
telieka rytais galimai greičiau 
nuvykti darbovietėn, o vakare 
grįžti tiesiog namo ir čia sėdėti.

Vienas senas laikrodininkas dar 
prieškariniais laikais buvo atkaklus 
komunistas. Nacių laikais jis ilgai 
sėdėjo koncentracijos stovykloje. 
Trvs sovietų karininkai buvo 
krautuvėje, kai aš atėjau jo ap
lankyti. Jie įtariamai žvilgčiojo į 
mano amerikonišką uniformą. Se
nasis vyras dėjosi manęs nepa
žįstąs. Pagaliau karininkai išėjo. 
Tada staiga jis prabilo: „Mano 
drauge... mano senasai drau
ge ..." Jo balsas drebėjo. „Kaip 
gera vėl jūs matyti! Aš labai at
siprašau, kad aš negalėjau iš kar-

Pratt Teacher’ Agency
33 West 42nd Street. New York 18 
Reginald L. Fernaid. Manager

Bryant Teachėr’s Bureau. Inc.
711 Witherspoon Bldg.. Philadelphia 7
M. A. Bryant and T. B. R. Bryant, 
Managers

College & Specialist Bureau
434-438 Goodwin Institute Bldg..
Memphis 3, Tennessee
G W. Cox, Manager

stapas darė, anksti rytais. Ir tada 
apie tą žmogų niekas daugiau 
nieko nebegirdi. Taip atsitiko su 
keletą mano draugų, kurie buvo 
perdaug kritiški".

Senasis vyras sugriebė man už 
pečių: „Dėl Dievo meilės", tarė 
jis, „jūs — amerikiečiai — turite 
mūsų neapleisti. Jūs vieni esate 
mūsų vienintelė viltis”.

Aš girdėjau vėliau tą patį 
šauksmą daugelį kartų. Aš aplan
kiau milžiniškus darbininkų gy
venamuosius namus, pastatytus 
po pirmojo pasaulinio karo 
Vienos socialistinės administraci
jos. Jų valdytoju, prieš nacių in
vaziją, buvo vietinis komunistų 
lyderis. Nacių laikais jam teko 
daug nukentėti. Kai sovietai pa
ėmė miestą, jis vėl buvo paskir
tas senojon tarnybon. Aš radau 
jį jo biure. Pirmiausia jis pati
krino, ar kas nors nesiklauso prie 
durų. Tada jis įkišo vatos gabalą 
į telefono vamzdelį.

— NKVD agentai vartoja visus 
senus gestapo triukus, — jis suš
nabždėjo.— Lieber Gott! Aš mani
au esąs komunistas, bet tie žmo
nės nėra civilizuoti".

Vėliau aš aplankiau vieną seną 
draugą, senyvą, pedantišką poli
cijos leitenantą. Jis papasakojo 
man, kad prieš kelias dienas pora 
sovietų kareivių nusivedė Praterin 
(vienos parkan) dvi jaunutes mer
ginas. Kai jos priešinosi jų 
norams, vienas iš kareivių jas abi 
peršovė. Viena mergina buvo iš’ 
karto užmušta, kita sunkiai su
žeista. Kareiviai pabėgo, o sužei
stoji buvo nuvežta ligoninėn. Tą 
pat vakarą trys NKVD agentai, 
civiliniais rūbais, atvyko į ligo
ninę, nuvarė šalin slauges, surišo 
dar sąmonės neatgavusią merginą

sumažinta.
Paskutinį mėnesį -beveik šimtas 

vyrų iš mano fabriko buvo iš
siųsta Rusijon. Jiems buvo pasiū
lyti „savanoriški" kontraktai, bet 
ir pasakyta, kad jiems bus bloga, 
jei jie nepasirašys. Nė vienas 
nenorėjo važiuoti, bet jie jau iš
vyko. Aš manau, kad vieną rytą, 
jie ateis ir manęs. Aš esu geras 
mašinistas."

Taip daug austrų nusivylė ko
munistų partija, kad pastaroji 
rinkimuose tegavo mažiau kaip 
5 procentus balsų. Dėl to marša
las Koniewas, vėliau pakeistas 
maršalo Kurasovo, gavo įsakymą 
pradėti veikti ekonomiškai ir poli
tiškai.

Potsdamo konferencijoje prezi
dentas Trumanas ir jo patarėjai 
pateko į rūpestingai paruoštus so
vietų spąstus. Jie sutiko, kad 
SSSR paimtų reparacijoms tas so
vietų zonoje esančias nuosavybes, 
kurios anksčiau priklausė vokie
čiams. Wašingtonas per vėlai su
prato, kad beveik 70% Austrijos 
pramonės nacių valdymo laikais 
buvo vokiečių „nupirkta" ir kad 
sovietai ketino tas priverstinai 
nupirktas nuosavybes priskirti 
prie tikrų vokiečių nuosavybių. 
Taip interpretuojant Potsdamo su
tartį. turtingi Zistersdorfo naftos 
šaltiniai ir rafinerijos (gaminan
čios 450.000 tonų per metus), 
Dunojaus Laivininkystės Bendrovė, 
kuri kontroliuoja vandens susisie
kimą centrinės Europos svarbiau
sioje upėje, ir daugelis kitų šalies 
įmonių turėjo atitekti sovietams.

Tuo ekonominiu galingumu pa
sinaudodami, sovietų agentai pra
dėjo versti austru pramonininkus 
įsijungti į jungtines austrų — so
vietų bendroves, valdomas pagal 
sovietų interesus. Kai austrai, re
miami generolo Clarko, atmetė so
vietų pasiūlymą sudaryti jungtinį 
austrų — sovietų alyvos mono
polį, maršalas Konievas tuojau 
atsilygino, sumažindamas benzino 
ir alyvos tiekimą Vienai nuo 70% 
iki 20% miestui minimaliai rei
kalingo kiekio. Generolas Clark 
išgelbėjo situaciją, tiekdamas rei
kalingą kiekį iš amerikiečių san
dėlių. Vienok amerikiečių ekono
minė amunicija tokių atakų pa
kėlimui yra ribota.

Sovietų zonoje denacifikacijos 
įstatymai taikomi pagal politinį 
reikalingumą. Vienas buvęs In
formacijos ministerijos valdinin
kas — savo laiku didelis nacis — 
buvo su manim labai atviras. Aš 
girdėjau jį sakant kalbą po vienos 
sovietų filmos demonstravimo, fil- 
mos, kurią amerikiečių visuomenė 
būtų jau prieš 10 metų laikiusi 
primityvia. „Iš tos filmos jūs ga
lite matyti, skelbė jis didelei žiū
rovų miniai, „kad mūsų kultūros 
ateitis yra ne pasenusiuose Va
karuose, bet stipriuose Rytuose."

Vėliau aš jo paklausiau, kodėl 
jis tai darė. „Rusiška maisto kor
telė", jis atsakė, „šiomis dienomis 
labai svarbi ir, kadangi mes pri
klausome Rusijai, ko mes neabe
jotinai norime, nuoširdus atsida
vimas šiam reikalui padeda dar 
daugiau". Si pažiūra yra tipiška 
beveik visiems, kurie dabar vyk
do Kremliaus komandas Vienoje.

Prieš man išvykstant iš Vienos, 
vienas iš Austrijos vadovaujančių 
vyrų aplankė mane. Tai buvo 
vyras, kuris tikėjo į demokratiją 
ir kuriam nacių laikais teko daug 
kentėti.

„Sovietų kontrolė Austrijos 
ekonominiame gyvenime yra taip 
stipri", sakė jis, „kad yra abejo
tina, vistiek kokia taikos sutartis 
bus, ar Austrijos vyriausybė ga
lės iš viso priešintis Maskvos po
litiniams įsakymams. Iki šiol ge
nerolas Clark vis išgelbėjo mus ".

„Bet ką mes darysime", jis pa
klausė, „po taikos sutarties, kada 
jūs išeisite ir kada mes neturė
sime jokio generolo Clarko į kurį 
mes galėtume kreiptis? Mums 
vieniems neįmanoma priešintis 
Rusijai. Viena yra baimės miestas".

Sovietams Austrija yra vartai į 
likusias Europos demokratijas. Nuo 
to, kas čia atsitiks, priklausys 
didžiąja dalimi ne tiktai vidurio 
Europos, bet ir viso kontinento 
politinė ateitis.

Pagal „Readers Digest" 1947, 
spaudai paruošė M.
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PIRMIEJI SOVIETINĖS DRAMATURGIJOS 
ŽINGSNIAI VAKARUOSE

mui. Labai puikus milieu apipa
vidalinimas, kur|, kaip rodo men
kas spektaklių lankymas, realis
tiškai nusiteikęs ir dar iš Hitle
rio laikų nepasitikįs panašiais ro-

(kilęs nuo Simno, keliaujantį to
liau. Kaip formuosis jo tolimesnis 
meninis pasaulis, priklausys nuo 
to, kaip žmonija formuos savo ry
tojaus dienas. Kiekvienu atveju

MEN AS-vienas pačių ga
lingiausiųjų ir patikimų
jų ginklų, kuriuo Sovietų 
Sąjunga tikisi užkariauti žmonių 

širdis. (Patiems žmonėms ir jų 
žemėms užkariauti, aišku savai
me, reikia kitokių ginklų). Tad 
Sovietų Sąjungoje meno veika
lams ir nesigailima milžiniškų 
išlaidų. Tik tas menas turi tar
nauti valdančiųjų interesams. Sis 
reikalavimas per trisdešimtį so- 

' vietinio rėžimo metų krašte taip 
atkakliai ir įvairiausiomis prie
monėmis buvo įgyvendinamas, 
kad šiandieną meno, netarnau
jančio centrinio partijos komiteto 
reikalams, teų nebėra. Visos me
no apraiškos, nekalbant apie to
kius menus, kaip literatūra, dailė, 
teatras, kinas, bet ir „visų menų 
meniškiausias menas“ — muzika, 
yra centrinio partijos komiteto 
nurodytoje tarnyboje.

Nemažą vaidmenį šioje tarny
boje, tarp kitų menų atlieka ir 
teatras, mūsų kalbamu atveju — 
dramos teatras. Nepasakysime, 
kad Sovietų Sąjungoje nevaidi
nami klasikų veikalai, kaip Šek
spyro ar Moljero. Tačiau tais dra
maturgijos lobyno šedevrais gali 
pasidžiaugti tik Maskvos, Lenin
grado ir kitų pačių didžiųjų cent
rų žiūrovas, o periferijų teatrai 
turi kitą uždavinį, todėl dažniau
siai ir kitokį repertuarą, — nau
jąjį, sukurtą sovietinio rašytojo,

" A. Rūkas 

pasakyta labai įdomių minčių, 
bekalbant apie visų trijų minėtų 
veikalų pastatymus Berlyne.

Reikia žinoti, jog Simonovo kū
rinio „Rusijos klausimo“ pasta
tymas Berlyne iššaukė net ne
mažą diplomatinį konfliktėlį tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos okupacinių or
ganų, reziduojančių tame pa
čiame Berlyne. Mat, veikalas jau 
labai smarkiai „pliekė" ameri
kiečius. Veikale vaizduojamas 
Amerikos žurnalistų gyvenimas. 
Laikraščio leidėjas, kapitalistas, 
nori sukrompomituoti Sovietų 
Sąjungos prestižą Amerikoje ir 
siunčia Sovietų Sąjungon žurna
listą, kad jis susipažinęs vieto
je, grįžtų ir parašytų antisovie- 
tinę knygą. Tam reikalui paren
kamas žurnalistas-sovietų drau
gas, drauge su jais fronte kovęsis 
bei „vodką“ gėręs ir jau para
šęs prosovietinę knygą. Kai žur
nalistas spiriasi ir siūlo savo ko
legą, antisovietiškai nusiteikusį, 
jam pareiškiama, jog čia ir yra 
visa galybė, kad prieš sovietus 
parašytų buvęs jų draugas. Gy
venimo aplinkybės, didelis hono
raras priverčia žurnalistą vykti. 
Jis sovietų Sąjungoje išbūna il
gai, pagrindinai susipažįsta ir 
grįžęs, kadangi yra doras žmogus 
ir negali meluoti, nesutinka ra
šyti antisovietinės, nors ir pasi
žadėtos, knygos. Iš to, žinome,

daug laiko ir ramybės ir mieliau 
pasiduoda lyriškiems momen
tams, negu dramatiškiems efek
tams, drauge beveik visai išjun
gę privačios erotikos motyvą (ką 
galime sakyti ir apie jų filmas). 
Tokia scena, kaip, pav., kur Ta
nia, mirus jos vaikui, susmunka, 
Rusijoje tampa muzikos ir ne
matomų chorų lydima pantonima 
ir trunka, mažiausiai, dešimtį mi
nučių. Kadangi Vokietijoje, aiš
ku, tokie dalykai nedaromi, ben
drasis vidinis svoris gauna kitą 
kryptį ir kiekvienas tikrai vokiš
kas sprendimas išeina neigiamas“.

Taigi „Tania“, taip plačiai vai
dinama Sovietų Sąjungoje, savo 
laiku patekusi ir į Ausų dramos 
repertuarą, vakariečiui yra „ne
blogesnis už pereito amžiaus pra
džios dramos kūrinius“. Bet pir
ma pasiskaitykime ir apie tretįjį 
veikalą:

„Punktas pasaulyje“ yra tezi
nis (mes pasakytume-tendencinis) 
veikalas. Toli nuo pasaulio, vie
numoje, nežinomoje Sibiro gele-- 
žinkelio stotyje sovietų žmogus 
yra surištas su Maskva socializ
mo idėja, kuri vienišo gyvenimui 
teikia turinį. Generolas, kaip ir 
stoties viršininkas, net kaip ir jo 
šeimos moteriškoji dalis,, drau
giškai dirba idėjos įgyvendini-

jaus vaizdavimais su vien tik 
idealiais žmonėmis berlynietis 
yra linkęs tuo labiau skeptiškai 
priimti, kad pats veikalas, bent 
vokiečių kalboje, trivialiai stili
zuotais vadovėlio sakiniais tik
ram meno kūriniui būtiną irra- 
cionalią atmosferą nuolat nu
traukia“.

Taip kalba apie vienus iš pa
čių geriausiųjų sovietinės dra
maturgijos laimėjimų Berlyno 
recenzentas. Reikia pasakyti, 
kalba gana santūriai, tačiau net 
neįstengia paslėpti pro tą santū
rumą besispraudžiančios pašaipos. 
Ta proga turime neužmiršti, jog 
visą nacionalistinį laikotarpį šia
me mieste ir krašte dramos me
no gyvenimas buvo toks, kad 
žiūrovas buvo auklėjamas taip 
pat tendencingu, gal kiek ir ki
tokiu, menu. Vadinasi, to žiūro
vo dramos meninio skonio pa
žanga buvo kurį laiką pristabdy
ta, tačiau ir jam sovietinė dra
ma, kaip teatralai mėgsta sakyti, 
neskamba. Tai kas atsitiktų, jei
gu mes tą dramą parodytume dar 
giliau Vakaruose, sakysime, pran
cūzams, kurie šiandieną išlepinti 
tokių autorių, kaip Jean Anouilh, 
Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau 
ir visos eilės kitų? Išvada prašo
si labai liūdna, nes partijos cen
trinio komiteto sudėtos viltys ir 
kraštui daug atsiėję milžiniški 
kaštai tikrai savęs nepateisino, o 
duoda net priešingų rezultatų.

Kasiulio kūrybinis kelias ir jau 
pasiekti laimėjimai, atsižvelgiant 
į jo amžių (gim. 1918 m.) turėtų 
būti tikrieji jo neabejotinų ateities 
pasisekimų laiduotojai. Lietuviš
kojo meno pasaulyje Kasiulis ir 
ir toliau tebelaiko savo anksčiau 
užimtą poziciją, kaip dailininkas, 
nebijąs tapyboje tematikos ir pie
šinio ir ieškąs naujų priemonių 
savam pasauliui atpasakoti. Šios 
priemonės yra vaizduojamojo me
no savita kalba, neretai prasišvie
čianti su rimtos asmenybės bren
dimu.

Freiburge išstatyti Kasiulio dar
bai, savo meniniu ir techniniu po
žiūriu yra labai įvairūs. Nors tai 
tiktai trejų metų kūryba, tačiau 
nueitas meninis kelias yra tiek to
limas. kad paroda darė labai įvai
rų ir turtingą vaizdą. Gal kas nors 
norėtų matyti dailininką nusisto
vėjusį ir puoselėjantį savo tech
niškąjį įgudimą ir todėl ims dėl 
didelio įvairumo priekaištauti, ta
čiau tokie sprendimai, man atro
dytų, klaidingi. Sprendžiant būtų 
galima suklysti ne dėl to, kas dai
lininko padaryta, bet kaip tiktai 
dėl to, ko mes iš Kasiulio trok
štame. Pirmuoju atveju, Kasiulis 
jau būtų atbaigtas dailininkas, o 
dabartiniu atveju — jis yra atei
ties ir, manau, neapsiriksiu pasa
kęs, didelės ateities dailininkas. 
Toks mano optimistinis ir viešas 
pasisakymas nėra barstomi kom
plimentai, bet realių faktorių iš
vados, kurios savaime peršasi dai
lininko kūrybą palaipsniškai ana-
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rūpestingai globojamo ir mora
liai (partijos meninės direktyvos) 
ir materialiai (išskirtinių gyveni
mo sąlygų sudarymas, stalininė
mis premijomis apdovanojimas).

Sovietų Sąjungos ekspansijoje 
į Vakarus drama, šąlia kitų me
nų, taip pat vaidina labai didelį 
vaidmenį. Laimėjus kurį kraštą 
savojon sferon, tuojau pat į jį at
vežamas ir sovietinis menas, ir so
vietinė drama, tai pasiunčiant į 
tuos kraštus savo teatrus gastro
lių, tai siunčiant paskirus meninin
kus, tai, pagaliau, į tų kraštų teatrų 
repertuarą importuojant savus 
scenos veikalus. Ir šitoje tarny
boje naudojami ne klasikų vei
kalai, o kaip tik naujasis, sovie
tinio rašytojo sukurtas dramos 
menas. Tatai savaime supranta
ma: siekiant kurių nors utilita
rinių tikslų, šiuo atveju sovieti
nės propogandos, naudojami tie 
veikalai, kurie tam uždaviniui 
tinka.

Anksčiau išdėstytu keliu So
vietų Sąjungos dramos menas 
šiandieną yra įkėlęs koją labai 
toli į Vakarus, pasiekdamas' net 
Berlyną, kur žiūrovo teatrinis 
skonis yra auklėtas visos eilės 
pasaulinio masto dramos meni
ninkų, kaip Max Reinhardt, ir pa
saulinio garso teatrų, kaip nacių 
sulikviduotoji „Volksbuehne“.

Vadinasi, pirmaeilis sovietinis 
dramaturgas nuėjo ne Rytų kryp
timi, kur, kaip žinome, jis daž
nai buvo sutiktas išskėstomis ran- • 
komis, nes ligi jo ten iš viso joks 
dramaturgas nebuvo lankęsis, o į 
Vakaru^, kurie diktavo, o didele 
dalimi tebediktuoja pasaulio kul
tūrai. (Šioje vietoje turime didelę 
duoklę atiduoti Amerikos menui, 
kuris, po antrojo pasaulinio karo 
intensyviau lankydamas Europą, 
pasirodė galįs prabilti naujai ir 
netikėtai.)

Daugelį metų ugdytas ir labai 
brangiai kaštavęs sovietinis dra
mos menas pasiekė žmogų, Vaka
ruose auklėtą. Pagrindinis to dra 
mos meno uždavinys tas pats- 
užkariauti širdį, Kaip gi pasitei
sina Sovietų Sąjungos valdovų į 
dramos meną sudėtieji kaštai ir 
viltys? Su kokiu entuziazmu va
karietis žiūrovas pasitinka sovie
tinę dramą? Į šį opų klausimą 
leiskime atsakyti patiems vaka
riečiams.

Be kitų sovietinių dramos vei
kalų, Berlyne žiūrovas praeitą se
zoną pamatė šiuos didžiai įver
tintus, premijuotus, pačių pirma- 
eilių autorių sukurtus scenos da
lykus: Simonoyo „Rusijos klausi
mas“, Afinogenovo „Punktas pa
saulyje" ir daug kam mūsų iš 
pirmosięs bolševikų okupacijos 
pažįstamų Arbuzoro „Tania“. Tad 
kokius laurų vainikus šie auto
riai laimėjo Berlyne?

Prieš mane guli Berlyno recen
zento Roland Schacht pereito se
zono teatrų kūrybos apžvalga 
(„Die Quelle" 1947 m. 3 Nr.), ku
rioje apie sovietinį dramos meną

seka visokios negerovės, kurias 
didvyris herojiškai kenčia.

Toks yra to dramos veikalo 
turinys, mano, kad ir labai trum
pai, bet, rodos, objektyviai, pa
pasakotas. Dabar pasiklausykime, 
kaip tą patį turinį pasakoja va
karietis Roland Schacht:

„Amerikietis žurnalistas gauna 
savo leidėjo užsakymą parašyti 
antirusišką knygą. Jis vietoje įsi
tikina, jog leidėjo tezė yra klai
dinga ir rusai nė nemano gink
luotis karui. Tačiau vietoj to, 
kad tuojau pat telegrafuotų ir 
atsisakytų užsakymo, ką būtų 
padaręs kiekvienas padorus žur
nalistas, mūsiškis klaidina savo 
leidėją ligi paskutiniojo termino, 
leidžia jam sukišti pinigus į pa
ruošiamąją propagandą ir išlei
džia gautuosius rankpinigius ligi 
paskutiniojo pfenigio. Ir nus
temba, kad apgautas leidėjas jį 
ne tik įsiutęs išmeta, bet dar 
stengiasi pakenkti ir jo egzisten
cijai. Kadangi su maža sąmojaus 
ir ypatingai paviršutiniškai ški
cuotas kūrinys, priedų, taip aiš
kiai išskiria kapitalistinį išaugi
mą ir Roosevelto bei Lincolno 
Ameriką, vokiečių polemikai 
prieš ar ne už, tiesą, sakant, ne

buvo pagrindo“.
Tokį įspūdį padarė stalininės 

premijos laureato Simonovo iš
garsintas veikalas vakariečiui. 
Bet skaitykime toliau, apie kitus, 
ne mažiau išgarsintus ir ne ma
žiau įvertintus, veikalus:

„Noras orientuotis apie rusų 
scenos veikalus buvo kompen
suotas Afinogenovo „Punkto pa
saulyje“ pastatymu Volksbuehnė- 
je ir Drezdeno Ansamblio gas
trolėmis puikiai įrengtame So
vietų Namų teatre Unter den Lin
den. Drezdeniečiai vaidino, be 
kitų, Arbuzovo „Tania“. Morali
nis, t. y. pamokantis, rusiškąją 
prasme, tautinis kūrinys. Jeigu 
Tania dėl savo vyro noro nebūtų 
metusi medicinos studijų ir tuo 
pačiu savo vidinio savarankišku
mo bei išorinės nepriklausomy
bės, tai jos vyras, inžinierius, ne
būtų jautęsis traukiamas prie ki
tos, savarankiškos, moters. Tai
gi, jai pagal veikalo autoriaus 
norą, nieko kita nebelieka, kaip 
savo vyrą palikti. Be to, iš už
sispyrimo (ar gėdos) — pas rusus 
dažnas motyvas — ji nutyli, jog 
po širdimi nešioja vaiką. Tas 
vaikas turi numirti kaip tik nuo 
tos ligos, kurios naują gydymą 
Tania kaip tik turėjo išmokti. Tad 
ji nusprendžia išstudijuoti. Vieną 
dieną ji pašaukiama į kitą mies
tą, prie kito vaiko, kurį ji iš- 
gelbsti. To vaiko tėvai — jos bu
vęs vyras ir jo antroji žmona.

„Visa tai nėra blogiau, kaip 
mūsų pereito amžiaus pradžios 
likiminės tragedijos, kurias žiū
rėdami mūsų proseneliai grau
džias ašaras liejo. Tačiau spren
džiant, nereikia užmiršti, kad ru
sai panašius dalykus kitaip vai
dina, negu mes. Jie turi labai

t A. Tyru o lis

Mes pareisim vėl žydėti
Lemčiai plėšant širdis, vienuma tylioji 
Iš skausmingų valandų džiugiai vaduoja.
Ją imu kaip kūdikį tyliai ant rankų:
Žiedus tulpių ir narcizų ji man noriai renka.
Lino žiedo dangūs muzika suaidi, 
Garsą septyntonį kalno ežere paleidę.
Kyla bonios, suskamba varpai, gelmėj nuskendę.
Mano alkstančių dienų vargingoj šventėj.
Kalbas girios, kalvos, vieškeliai baltieji, 
Palaimingon šventėn mano varganų dienų suėję.
Šiandie mano girios neša burtą paslaptingą, 
Pušys, eglės, tuopos ūžia, braška, trinka.
Žaibo kryžium, balta bonia man kalva pamojo:
Čia pasauliui prabilai garsu pirmuoju!
Baltas ir vingiuotas vieškelis ateina
Ir dainuoja mano tėviškės dainuotą dainą.
Klausia Mūša su Daugyvene ir Kruoja, 
Kur jų draugas taip ilgai besisvečiuojąs.
Dienos vasarų trijų ir šienapiūčių
Mirė be manęs. Lediniai vėjai pučia
Viršum klonių, upių mano tėviškės brangiosios, 
Juosmenį jai pančiais geležies sujuosia.
Stoviu aš pakrantėj šių dienų baltųjų 
Ir girdžiu, kaip ten jas bara, plaka, uja.
Kriski, ašara, spindėk! saulėj tyrą rytą, 
Pamotės šaižiosios tu našlaitė išvaryta.
Mano baltos dienos, jūrų perlais nusagstytos,
Dengiasi neįimtais galybės skydais.
Ne kaip svečias su jumis į tėviškę sugrįšiu
Vėl sumegsti praeities auksinių ryšių.
Visa, kas tik miršta šiam pasaulyje beribiam,
Kelias vėl naujon švieson — naujon gyvybėn.
Mano tylios, baugios, kuklios dienos, 
Jūs žydėkit kaip pavasary sodriam purienos.
Mes pareisim vėl žydėti ant Mūšos krantų, 
Taip girdžiu aš aiškiai sieloj šaukiantįjį gandą.
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lizuojant.
Parodoje mes randame anksty

vąjį Kasiulį: stipriu piešiniu ir ko
loritu, realistiškai prakalbančiu į 
mus, ir didelio formato alie
jinės tapybos paveikslais. Tai be 
priekaištą darbai, kurių gali pavy
dėti bet kuris mūsų senosios kar
tos dailininkas. Čia Kasiulis są
žiningai sprendžia piešinį ir for
mą, šviesą, šešėlius, perspektyvą 
ir erdvę. Šios rūšies paveiksluose 
dailininkas padaręs didelę pažangą, 
palyginant su Kaune matytais pa
našios rūšies darbais, (liesa, frei- 
burgiškiai darbai nėra tamsaus 
kolorito). Dailininkas eilėje darbų 
pavartoja vidaus dekoracijai at
skirus mirusios gamtos gabalėlius 
ir yra davęs tuose fragmentuose 
tikrų šedevrų. Tačiau Europos 
mene šie keliai yra tolima praeitis. 
Atsilikusiems tai būtų naujai 'at
gimusi aktualija. Paminėtini pa
veikslai: „Pas dailininką", „Dai
lininko šeima", „Autoportretas" 
ir kt.

Ačiū Dievui, čia dailininkas ne
sustoja. Pąmažu jo tapyboje ryš
kėja impresionizmo įtaka. Išgy
venti akimirksniai, šviesos žaismas 
gamtoje ir spalvose, sprendžiami 
atmosferos, bet ne daikto formos 
perdavimo uždaviniai laikinai su
stabdo šį neramų keleivį. Čia Ka
siulis taip pat visiškai tvirtu ir įti
kinančiu teptuku, o neretai ir 
pastele, mus perkelia j didesnių 
laisvių ir galimumų meno pasaulį. 
Jo autoportretas (aliejus) moteris 
sofoje (pastelė), V. K. Jonyno 
portretas (pastelė) ir eilė paveiks
lų su siužetu „Dailininko darbo 
kambaryje" yra pilnai subrendusio 
dailininko rimti meno kūriniai. Jei 
vėl prisiminsime Lietuvos meną, 
tai neabejotinai didelis indėlis į 
mūsų šios srities meninį palikimą. 
Laisvas piešinys, spalvų žaidimas, 
stipri technika, gera, neretai kon
struktyviai stipriai išreikšta kom
pozicijai (du darbai „Pas dailinin
ką") daro šios rūšies darbus ne tik 
imponuojančiais, bet kartu ir gra
žiomis meninėmis vertybėmis. 
Šiuose savo darbuose Kasiulis ko-

čiau, Kasiuliui palieka lygiagretus 
šaltinis. Dabar, gamtą jis studi
juoja dar betarpiškiau. Pabrėžtina, 
kad peisažas lig šiol Kasiulio vi
siškai netraukė. Gamtos studijose 
Kasiulis nepalieka jos vergiškas 
kopijuotojas, bet laisvai ir su pasi
tikėjimu stengiasi atidengti ritmo 
spalvos ir techninės laisvės sro
venančią simfoniją. Šie uždaviniai 
Kasiulį atitraukia nuo tematikos 
arba, teisingiau pasakius, jis 
neieško jokio tematinio įvairumo, 
dažniausiai pasitenkindamas tobu
luoju Dievo kūriniu — moterimi. 
Šiame etape Kasiulis yra toliausiai 
pažengęs ne tik savęs atradime, 
bet ir savos individualios kalbos 
europėjiniu požiūriu. Šis jo darbas 
„moters aktas" yra tikras šios rū
šies 'Lietuvos meno šedevras, o 
taip pat rimtas meno kūrinys ir

jimus. Vien šio fakto pakaktų pri
pažinti Kasiuliui jo padarytą tik
rai didelę pažangą.

Be čia suminėtų Kasiulio tapy
bos būdingų bruožų, reikia pami
nėti jo piešinius anglimi ir plunks
na. Lygiagrečiai su tapyba Kasiu
lis uoliai tobulinosi piešinyje, 
kuris vystosi ir įgauna panašius 
kūrybinius aspektus kaip ir tapy
boje. Tikslas — mažiausiomis prie
monėmis daugiausia pasakyti, šių 
ribotų principų rėmuose Kasiulis I 
yra parodęs laisvą betarpišką lini
ją, gerą formos pajautimą ir su
gebėjimą ja, daugiausia linijos pa
galba, modeliuoti. Jo satyrinė akis 
keliais brūkšniais gyvenimiškai 
mums perteikia žmogaus būdą ir 
judesį; sukurdama intimų bei pil
ną atmosferos pasaulį. Freiburgo 
parodoje pilnai pasitvirtino dar
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voja tarp formos linijinio piešinio 
ir spalvos. Neretai laimingas šių 
elementų sujungimas yra davęs 
reto pasigėrėjimo rezultatų. Šios 
rūšies darbuose žymi intymi at
mosfera.

(Jo Freiburge surengtos parodos proga) Susižavėjęs archaine spalvos jė
ga ir siluetine forma (su maža ab- 

V. K. JONYNAS strakcijos priemaiša), Kasiulis
tolsta nuo impresionistų. Prasi- 

DEILININKAS Vytautas Ka- daliosios tapybos atstovo, o daili- deda j0 naujo ieškojimo laikotar- 
riulis yra tikras Nepriklau- ninkas daugiau apsiriboja intymiu pįs įvairių daiktų ir žmogaus 
lomos Lietuvos Kauno Dailės pasauliu, jame ieškodamas ir spręs- kūno formų siluetai virsta omą- 

Mokyklos auklėtinis. Svetimi kraš- damas tiesoginiai šių dienų meną mentalia ritmikos muzika, San
tai su jų meno pasauliu ir pasiek- liečiančias problemas. Daugiausia tūriai suskaldyta kontrastingų spal
iais laimėjimais, ligi tremties, jam iš jaunųjų meno pajėgų žadėjęs Vų dėmėmis. Šiuose darbuose Ka- 
tebuvo pažįstami iš istorijos lapų lietuviškajam menui ir drobei gra- siulis daugiau dekoratyvus, tačiau 
ir meno reprodukcijų. Bet toki ri- žinti žmogų, pradeda sąmoningai jį ištikimas piešimui, apsiribojąs 
boti galimumai nekliudė dailinin- apleisti. kambario daiktų ir žmogaus kūno
kui formuotis ir tobulėti. Jo darbų Štai pagrindiniai Kasiulio kury- tematika, bet aistringai ieškąs pla- 
paroda, surengta 1943 m. Vytauto bos posūkiai. Ar Kasiulis šiuose stinio pasaulio priežastingumo, bei 
Didžiojo Kultūros Muziejuje Kau- rėmuose susiformuos, ar šie jo individualaus jo traktavimo. Čia 
ne, suteikė progą lietuviškajai vi- keliai nesusikryžiuos kryžkelėse Kasiuliui turi daug reikšmės Euro- 
suomenei dailininką pažinti ir su- ir kur jis toliau nueis, atsakyti pos meno pasiektų laimėjimų pa
dėti į jį nemažą vilčių. Esu tikras, sunku. Viena galima tvirtinti, kad žinimas, tolimesnės šių dienų 
kad jo surengta (1947. XII. 18 — Kasiulio asmenyje mes ir toliau meno, jo uždavinių ir ieškojimų 
1948 II. 1) paroda Freiburge tas vii- turime Cjyvą žmogų, dailininką, studijos. Kasiulis, pamiršdamas lai- 
tis pilnai išpirko ir kiekybės ir ko- gaivališkai pulsuojantį meno gy- ko bėgimą, saulės tekėjimą ir 
kybės atžvilgiu. Reikia tik pasi- venimu, beklausantį savo vidaus nusileidimą, pasineria į šios rūšies 
džiaugti, kad Vytautas Kasilius Ir balso ir su džūkišku užsispyrimu studijas. Jose gamta, kaip ir anks- 
mūsų sąlygose sugeba susikoncen- _ _________________________________________________________
truoti, parodyti tiek kovingų pa-

europejiniu požiūriu. Šis jo darbas 
mus ne tik pradžiugino, bet kartu 
įtikinančiai prakalbėjo į mus, ža
dindamas gražias viltis dėl tolimes
nių Kasiulio laimėjimų. Šiame dar
be Kasiulis visą praeities paty
rimą koordinuotai sujungė į sti
priai veikiančią , visumą. Kon
struktyvinis drąsus ir laisvas kon
trastingų dėmių išdėstymas galėtų 
priminti kubistus. Respektas pie
šiniui ir formai rodo akademizmo 
žymių, tačiau subtilus ir laisvas 
kūno traktavimas galėtų būti gimi
ningas impresionistams. Spalvos 
santūrumas ir piešininės linijos 
įvedimas tapybiniame moters kūne, 
visus aukščiau minėtus elementus 
sujungiant į darnią stilistinę vi
sumą, Kasiuliui suteikia galimumą 
jėgingai prakalbėti savita kal
ba ir savu stiliumi. Savęs sura
dimas šių dienų mene yra rak
tas į neginčytinus ateities laimė-

1943 m. konstatuoti Kasiulio iliu- 
stratoriaus gabumai. Sunku rasti 
kitą lietuvį dailininką, kuris su 
tokiu šviežumu, poetiškumu ir lais
vumu galėtų pailiustruoti bet kurio 
mūsų poeto knygą. Tikiu, kad Ka
siuliui atsiras sąlygos, šioje srity
je, tarti savo kūrybinį žodį.

Paskubomis palietę trejetas me
lų dail. Kasiulio kūrybos vingius, 
šiandien, didžiojo bandymo metais, 
kas iš mūsų galėtų jo laimėjimais 
nesidžiaugti? Kasiulis mūsų lietu
viškojo plastinio tneno dirvoje jau 
išsikovojo ne tik nuosavą daržą, 
bet kiekvieną dieną išaria sau pla
čius naujus dirvonus. Jo praturtė
jimas turtina mus. Paroda ne vieno 
svetimšalio lūpas privertė kartoti 
tos mažos ir tolimos tautos vardą. 
Žiloje senovėje tas vardas buvo 
įrašomas kardu, šių dienų trem
tiniai jį primena savo dvasinėmis 
vertybėmis ir galiomis.

stangų ir meilės menui.
Freiburgo parodoje Kasiulis iš 

viso išstatė 68 darbus. Visi darbai 
sukurti tremtyje, didžioji dalis 
Freiburge, įvairiose medžiagose, 
neretai didelių formatu. Techniškų 
kliūčių nugalėjimas ir pasišventi
mas Kasiulį lyškiai apibūdina kaip 
asmenį. Nereikia manyti, kad dai
lininkas pasitenkino tik šiomis 
formalinėmis pergalėmis. Priešin
gai, parodoje mes matome dar ne
matytą Kasiulį. Jis yra ne tiklab^i 
pasikeitęs nuo Kauniškės parodos 
laikų, bet ir toli nuo pastarosios 
pažengęs meno laimėjimais.

Galiu prileisti, kad kai kas da
bartiniu Kasiuliu nusivylė. Pir
miausia, tikriausiai tie, kurie iš 
Kasiulio tikėjosi tematikoje ir siu
žete stipriosx realistinės asmenybės. 
Tiesa, siužeto ir piešinio jis galu
tinai neapleido, bet pastarieji ne
beliko Jo tikslu. Dalis mūsų tikė
josi susilaukti didelio formato ofi-

JUOZAS MIKUCKIS

VAKARAS
Saulutė už debesio pilko nuslinko — 
Nušvito danguj purpurinė žara . . .
Ir varpo skambėjimas veržias aplinkui — ,
Malda vakarinė — ramybės malda.
Ar laimės ieškojau dievybės pastogėj,
Ar tėvą, ar draugą į kapą lydėjau,
Ar buvo gyvenimo metai pablogę, 
Ar žygyj . . . Visur aš tą varpą girdėjau.

Jis jaudino mano nerimstančią širdį,
Tai liūdesiu, tai viltimi ją pripildęs,
Ir trokštančią sielą. džiaugsmu jis pagirdė, 
Ir tarp svetimųjų ją vienišą šildė.

Naktis jau artėja. Dar pastaras dūžis.
Ir ašaros veržias iš gelmių širdies.
Nedaugei praeis gal nelaisvės dienužių
Ir varpas mane Į ramybę lydės. f VYTAUTAS KASIULIS Mot* ris sofoj* (pastalė 1948 m.)
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4 PSL. ŽIBURIAI

NE, apie užmokestį, tamsta, 
man nekalbėki Tai, tam ti
kra prasme, net įžeistų ma
ne, — pasakė laikrodininkas, ne

pakeldamas savo žilos galvos nuo 
darbo stalo. Jis valandėlę dar var
tė laikrodį rankoje, pagaliau pas
kutinį kartą prisikišo prie ausies. 
Atrodė, buvo labai patenkintas jo 
aštriu, skambiu tiksėjimu, nes 
tuojau ištraukė iš akies padidina 
mąjį stiklą ir lengvai atsistojo 
ant kojų.

— Prašau! — ištiesė ranką. — 
Pataisiau jį ne apie aukštą atly
ginimą galvodamas, o tik todėl, 
kad tai brangi jūsų tėvo atmintis. 
Jei visi kiti atsisakė jį pataisyti, 
bijodami darbo ir nesusigundyda- 
mi aukštu atlyginimu, tai aš dir
bau su dideliu malonumu ir už 
tai nepaimsiu nieko. Negalvok, 
tamsta, kad visi amatininkai yra 
tik pinigų rinkėjai. Mes taip pat 
įdedame kartais savo sielos dale
lę ten, kur patraukia širdis. Ir už 
tei neužmokama, kaip ir kūrėjui 
už kūrinį. Bet ne apie tai eina 
kalba. Jūs norėjote turėti tėvo at
minimą Jį ir turite. Laikrodis, kuris 
suskaičiavo jo gyvenimą ligi pas- 

" kutinės sekundės sutiksėjimo, da
bar kantriai lydės jūsų valandas 
ligi ano nežinomos ateities slenks
čio. To juk ir norėjote, tiesa? —- 
įbedė senukas savo aštrų žvilgsnį 
į mano veidą. Bet, nelaukęs atsa
kymo, tęsė toliau:

— Žinoma, kad taip. Bet tik 
noriu jums priminti, kad šios rū
šies atsiminimas yra neabejotinai 
surištas su mūsų likimu. Kaip do
vanotas žiedas yra surištas su 
mūsų laime ar skausmu, taip ir 
paveldėto laikrodžio rodyklės at
neša mums vienokią ar kitokią 
likimo valandą. Ne, ne dėl to taip 
kalbu, kad esu virš penkiasdešimt 
metų išdirbęs prie šito darbo stalo, 
bet dėl to, kad šitą paslaptingą 
balsą girdžiu senoje plieninėje lai
krodžio širdyje.

Aš jums papasakosiu vieną at
sitikimą, kuris ir šiandien tebėra 
paslapties skraiste uždengtas. Tik 
visų pirma noriu pasakyti, kad aš 
nekalbėsiu apie kvailystes. Jei jūs 
gerbiate inano žilą plauką, tai tu
rėtumėte patikėti ir mano žodžiais. 
Žinoma, jei ši istorija jums pasi
rodys neįtikėtina, jūs galite neti
kėti. Tai jūsų dalykas. Bet mano 
pareiga įspėti, kad pasakoju jums 
įvykį, atsitikusį ne su kokiu kitu 
žmogumi, o su manimi pačiu, ne 
girdėtą iš svetimos burnos, o mano 
pačio širdyje išgyventą ir suju
dinusi mane ligi sielos gelmių. Jis 
liečia taip pat paveldėtą tėvo 
laikrodį, kurį jis savo balta, su
džiūvusią ranka man ištiesė jau 
mirties patale gulėdamas. „Tegu 
jis tau neša gražias gyvenimo va
landas. kad nereikėtų gailėtis pra
bėgusio gyvenimo ir šauktis anas 
sudilusias valandas iš praeities 
dulkių. Sudiev, sūnau! ištarė, 
žvelgdamas į mane savo gęstan
čių akių žvilgsniu, ir amžinai už
simerkė.

Praėjo keleri metai. Aš kantriai 
dirbau paliktoje tėvo laikrodžių 
dirbtuvėje. Išplėčiau krautuvę, pa
didinau apyvartą. Aš labai mylė
jau tėvą. Kiekvienas jo žodis buvo 
įstrigęs mano atmintyje. DirbdU ir 
gyvenau taip, kaip jo pamokomas, 
rūpestingas žvilgsnis rodė, kurį vis 
mačiau sekant mano žingsnius iš 
praeities uždangos.

Atsimenu, kaip šiandien, tą šeš
tadienio vakarą, kai po darbo sė
dėjau minkštoje kėdėje. Šviesoj 
kambaryje nebuvo. Mėlyna prieb
landa supo akis, verždamasi į krū
tinę saldžiu ilgėsiu. Tai buvo sva
jonės valanda, kuri visuomet atei
na pas žmogų, kai jis vienas. Argi 
būtų kas čia nuostabaus? Visiškai 
nieko. Bet tada aš išsiėmiau iš 
kišenės dovanotą tėvo laikrodį, 
ilgai žiūrėjau į bėgančią rodyklę, 
nekantriai lekiančią į tenai, kur 
mes visi galvotrūkčiais skubame. 
Aš padėjau jį ant stalo prieš save, 
atlošiau palenktą galvą į atramą ir 
užsimerkiau. Aš pradėjau snausti 
artėj'ančio vakaro tyloje, bet ne
buvau užmigęs. Aiškiai žinojau, 
kad sėdžiu savo kambaryje prie 
stalo, kad šiandien yra geguiės 
pabaiga, šeštadienio vakaras, kad 
motina išėjo į miestą ir grįš tik 
vėliau. Ne, niekur kitur aš nebu
vau, kur paprastai perkelia mus 
sapnas, atitraukdamas nuo aplin
kumos konkretumo. Pagaliau, ne 
tik tas svarbu. Tegu buvau ir už
migęs, bet aiškiai girdėjau ant 
stalo laikrodžio tiksėjimą, kuris 
staiga ėmė silpnėti ir šlubuoti. Jis 
sunkiai žengė savo sekundės 
slenkstį, kad mažoji rodyklė šok
teltų vienu brūkšneliu pirmyn. Aš 
tą, sunkumą labai gerai jutau sa
vo širdyje ne vien dėlto, kad bu
vau laikrodininkas, bet ir kaip 
žmogus, visa širdimi atjaučląs ki
tą, nepakeliantį nešamos naštos. 
Nežinau, gal tą momentą aš ir ne
buvau pilnos sąmonės, nes laikro
džio man pagailo, lyg jis būtų 
tikrai gyvas ir iš paskutinių jėgų 
dabar būtų stengęsis eiti tuo ke
liu, kurį nurodė likimo ranka. Aš 
jaučiau, kad jis tuojau sustos. Aš 
žinojau, kad dar keletą sekundžių 
Jis sutiksės ir nutils. Niekados ne
mėgau stovinčių laikrodžių, bet 
kodėl šį momentą aš nepakėliau

rankos ir neužtraukiau spiruoklės, 
negaliu tamstai pasakyti. Sėdėjau 
kažko nusigandęs, apimtas neži
nomo, baugaus nujautimo, lyg ne
matoma šalta ranka būtų tiesusi 
prie manęs savo sausus pirštus.

— Aš tuojau sustosiu. Ar tu ne
jauti? — išgirdau silpną balsą. 
Man sunku, taip sunku ... Užtrauk 
mane! Jau paskutiniai mano žings
niai amžių kelyje.

Tai buvo laikrodžio geležinės 
širdies balsas. Aiškai tą supratau.

Bet ir dabar aš nepakėliau savo 
rankos.

— Ar tu nieko negirdi? — vėl 
pakartojo tas pats balsas. — Ten 
lediniu keliu ateina likimas . . . 
Kaip garsiai skamba jo sunkūs 
žingsniai kietame kelyje. Tu klau
syk!

Aš klausiausi, bet nieko negir
dėjau kurčioje tyloje, tik silpną 
paskutinių sekundžių laikrodžio 
tiksėjimą.

— Kai aš sustosiu, tu nieko ne
girdėsi, — vėj išgirdau keistąjį 
balsą. — Tai kodėl nepakeli savo 
rankų? Štai jau ateina!...

Tikrai, už durų išgirdau žingsius. 
Kažkas skubiai priėjo ir sustojo.

— Greičiau, greičiau! — šaukė 
mane iš laikrodžio paslaptingasis 
balsas. — Tu gali pavėluoti...

Tuo pat metu kažkas stipriai 
pabeldė į duris. Kas čia pas mane 
atėjo? Lauko durys buvo užrakin
tos. Tarnaitė išėjusi, o motina dar 
negrįžo ir niekada nesibeldė į ma
no kambario duris.

— Kas čia? — sušukau, dar vis 
neatmerkdamas akių, pusiau pa
budęs iš> to keisto, nejaukaus snau
dulio.

— Nelaimė, — išgirdau šaltą, 
aiškų balsą.

„Ar būtų nutikę kas motinai, ar 
atsitiko kas seseriai?" pagalvojau. 
Bet už durų balsas į mano abejo
jimus atsakė:

— Gimė tas, kuris tave nužu
dys ...

— Kur jis? — sušukau, krūpte
lėdamas.

— Jis stovi tavo kairėje..
Aš grįžtelėjau pabalusį veidą ir 

prieš savo akis pamačiau stovintį 
vyrą su sena, sulamdyta skrybėle, 
kuri buvo per maža jo didelei gal
vai. Palaidi rusvų plaukų kuokš
tai krito ant jo ausų ir kaktos. 
Kairėje veido pusėje, netoli akles 
buvo didelis, nevykusiai užgydy
tos žaizdos randas. Jis stovėjo 
prie manęs, susikišęs rankas į švie
sių kelnių kišenes, apsimetęs dry
žuotu švarku, siūtu ne ant Jo 
tvirtų pečių. Atsimenu ir šiandien 
jo geležies šaltumo akis, įsmeigtas 
į mane. Kairioji akis buvo kiek 
primerkta. Užgriuvęs antakis ner
vingai drebėjo. Kietai suspaustos 
kreivos lūpos išdavė jo baisųjį 
pasiruošimą, iškreipdamas veidą į 
alkano žvėries išraišką, kai jis 
žiūri į savo aukos tekantį krau
ją .. .

— Tai tu? — ištariau sunkiai.
— Aš... atsakė tas žmogus pro 

lūpų kampą, nupurtydamas mano 
visą kūną siaubingu drebuliu. Aš 
pajutau nuo jo dvelkiantį likimo 
šaltį, kuris turėjo mane ištikti. Tą 
patį momentą pašokau kėdėje. 
Prakaituotą kaktą perbraukiau ran
ka ir griebiau nuo stalo laikrodį, 
kuris mano rankoje paskutinį kar
tą sutiksėjo ir nutilo. Aš jį dre
bančia ranka užtraukiau, dar neiš- 
siblaivydamas iš to nejaukumo, 
apėmusio mano jausmus.

Tegu tai pavadinsime sapnu, 
kliedėjimu ar kaip nors panašiai. 
Tai visiškai nesvarbu. Bet širdyįje 
man liko juodas neišdildomas še
šėlis to žmogaus, kurį buvau išvy
dęs. Daug kam vėliau papasakojau 
tą keistą kliedėjimą ar sapną, nu
pasakodamas visas jo smulkme
nas, bet vieni tai juoku palaikė, 
kiti paprastu, nereikšmingu sapnu, 
kuris neturėjo ir negalėjo ką nors 
konkrečiau reikšti mano gyveni
me. Ar nebuvo tiesos jų žodžiuo
se? Juk kiek mes prisapnuojame, 
kiek pamatome kartais vizijose 
dalykų, kurie tuojau išblėsta at
mintyje ir užgesta, nepalikę jokio 
ženklo. Ar taip turėjo atsitikti ir 
šį kartą? Aš norėjau, kad taip 
įvyktų. Bet, kaip pamatysi tamsta, 
yra gyvenime dalykų, kurie ne
pasiekiami mūsų ranka ir neišaiš- 

'kinaml gudriu protu. Čia man 
nieko nepadės nei smailus advo
kato liežuvis, nei išmintingi, logiš
ki išvedžiojimai apie pasąmonės 
veikimą, arta mūsų Jausmų susi- 
pynusį rezginį, priklausantį nuo 
aplinkos ir įspūdžių. Aš tuo jau 
niekada netikėsiu. Jei kada ati
džiai klausiausi šių žodžių su ma
lonumu, tai šiandien jie man nie
ko nereiškia, kaip tik savęs ap
gaudinėjimą. Paklausyk, tamsta, 
ligi galo. Galėsi pats pasidaryti 
vienokią ar kitokią išvadą.

Po to praėjo daugiau kaip dvi- 
šimt penkeri metai. Daug kas iš
dilo atmintyje, prote ir širdy. Gy
venimas ir laikas užlygina duobė
tus kelius ir išdildo gilias pėdas 
takuose. Aš gyvenau gerai. Lai
krodžių dirbtuvė ir auksinių daik
tų krautuvė man nešė grašaus pel
no. Jau buvau vedęs ir turėjau 
du išaugusius vaikus. Gerokai iš
dilo atminty ir anas nelemtas sap
nas, pradžioje gąsdinęs mano šir
dį ir dirginęs nervus. Bet, gal būt, 

tik tam, kad visu nuogu realumu 
staiga sukrėstų mane iš naujo, 
palikdamas neišdildomą atminimą.

Buvo toks pats šeštadienio va
karas. Tik lauke lijo ir ūžė rude
nio vėjas. Tamsioje sodo gatvėje, 
kur aš gyvenau, teškėjo stambūs 
vandens lašai. Juodi šešėliai lindo 
iš siaurų skersgatvių. Jaux buvo 
gana vėlu, kai atsiminiau neskai
tytą dienos laikraštį, paliktą krau
tuvėje. Aš pakilau ir ėjau į krau
tuvę. Reikėjo pereiti virtuvę ir 
siauru koridoriumi nusileisti že
myn. Krautuvė buvo žemai prie 
gatvės, prieš keletą metų atremon
tuota šitame sename name, kuris 
buvo pastatytas savo laiku ant per 
daug aukštų pamatų. Aš ramiai 
nusileidau laipteliais ir atidariau 
duris. Žybtelėjau šviesą ir sustin
gau surakintas baimės drebulio. 
Siaubas tvieskė į mano širdį tokiu 
galingu smūgiu, kad išbalau kaip 
drobė, negalėdamas pakelti ran
kos, pajudinti kojų. Prieš mane 
stovėjo jis. Tas pats žmogus, kurį 
kadaise buvau išvydęs, kurio juo
das šešėlis įkyriai buvo persekio
jęs mane. Jis buvo apsivilkęs tuo 
pačiu dryžuotu švarku, ant gal
vos turėjo tą pačią sulamdytą 
skrybėlę. Rusvų plaukų kuokštai 
draikėsi ant kaktos ir prie ausų. 
Tas , pats nevykusiai užgydytos 
žaizdos randas kairėje veido pu
sėje, kaip nepaslėpiama dėmė, ga
dino jo veidą. Aštrių akių žvilgs
niu jis žiūrėjo į mane, susikišęs 
rankas į šviesių kelnių kišenes. Aš 
jį tuojau pažinau. Tai buvo tas 
pats žmogus, kurs atėjo dabar ma
ne nužudyti. Aš žinojau, kad ne
sulaikomai tuojau pakils jo ranka 
ir greit sugriūsiu po jo kojomis.

— Tai tu? — ištariau sunkiai 
alsuodamas.

—> Aš ... — atsakė žmogaus pro 
lūpų kampą, švokšdamas ir dus
damas, jau pasiryžęs tam, ko buvo 
atėjęs. Jo veidas išsišiepė, suak
menėjo bruožai. Tuo pat metu ne
judėjo jo dešinioji ranka. Jis iš
traukė ją iš kišenės, tuo pačiu 
akimirksniu prišokdamas prie ma
nęs ... švystelėjo durklas šviesoje

M. VAITKUS 

TULPĖS
Baltos tulpės, šypsot jūs, 
lygu alebastro taurės, 
pilnos tyro grožio vyno, 
kur taip saulėtai svaigina . . . 
Eikš, sūnau toliosios šiaurės, 
gerk širdim kerus naujus! — 
Ach, miglotos šiaurės palikuonis 
ilgis grožio dieviškos glamonės! . . .

Rausvos tulpės, degat jūs, 
grožio liepsnos, jo Kūrėjui; 
žemės žydinčiam altoriuj 
giedat: — Broliai saulianoriai, 
saulei grožis himną lieja: 
ar žmogaus širdis pajus? — 
O, kaip trokščiau aš liepsna pleventi 
žvaigždžiabangėj jūroje bekrantėjl . . .

Kai niekas esti viskuo
VIENO MOKINIO PRISIMINIMAI IS PIRMŲJŲ NEPRI

KLAUSOMYBES METŲ VILNIUJE 

KAROLIS KROKŠLYS
(Pabaiga)

Mano mintys buvo niaurios ir 
sukaliojosi apie keistus dalykus. 
Dažnai visas susmegdavau į bai- 
roniškas ar ibseniškas dramas ir, 
čiulpdamas pirštus, sekiau aistrų 
šėlimą iki aukščiausios įtampos. 
Mane ir baukštindavo ir trauk
davo žmonės, kurie grumdavosi 
su visais ir viskuo, kaip nežabo
tas viesulas kalnynuos, kaip tas 
„Kainas“ ar „Demonas“. Minti
mi aš kardavaus į Kaukazo kal
nus, kur šmėkščiojo tas juodas 
angelas ir temdė visą Gruzijos 
žemę.

Mano papasakotas „Demono“ 
siužetas vieną vakarą aptupdė 
apie krosnį ir kitus bendraguo- 
lius. Mes šnekučiavome ir jau
dinomės dėl tos „prakeiktų vie
nuolių“ šalies. Iš jos sklido bau
gios žinios ir besikapojančių ka
lavijų čerkesys. Vakaro apy- 
brėkšniuos mums vaidenosi švie
sus Gruzijos kunigaikštis, demo
no karių pervertas, kaip Jis leis
gyvis ritosi uolų skardžiais, ir 
pily užsklęsta Tamara. Gruzija 
geso, pikto kamuojama. Ar išsi
laikys? Mes tai gretinome su sa
vo šalimi. Mums rodėsi, kad tas 
Gruzijos demonas, nusileidęs nuo 
kalnų, kažkur netoliese tūno už
siglaudęs, kaip šiksnospamis. Ro
dėsi, štai jis suluopsėš juodais 
sparnais ir drmsiu šešėliu ap
trauks visą kraštą. Kiek kartų 
vėliau grįždavau iš „Demono“ 
operos, vis šmėkštelėdavo šitie 
vaiduokliški regėjimai. Instink
tyviai dirstelėdavau rytuosna, 
ar nekyšo už horizonto aštrūs 
nagai, kaip šmėkliški kumščiai 
yjeųame Ciurlionies paveiksi®- 

ir nudegino mano kūną prie šir
dies.

— Gelbėkite! — surikau be vil
ties tuo širdį plėšiančiu balsu ir 
sugriuvau po jo kojomis, netek
damas sąmonės.

Atsipeikėjau ligoninėje tik po 
poros diehų baisaus kliedėjimo ir 
kovos su mirtimi. Daktaras, kurį, 
pamačiau stovintį prie lovos, man 
tarė:

— Jūs esate išgelbėtas. Būkite 
dėkingas laikrodžiui, kurį turė
jote kišenėje prie prūtinės. Žmog
žudžio durklas, atsitrenkęs į jį 
neužkliūdė jūsų širdies.

Aš pasveikau. Žmogžudys taip 
pat buvo sulaikytas. Tik neturė
jau tiek valios ir jėgų eiti ir vėl 
pažvelgti jam į akis. Bet to nė 
nereikėjo. Jį tuojau pažino visi tie, 
kuriems apie jį buvau pasakojęs 
dar prieš dvidešimt metų. Tą jūs 
galite patikrinti policijoje tardy
mų archyve ar pagaliau teismo 
sekretorijate. Jo gimimo data kaip 
tik sutapo su ano šeštadienio va
karu, kada išgirdau tą silpną sto
jančio laikrodžio širdies . malda
vimą ir' anų kaulinių pirštų bel
dimą į duris. Taip, tai tikrai jis 
buvo vėl atėjęs pas manę likimo 
keliu, kuris pasivaideno mano 
vaizduotėje. Bet mano širdis ne
sustojo nuo geležinio smūgio, nes 
ir laikrodis tada paskutinė se
kundę vėl pradėjo tiksėti dreban
čioje. Aš dar spėjau baisią šią 
likimo valandą prastumti per tą 
paslaptingąjį slenkstį, ant kurio 
turėjo suklupti mano gyvenimas. 
Ir aš tuo tvirtai tikiu, nors tie, 
kurie iš manes pradžioje šaipėsi, 
dabar tylėjo, nenorėdami apie tai 
užsiminti.

Tai viskas, ką norėjau jums pa
sakyti. Jūs galvokite taip, kad 
nenukentėtų jūsų pilietiškas oru
mas, nes tikėti ar netikėti jūsų va
lioje. O dabar labanaktis! Tegu jū
sų laikrodis niekada nesuklumpa 
ant ano likimo slenksčio, dažnai 
pastojančio mums gyvenimo švie
sųjį kelią, — ir jis ištiesė savo 
sausą sudžiūvusią ranką atsisvei
kinimui. 

Dažnai aplankydami Rasų ka
pines, Ciurlionies neaplenkdavo
me, bet niekas mums neužsiminė, 
kad Juodoji jo saulė buvo jau pa
tekėjusi. Jos spindulių tamsios 
sruogos sklaistėsi po mūsų žemę, 
kurioje brėško naujas, niūrus pa
saulis, daug šiurpesnis už nu
grimzdusį caro šeimos kraujuje. 
Tiktai mes tada vaikišku protu 
gerai dar nenužliebėme, kurlink 
viskas ritėjo. Mes džiūgavome, 
kai mums pasakojo, kad nes kas 
kitas, o lietuvis V. B. (aabar Jis 
buvo Vilniuje žemės ūkio komi
saras) pats pirmasis atvedė suki
lėlius į Dūmą ir ją ištalžė. Rei
kėjo, kaip žmonės kalbėjo pirma 
sugurėtl visai imperijai su visu 
caro palikimu, kad iš to negero 
lipdinio išsiskirtų nepriklauso
mos tautos. Ne veltui, esą ir gie
dama „Atsisakom nuo senojo 
svieto.“ Mus tie žodžiai maloniai 
kutendavo ir kaitindavo viltimi 
širdį, bet mes turėdavome ant 
galo liežuvio dygų klausimą, ne 
galėdami Jo sugromuloti: „O ko 
čia atgriozdė tie niaurūs žmonės 
iš stepių?“

Vienam geram mokytojui, atė
jusiam mūsų atsisveikinti, ta pa
kišta mįslė įvarvino tulžies į jo 
žodžius: Imperijos guruliai, ma
no mieli, vėl rankiojami, lipina
mi ir vyniojami į kruviną rieti
mą. O įbes atgijome ant savos 
žemės ir negalime tverti, kad 
mums kas nors kojas bei rankas 
mazgytų. Ką šneka jniešte tie'pa- 
blūdėliai, yra tik aklų migfiji- 
mas. Jiems netikėkite, nes jų Žo
džiai Jau seniai yra parduoti pa
saulinei revoliucijai. Regėjau ' ją

besipuškenančią kraujuose prie 
Nevos krantų, ir bauginuos, kad 
nepražiotų ji čia savo nasrų. Jūs 
tada išvysite nuodingas pabaisos 
iltis ir kaip jos traiško gyvus ir 
mirusius. Gi manęp čia daugiau 
neregėsite, kol slimpinės tie ste
pių klrgyzai“.

Klasėje buvo taip tylu, kad vi
si girdėjome danties grikštelėji- 
mą, išsprudusį iš suolo. Grįžtelė
jau ašei į draugą su atlapine 
žvaigždele ir apstulbau: jis buvo 
visas mėlynai pablyškęs, o ran
koje gniaužė išplėštą sąsiuvinio 
lapą, matyti, pilną prirašytą. Mi
triai liuoktelėjo jis prie durų iš
paskos išėjusio mokytojo. Mes jį 
atitempėme atgalios, primaigėm 
ir prigrasinom eketėn įmurkdy- 
sią. Mūsų laimei iš šito debesies 
nenuvarvėjo nė lašo. Neįprastai 
prašnekusio mokytojo Vilniuje 
daugiau nematėme. Po kurio lai
ko mūsų klasėje nebuvo ir to 
bernioko, kuri mes buvome pra
minę „Trojos kuinu“.

Gimnazija!* tada turėjome gra
žius erdvius rūmus prie Lukiškių 
aikštės. Buvome gražiai susitvar
kę, išplitę, pralobę turto, priemo
nių ir klasių, kurių vis daugiau 
prisidėdavo. Mokytojai, ir mokiniai 
nuolat keisdavosi. Daugumos tų 
pradingėlių veidai vėliau mirgė
davo pirmose tribūnų eilėse, kai 
Kaune būdavo kuri valstybinė iš
kilmė. Kai kuriuos išvysdavau 
pūpsančius ant ristų žirgų žvil
gančiuose apdaruose ir su švitrin- 
čiais pentinais . Kiti, kaip sume
dėję, stovėdavo priekyje vienodai 
apsagstytų vyrų. Sunku būdavo 
visus atpažinti ir nejauku prisi
pažinti, kad nepakopėjau nė vienu 
laiptu į tribūną: likau toks pat 
paprastas žiūrovas, kaip anuomet 
pirmoje tautinėje iškilmėje Vil
niuje.

Miestas jau buvo aptemęs, kai 
iš bendrabučio siauromis gatvi
kėmis nuritavome į vienus namus. 
Pro ankštus kiemo vartus išrin
kome į užgriozdytą kiemą ir ap
graibėme nežymų įėjimą. Žmonės, 
matyti, juo ne dažnai vaikščiojo, 
nes į pastogę vedė siauri ir nepa
togūs įvijų laiktai. Mūsų priekyje 
ir užpakalyje trepeno žmonių 
žingsniai. Duryse buvo apsargos, 
kurios atidžiai stebeilijo įeinan
čius. Viduje, nemažoje salėje, la
lėjo daugybė prisirinkusių vyrų 
bei moterų. Visais pasieniais knib
ždėjo paauguoliai, lyg kokiu vai
niku apriesdami sutūpusius senius. 
Jauniesiems neišteko vietos atsi
sėsti, o jeigu ir žiopčiojo kokia 
propleiša eilėse, nebuvo kaip sės
ti. Jauna publika visada ramstosi 
į sieną arba kariasi į palanges, 
kai suaugę patogiau klėkso suo
luose. Aš taip pat nuveizėjau sto
vimą vietą prie lango, maždaug 
ties viduriu salės. Ji turėjo tokį 
paaukštinimą, scena vadinamą, 
kurį garima buvo užkopti ir iš 
užpakalio. Nepamenu, ar ji buvo 
kuo nors papuošta, kaip tatai da
roma visuose minėjimuose. Neži
nau, nė kas ir kaip pradėjo tą pir
mąją Nepriklausomybės metinių 
iškilmę. Atmintyje liko prilipęs 
tiktai vienas kalbėtojas ir daini
ninkė.

Jis įkopė i paaukštinimą iš sa
lės, ramiai priėjo prie staliuko, 
nesimuistė ir nesiskėtojo, kaip 
anas didbumis oratorius. Sis lai
kėsi oriai, kalbėjo plonu prikimu
siu balseliu ir prisimerkęs, lyg 
žimukus žarstydamas. Jis nupasa
kojo mažųjų tautų kelią į laisvę, 
nurodė, kaip jos-Sveicarija, Olan
dija ir Belgija — gražiai susitvar
ko, niekam akių nedreskia ir kitų 
į karus nemurkdo. Dėlto esą ir 
apskelbta, kad kiekviena tauta, 
didi ar maža turinti teisę būti 
laisva. Paskui priminė seną Lie
tuvos praeitį, mūsų nesekmes ir 
nelaimes, o dabar naują pasiry
žimą atkurti valstybę. Deja, sakė 
jis, radosi pačių lietuvių, kurie 
atsivadino svetimuosius. Gi visus 
saitus su svetimaisiais, kurie mus 
novijo prieš metus Lietuva nu
traukė. Dabar ji priešų purtosi, 
kad būtų laisva, kaip anos nedi
delės Vak. Europos valstybės.

Po trumpo slipterėjimo, kad 
žmonės galėtų atsidusti ir pakle
gėti, iš scenos gilumos išėjo pa
nelė ar ponia. Padurma Ją sekė 
tamsiai apsir,engęs ponas su baltu 
popierių rankose. Jis apžergė ap
valią kėdutę prie pianino ir pra
dėjo skambinti. Ta ponia ar pa
nelė, stovėdama ir galvutę krai
pydama, dainavo. Giedojo ji taip 
dailiai, kad vis turėdavo išeiti ir 
pakartoti, prieš tai žemai nusi
lenkdama ir nuo publikos pasis
lėpdama. Tas tamsus ponas vis iš 
paskos sekiojo. Kai šitaip tretį 
kartą jiedu pradėjo naują giesmę 
„Pamylėjau vakar", josios balsas 
staiga nutrūko, kaip pertemta 
styga. Dabar ji nenusilenkė ir nuo 
scenos nenuėjo, o įbedė akis i 
salės gilumą. Ton pusėn grįžtelėjo 
jos palydovas, vienas antras iš 
pirmos eilės, o paskui sukilo ir 
atgalios sužiuro visa salė. Moki
niai karoję ant padargių- nustryk- 
čiojo žemyn, bet paskum vėl už
sikabino. Ištempę gurklius ir jie 
dairėsi į duris. Visa salė subraz
dėjo ir sujudo, kaip pagaliu pers
meigtas skruzdėlynas. Įraudusios 
moterys gaikčiojo ir trūkčiojo 
pečiais, o>viena netoli manęs ap
gerto. Minia spaudėsi prie durų, 
už kurių kažkas rėkavo. ’

Kada ir mane pristūmė prie du
rų, Jose pamačiau atgrasius žmo
nes, kuriems ant pečių karkšojo 
šautuvai. Vienas toks nuošaša ap- 
graibinėjo išeinančius. Kai kurie 
buvo atskiriami į šalį. Žvalginėtis 
ir stovinėti nebuvo kaip, nes pa
tys žmonės nešė žemyn. Čia buvo 
pristatinėta daugiau tokių nudry
žusių žmogystų, bet jos nieko 
mums nesakė. Namie ilgai neuž
migome, spėliodami, kuo viskas 
pasibaigs. Buvomė: pikti ir kerštin
gai nusiteikę. Vieną iš apmaudo

ir įnirtimo apvertėme su visa lova. 
Išgirdęs bendrabučio vedėjas mus 
kaip reikiant apibarė ir nurimdė. 
„Ar neisite drunti, jūs naktibal
dos! Savo niuzgesiu prisišauksite 
dar patrulius iš gatvės, kad nueng
tų jums kailį. Žiūrėkite mani" Ne
paklausyti nebuvo kaip to gero 
žmogaus, kurio veide aiškai pagi
lėjo raukšlės po sutrikdyto Nepri
klausomybės minėjimo.

Greitai visas miestas prašneko, 
kad į Lukiškes sukišta žymių žmo
nių. Drauge su kitais buvo įbug- 
dytas ir poetas Liudas Gira. Jį mes 
vadindavome „plona dūdele" arta 
„cit, paklausykit". Tokiu vardu
buvo viena knyga, jo sulipyta iš 
įvairių autorių eilėraščių, kuriuos 
mokiniai rėždavo savo „robak- 
suose". Ir pats jisai būdavo toksai 
landžius, kad niekur jo nestig
davo. Netrūko dabar jo nė kalė
jime, kur buvo susodinti Vilniaus 
lietuvių veikėjai. Iš Vilniaus suim
tuosius nugabeno į Daugpilį ir 
Smolenską, iš kur tiktai po penkių 
mėnesių paleido.

Vėliau vienas iš kaltintųjų man 
pasakojo, kad dar Vilniuje įsigeis- 
davę savo rūsčias valandas jumo
ru atmiešti. Kartą viena cėle, ku
rion buvo įspaustas ir Liudas Gira, 
surašė takį laikraštį, iš savo gai
žaus gyvenimo, bet ilgai nerado 
jam deramo vardo. O blakės šim
tais ropinėjo po tą popierį, nuo 
sargų nuslėptą ir vis margiau jį 
dergliojo. Gira žiūrėjo dairės į tą 
knibždynę, pešiojo krapštė savo 
ožkabarzdę, paskui telkštelėjo sau 
per šlaunį ir visas kaip įdustas 
suvirpo: „Tesie ta mūsų gazieta 
raudonąja blakei" „Achal“ visi 
pritarė jam vienu ypu, ir tam nuke- 
verzotam kūriniui buvo užvožtas 
pavadinimas, kokiu dar joks lai
kraštis nesigarsino: „Raudonoji 
Blakė". Vardo išradėjas žvelgęs 
dar pro langą, į kurį atsimušdavo 
tik balzganų, debesų lopas, ar dan
gus kartais nebuvo irgi toks raus
vas, kaip jo pramanyta antraštė? 
Jam vaidenosi, kad ir%visi žmo
nės yra apnykti raudonojo amalo, 
nuo kurio niekas negalįs atsiginti. 
Nuo tada esąs jam viskas akyse 
raudoniję. Iš nerimasties jis 
siulpstęs ūsų šerius arba rašinėjo 
žmonai poetinius laiškus. Kai aš 
juos Kaune skaičiau, išsinėręs jau 
iš vaiko marškinių, vienas jo bi
čiulis man pasakojo, kaip Sirijos 
Gira sprendęs mįslę, ar anoji an
traštė nereiškianti tiktai jo paties? 
Tai buvo tuo metu, kada Lietuvos 
dangumi antrą kartą draikėsi rau
doni gaisrai.

Pirmą kartą dar jie nebuvo nu
tįsę visu dangumi ir netokie rau
doni. Neįprastas tebuvo at
virkščias gamtos reiškinys: va
karuose giedrėjo, o rytuose temo, 
lyg. ne viepa saulė būtų dangumi 
ritinėjusi, kaip Ciurlionies pa
veiksluos. Šviesių žvilgančių sau
lių mirksėjimas buvo juntamas ir 
Vilniuje, bet jis buvo dar apdum
tas klaikumos ir baugaus netikru
mo. Kada pasigedome daugumos 
veikėjų, kurių ne vienas mus 
globstė ir šelpė, pasidarė dar tam
siau. Žmoniškumas temo. Žmonės 
kalbėjo, kaip nepaisoma buvo šir
dies ir proto, nei draugų ar bi
čiulių, nei tėvo ar motinos, nei 
savų vaikų, o dar labiau — tėvy
nės. Išblyško visi. Vilniaus vieš
paties įsigerlnamieji patikinimai, 
kad Jis nieko pikto nespendžiąs 
nubluko, kai suimdino savo glob- 
stytoją — Feliciją Bortkevičienę. 
Kas jisai buvo, tas „Lietuvos — 
Gudijos SSR" kūrėjas? Jis buvo 
už visus minėtus komisarus 
vyriausias. Žmogus žemo stogo, 
bet dailaus veido ir žvitrių akių, 
kaip įširdęs berniokas. Rausvumas 
jam plieskė skruostuose, į kuriuos 
buvo Jsirangiusi negalia. Bet da
bar Jis atrodė gaivus, atsitiesęs ir 
daug tuklesnis bei apvalesnis, ne 
toks džiūsna, kai caro kalėjimuose, 
kada raičiojosi ant sumaigytų pa- 
kraikų. Prieš tai jis buvo vaiko
mas kaip žebenkštė po visą mūsų 
šalį. Išsprūdęs buvo į svetimus 
kraštus; nukilęs per vandenis į 
Ameriką, bet vis pargrįždavo na
mo, kur jį nenumaldomai traukė 
savi žmonės. Žodžiu ir raštu kvė
pė jis darbo žmonėms neapykantą 
ir pagiežą caro vergovei. Prisi
dengdavo Plikiu, Baisučiu ar Baub
liu. Labiausiai jam vis dėlto pati
kusi Vinco Kudirkos pravardė — 
(Kapsas), kurią jis susimažino į 
Kapsuką, neišdrįsdamas lygintis 
su tuo Didžiuoju Varpininku.

Griūvant senam pasauliui, su
truko katorgininko raikščiai ant 
jo rankų, įtraukė jis oro į sugel- 
tusius plaučius ir kaip ešerys pa
niro revoliucijos verpetuose. Suta
pęs su kitais panašiais draugais, 
svaidė nepatinkamus lietuvius iš

Pradėjo darbą lituanistikos 
institutas

Frelburge pradėjo veikti prof. Balio 
suorganizuotas lituanistikos Institutas. 
Paskaitos skaitomos du kartu t savai
tę. Per du semestru norima duoti 
ciklą paskaitų iš Lietuvos istorijos, 
kultūros, tautosakos Ir t. t. Tvarkin
gai Išklausiusiems bus duoti atitinka
mi pažymėjimai.

Filmą apie brolius Lumiere
Žymusis prancūzų filmų istorikas 

Georges Sadoul Paryžiuje ruošia isto
rinę filmą apie brolius Lumiere, ku
riai medžiaga Įmania Iš filmos atsira
dimo laikų.

Filmuojama Dantes „Dlevlikojl 
Komedija“

Žinomas prancūzų filmų režisie
rius Abel Gance pradėjo Dantės „Dle 
viškoslos Komedijos" filmavimo pa
ruošiamuosius darbus.

Atrastas Eshilo kapas?
Sicilijoje netoli Gėla miesto, šalia 

seno graikų teatro archeologai aptiko 
Seną kapą; kuriame, kaip spėjama, 
esąs palaidotas graikų dramaturgas

1948. III. Nr. 9 (119)

Centrinio Komiteto Rusijoje, su
telkė lietuvių — baltgudžių kom
partiją (b) ir sudarė lietuvišką ko
misariatą, kuris dabar ponavo Vil
niuje. Atsliuogė jis čia su stepių 
ordomis, kai atatupsti traukėsi vo
kiečiai, kliudydami patiems lietu
viams susitvarkyti. Atvinguriavo 
žmones rajus ir klastingi, tarytum 
mediniu Trojos arkliu, aplink kurį 
liuoksėjo tas nedidelio augumo 
žmogutis, lietuviais komisarais 
apsistatęs. Jie bylojo ruošią skai
stų rytojų caro ir karo nunioko
tam savo kraštui...

Jau pirmomis dienomis, kai 
mane vėžino dėdė į Vilnių, sako
nuėję buvo porą gerų lietuvių pas 
Vincą Kapsuką šnekinti jo, kokia 
būsianti ta naujoji Lietuva. Sma
gus jisai buvęs ir mielas, kaip sa-' 
vas žmogus. Neatėjęs jis nei kraš
to pavergti nei žmonių novyti, jei 
nebus jie pakvailę ir nestyros ant 
kelio į Vakarus. Niekas tegu ne
bando ardyti tarybinės tvarkos. 
Tokius nenuovaldas jie išgvaldy- 
sią be pagailos, o krašte įsisti- 
prėsianti „Lietuvos — Gudijos" 
Respublika, laimi ir žavi, susieta 
su sovietine Rusija. Visiems čia 
būsią laisva ir erdvu, nes būsią 
nugremžti visi tautiniai ir luo
miniai dryžumai. Dar paraudoni
jęs, užsikosėjęs, lyg kraujo putas 
nušluostęs, ir nupeikęs atliekuolių 
veisiamą nesantarvę, įsikabinus į 
Vyties uodegą ar margas spalvas. 
Jie težiną vieną raudoną vėliavą, 
kuri suplėvėsuosianti visame pa
sauly ...

Galimas daiktas, ne visa tai 
vienu kartu buvę pasakyta. Žmo
gus Jis buvęs sukrus ir neblaškus, 
bet taip pat gnaibus ir nepagailus: 
kam ko nereikėjo, nesakė, bet šal
tai ir nenugrasomal siekė, kas bu
vo nuspręsta ir kuo tikėjo. O pa
sauline revoliucija pasikliovė dau
giausia ir atgalios nesigręžė. Nors 
už jo pečių būtų šaukęs žudomas 
geriausias jo bičiulis, atrodė, jisai 
atsigrįžtų, tiktai apmaudai nu
giežti ir koja paspirti. Po miestą 
sklido girdai, kaip jisai dergęs sa
vuosius, kurie anapus Vilniaus, 
rodos, ranka buvo pasiekiami, bet 
nepaimami. Apšmeižos ir derglio- 
jimas „Kauno valdžios" nesiekė 
aukščiau Vilniaus bokštų, iš kurių 
jau galėjai matyti, kaip visu pie
tų ir vakarų akipločiu traukėsi 
atžagarios raudonųjų voros, siau
tėjusios čia jau ketvirtą mėnesį.

Per tą laiką gerokai išprašau fr 
išgudrėjau. Akys nebelipo dau
giau prie sienlapių, kojos nebe
nešė į mitingus. Naujausi skelbi
mai atrodė kaip nudryžę skudurai. 
Jų išmonė, praeivių mažai bepai- 
soma, lietaus vamzdžiais nutekė
davo į miesto padrumzles. Taip 
pat didliežuviai kalbėtojai neįsten
gė nieko įšaukti į ausis, melagys
čių apkurtintas. Vilniečių klausa 
išlavėjusi buvo tik toms žinioms, 
kurias atnešdavo girdai iš vakarų 
arta. pietų. Jie skelbė greitą at
mainą. Tačiau mūsų širdis dar 
smelkė nežinia, kam atiteks Vil
nius, kai nudriks visi popieriai, 
išlakstys oratoriai ir nutils gižli 
giesmė: „Pirmyn, vergai nužemin
tieji, kas "buvo niekas, tas bus 
viskas"!

Visa tai anuomet pasibaigė 
balandžio vidury, bet ta permaina 
mane jau užvijo pakeliui į namus. 
Kai tik paleido Velykoms, nieko 
nelaukdamas nulepsėjau grabliu 
keliu, vedusiu pro Aušros Vartus. 
Sniegas vietomis jau buvo aptir
pęs, bet įvažinėtam kely dar lai
kėsi pašalas. Basam reikėjo ieš
koti minkštos žemės ir gerai taik
stytis, kad į šerkšną nesuaušytum 
kojų. Salykeliais burbleno iš po 
žemės vanduo ir iš žemės kalėsi 
jauni daigai. Dangaus mėlynėje 
čireno vieversiai. Krūtinėje buvo 
taip lengva, kad net svaigo gal
va. Niekur neužtikau Keršų žmo
nių, tik vienoje pamiškėje, geram 
vidukely į namus, sutuksėjo dus
lūs šūviai, lyg koks genio kaleni
mas. Paskui piktai sulojo šunes. 
Priėjęs artimiausią kaimą, kuriame 
andai nakvojau, pamačiau pat
voriais gužinėjančius žmones. Vir
šugalvy jiems blikčiojo ' balti 
paukščiai, tiek dideli, jog buvo 
nusmaukę kampuotas tų žmonių 
kepures. Aš krūptelėjau, suvokęs, 
kad nejučiomis pralindau pro fron
to ugnį — taip užkerėjęs buvo 
mane tas laisvumas pavasarė — 
jančioj gamtoj. Ar aš nematęs, 
klausė manęs, kur nudulkėję ap
šaudomieji? Ne, aš nieko nematęs. 
Aš nenorėjęs daugiau jų matyti, 
tų įkyrėjusių žmonių. Bet jie su
grįžo po daugelio metų, ir tada 
ašei netekau ne vien rišulio — 
atėmė Jie man namus ir gimtąją 
žemę.

Echilas. Kapas pasižymi charakterin
gom žymėm iŠ 5 a. pr. Kr. Eschllas 
mirė 456 m. pr. Kr. ir istorikų teigi
mu turis būti palaidotas netoli Gėlos.

Pulgis Andriušis, ANOJ PUSĖJ 
EŽERO, lyrinės apysakos, „Sudavl- 
jos" leid. 1947 m.. 83 psl. Viršelis dali. 
P. Osmolsklo. Kaina nepažymėta.

Alė Rūta-Nakaitė LIKIMO KELIU, 
novelės, „Atžalyno“ leld. 1947 m., 140 
psl. Viršelis dali. G. Flrinausklenės. 
Kaina RM. 6.—.

LITURGINES BV. MlSlOS. Ištrauka 
iš kan. dr. F. Bartkaus maldaknygės 
„Būk mums malonus". Išleido „Lux“, 
Stuttgart-WUrtt. 1948 m. 30 psl. Kaina 
nepažymėta.

B. Babrausko LIETUVOS KELIU, 
skaitiniai lietuviškai Ištrėmimo mo
kyklai. I dalis. „Atžalyno“ leld. 1947 
m. 192 psl. Kaina 10,— RM.
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Pasaulio lietuviai švente Vasario 16
aukštasis Svetys taria: „Aš lai
minu jūsų tėvynę Lietuvą, aš lai
minu garbingos praeities lietuvių 
tautą, aš laiminu visus jus čia,

LIETUVOJE
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

^PARYŽIUJE
Lietuvos Nepriklausomybės pa

skelbimo 30-ties metų sukakties 
minėjimas Paryžiuje buvo pra
vestas iškilmingai ir gražiai. Tau
tinėmis lietuvių ir prancūzų spal
vomis dekoruotoje salėje susirin
ko keli šimtai Paryžiaus lietuvių, 
be to, sukakties šventę pagerbda
mi, atsilankė daug Lietuvos drau
gų iš prancūzų ir mums drau
giškų valstybių tarpo.

Minėjimą jautriais žodžiais 
atidarė Lietuvių Savišalpos 
Draugijos Prancūzijoje pirm, 
pulk. Lanskoronskis, iškelda
mas lietuvių tautos kovas dėl 
laisvės ir kūrybinio gyvenimo 
ilgėsi. Po to kalbėjo einąs Lie
tuvos Pasiuntinio pareigas 
Prancūzijoj Dr. S. A. Bačkys, 
apžvelgdamas Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo ir kūrimosi 
bruožus, jos ūkinius, kultūri
nius, mokslinius bei kūrybinius 
sugebėjimus bei laimėjimus. 
Antroje savo kalbos dalyje Dr. 
S. A. Bačkys iškėlė tuos tamp
rius ryšius, kurie riša Lietuvą 
ir Prancūziją, ypač Paryžių, kur 
gyveno, kūrė ir net mirė daug 
Lietuvai brangių asmenų. Pa
baigoje Dr. S. A. Bačkys jau
triai nušvietė dabartinę Lietu
vos padėti ir ragino nenustoti 
vilties. Savo kalbos pabaigoje 
p. ministeris pakvietė atsistoji
mu pagerbti žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės ir garbės. Tuo 
metu vyrų choras sugiedojo žu
vusioms už laisvę pagerbti 
giesmę. Po to kalbėjo ilgametis 
mūsų ministeris užsieniuose ra
šytojas p. Jurgis Savickas-Ri- 
mošius, savo literatūriniu sti
liumi, giedrumu nukeldamas į 
tuos metus, kada kūrėsi Lietu
vos laisvės aušra. Prancūziškai 
gyvai ir nuoširdžiai kalbėjo di
delis Lietuvos draugas prof. 
George Matore, linkėdamas kuo 
greičiau sulaukti tautai laisvo 
ir kūrybingo gyvenimo. BALFo 
komiteto pirmininkas p. Dūle- 
vičius perskaitė VLIKO ir Vyk
domosios Tarybos atsišaukimus. 
Gražiai paruoštoje meninėje 
programoje pasirodė solistės 
Nainytė-Dobužinskienė, Dičiu- 
tė-Cižienė, tautinių šokių tru
pė, vedama Kauno Teatro ba- 
letininkės A. Slepetytės, dekla
matoriai etc. Programa buvo 
gyva, lietuviška, savo jėgomis 
paruošta ir gražiai pavykusi.

Minėjimas praėjo pakilioje 
ir tautinėje nuotaikoje. Rengė
jams reikėjo daug žygių, kol 
galėjo pasiekti šių gražiu rezul
tatų. Išsinešta vilties ir tikėjimo, 
Lietuvos ateitimi kibirkštis.

Vasario 16-tosios sukakties 
proga pas Lietuvos atstovą p. 
Dr. S. A. Bačkj suruoštame iš
kilmingame priėmime dalyva
vo žymūs prancūzų politikai ir 
visuomenininkai, mums drau
gingų valstybių atstovai, daug 
nuoširdžių Lietuvos draugu, 
profesorių, rašytojų, o taip nat 
žymiausių Paryžiaus laikraščių, 
kaip „Le Monde“ etc., atsto
vai.

Pr’ėmimas praėjo tikrai nuo
širdžioje ir draugingoje atmos
feroje. U.

VASARIO 16 D. ROMOJE BUVO 
IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
Sv. Patriko bažnyčioje prie ai

rių vienuolyno, kur mūsų pasau
liečiai studentai turi savo kole
giją, susirinko ne' tik visa lietu
vių kolonija, bet ir didelis skai
čius mums prijaučiančių svetim
taučių, kurie išklausė kardinolo 
Pizzardo atnašaujamų šv. mišių ir 
nuo altoliaus pasakyto gražaus 
pamokslo, kuriame kardinolas pa
darė mūsų istorijos apžvalgą, pa
brėždamas katalikišką Lietuvos 
charakterį ir tai, kad, priklausy
dami prie krikščionių šeimos, lie
tuviai yra padarę didelį įnašą 
Katalikų Bažnyčiai. Jo Eminen
cija paminėjo Vytautą, kuris sus
tabdė totorių veržimąsi į Europą, 
apgindamas tuo budu krikščiony
bę ir Vakarų civilizaciją nuo su
naikinimo. Galop kardinolas sus
tojo ties mūsų dienų tragedija, 
sakydamas, kad lietuvių tauta 
tokia dievobaiminga, drąsi ir gar
binga neužtarnautai kenčia, bet 
reikia tikėtis, kad ji vėl atgaus 
savo nepriklausomybę, nes yra to 
vertą.

Po mišių vysk. Būčys garsiai 
paskaitė Maldą už Tėvynę, o kun. 
Balčiūnas-Kauno Metropolito Ar
kivyskupo Skvirecko raštą. Mišių 
metu liet, klierikų ir studentų 
choras su solistu P. Steponavi-

Lletuvla! legionieriai Indokinijoje. Lie
tuvis (kairėje) su savo bičiuliu ispanu.

J. Grigonio nuotr.

čium gražiai giedojo lietuviškas 
giesmes.

Po pamaldų visi buvo pakviesti 
į gretimai esąnčią didelę, puošnią 
sale, kurios sienoje kabojo balta 
Vytis ir lietuviška vėliava. Čia 
ministeris S. Lozoraitis pasakė 
kalbą itališkai, kreipdamasis į 
kardinolą Pizzardo ir dėkodamas 
Jo Eminencijai bei svečiams už 
dalyvavimą šventėje ir pareikš
damas įsitikinimą, kad tarptauti
nis teisingumas turi laimėti, tvar- 

-ką turės būti atstatyta ir paverg
tos tautos vėl bus laisvos.

Į ministerio Lozoraičio žodžius 
atsakė kardinolas Pizzardo. Visi 
sugiedojo tautos himną. Po to 
svečiai buvo pavaišinti ir vėliau 
pakviesti apžiūrėti tremtinių dar
bų parodos, kurioje buvo išsta
tyti dailininkų S. Pacevičienės, 
P. Pacevičiūtės ir Žoromskio pa
veikslai, knygos ir laikraščiai, 
išėjusieji tremtyje. Tarp knygų 
centrinę vietą užėmė Tremties 
Metai ir Jonyno Monografija, ku
ri buvo įteikta kardinolui ir 
aukštiesiems svečiams. Svetim
taučiai stebėjosi leidžiamų lai
kraščių gausumu. Išstatyti pa
veikslai padarė italams gero įs
pūdžio, ypač Pacevičienės vaiz
davimas Kristaus gyvenimo lie
tuviškoj interpretacijoj. Pacevi- 
čiūtes ir Žeromsko portretai taip 
pat turėjo pasisekimo.

Be knygų ir laikraščių buvo 
išstatyti Reggio Emilijos stovy
klos pabėgėlių rankdarbiai: lie
tuviškos juostos, pagalviai, lėlės, 
pirštinės, rankšluosčiai, staltiesės, 
be to, mediniai kryžiai ir rūpin
tojėliai. Visi gailėjosi, kad paroda 
truko tik vieną dieną. Parodos 
pasiekimas davė akstiną ją pa
kartoti kitur.

Vakare Lietuvos Atstovybėje 
prie S v. Sosto įvyko priėmimas 
lietuvių kolonijai ir svečiams. 
Ministeris Lozoraitis susirinku
siems lietuviams pasakė kalbą. 
Po min. Lozoraičio kalbos visi su
giedojo Tautos Himną, po kurio 
vyskupas Būčys dar prabilo ke
liais žodžiais ir vyrų choras su
dainavo „Leiskit į tėvynę“. Jau
kioj nuotaikoj laikas prabėgo 
greit, svečiai nenorom skirstėsi 
namo, linkėdami viens kitam 
ateinančias šventes švęsti laisvoj 
Lietuvoj.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS SUKAKTIES MINĖJIMAS 

ANGLIJOJE
Vasario 16-toji Anglijoje gyve

nančių lietuvių buvo iškilmingai 
atšvęsta.

Škotijoje Bellshill lietuviai ne
priklausomybės dieną šventė va
sario 15. Dalyvius ypač iškilmin
gai nuteikė vysk. V. Padolskio at
silankymas, kuris pasakė gražų 
pamokslą, išreikšdamas viltį, kad 
Lietuva vėl bus laisva, jei ištiki
mai sieks nepriklausomybės. Po 
to salėj vykusiame minėjime bu
vo priimtos atitinkamos rezoliu
cijos Britų ppremjerui ir UNO 
generaliniam sekretoriui.

Glasgove Lietuvos neprikl. 
šventės garbingųjų svečių tarpe 
buvo vysk. V. Padolskis, Mr. Mc. 
Gregor ir kun. J. Gutauskas. Ati
daromąjį žodį tarė kun. J. Gu
tauskas. Po jo kalbėjo vysk. V. 
Padolskis ir Mr. Me. Gregor.

Londone vasario 16 dienos mi
nėjimas prasidėjo pamaldomis 
lietuvių bažnyčioje. Minėjimas su 
koncertine dalim įvyko West- 
minsterio katedros salėje.

Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties proga Anglijos lietuviai 
gavo daug sveikinimų iš žymių 
Anglijos žmonių. Jo Emminencija 
kardinolas Griffin savo sveiki
nime pabrėžė, kad „laikui atėjus, 
Lietuva vėl prisikels kaio laisva 
valstybė, užimti jai priklausomą 
vietą tarp pasaulio tautų“. Iš Vo
kietijos atvykusioms pabėgėliams 
kardinolas užtikrino prieglaudą 
šiais žodžiais: „Aš noriu Jums vi
siems užtikrinti nuoširdų svetin
gumą tol, kol tlranija ir pries
pauda verčia Jus ieškoti prieglau
dos mūsų krašte.“

Savo nuoširdžiam sveikinime 
gen.-leit. Sir F. Morgan lietuvius 
D. Britanijoje pavadino ' savo 
draugais ir užtikrino, kad lietu
viai savo kovoje už laisvę nepa
liks be paramos. „Lietuvos reįka- 
las. — teisingumo reikalas, jis 
gali tikėtis paramos visų geros 
valios žmonių visame pasaulyje“, 
— pareiškė generolas.

Sveikinimus taip pat atsiuntė 
lordas Beveridge, kunigaikštienė 
Atoll ir darbo partijos atstovas 
britų parlamente R.R. Stokes 
ir kt.

16-OS VASARIO MINĖJIMAS 
ŠVEICARIJOJE

D’džiąją ir mūsų brangią šven
tę Šveicarijoje gyvenantieji lie
tuviai tremtiniai paminėjo va
sario 15 dieną Zūriche.

Maždaug po dviejų metų lai
kotarpio, gražus būrys lietuvių 
susirinko į „Zur Wage" salę. Nors 
m’nėiimas buvo paskelbtas 15 
vai., bet J išpuoštą lietuviškomis 
spalvomis salę dar prieš 14 vai. 
rinkosi iš įvairių vietovių suva- 
ž’avę tautiečiai pasimatyti su to
liau gyvenančiais. pasiteirauti 
apie ateities perspektyvas bei pa
tirti emigracijos galimybes.

Po 15 valandos „Zur Wage“ sa
lė vos betalnino kviestus svetim
taučius ir šveicarieč'us. Vyriau
sias amžiumi, dr. Au«?evičius. ati
darė iškilmingo posėdžio minėji
mą. trumpai pabrėždamas, tos 
dienos reikšmę, i garbės prezi
diumą tarn kitu pakvietė ir i mi
nėjimą apsilankiusius Ukrainie-

čių bei lenkų atstovus. „Lietuva 
Tėvynė mūsų ...“ iš lietuviškų 
krūtinių nuaidėjus, konsulas Gar
bačiauskas priminė netolima Lie
tuvos tragedijos praeitį ir viešai 
iškėlė mūsų didžiųjų kaimynų 
klastas. Kai prisiminė savo kal
boje.apie mūsų žuvusiuosius, žūs- 
tančiuosius ir ištremtus į Rusijos 
bačiauskas priminė netolimą Lie
kų krūtinių nuskambėjo su aša
romis giedota Marija, Marija ...

Po to sekė prof. Juozo Ereto 
žodis. Jis savo turiningoje ir jau
dinančioje kalboje (kalbėjo vo
kiškai) nušvietė Lietuvos reikalus 
ten susirinkusiems šveicariečiams, 
kviesdamas šiuos prisidėti prie 
palengvinimo kančių ir suteikimo 
gyvenimo sąlygų lietuviams. Ten
ka pastebėti, kad prof. Eretas, 
nors ir skaitosi Šveicarijos pilie
tis, bet jam lietuviški reikalai, 
matomai, yra daug artimesni, ne
gu kokie kiti. Jis džiaugiasi ir

visus lietuvius tėvynėje ir nelai
mingoje tremtyje. Aš meldžiuos 
už jūsų laisvę ir jus. Ir aš tvir
tai tikiu, kad, kaip jūsų parody
tame gyvajame paveiksle, jūsų 
tautai nukris greitu laiku piktos 
vergijos pančiai, ir Lietuvai, pa
kils laisvės vėliava.

Po Eminencijos kalbos ilgai tę
siasi nepertraukiamos džiaugsmo 
ir padėkos ovacijos. Tuo tarpu 
kardinolas McGuigan asmeniškai 
įsimaišo į publiką, kalbina pavie
nius asmenis ir tiesia pirmasis 
jiems savo ranką. Ypač jis do
misi naujai atvykusiųjų lietuvių 
dvasine ir materialine padėtimi, 
ragindamas svetimame krašte ne
nutolti nuo tų idealų, dėl kurių 
jiems teko pasirinkti tremtis ir 

kuriu šiandieną vergiją ken- 
lietuinų tauta.

Paviešėjęs lietuvių tarpe apie

SNIECKUS PUOLA AKADEMIKUS

nėjimo posėdį, Lietuvos Himną, 
buvo susirinkimo priimta keletas 
režoliucijų. Jose apeliuojama į pa
saulio sąžinę dėl grobuoniško ir 
barbariško lietuvos pavergimo, o 
taip pat ir dėl greito gelbėjimo 
beviltiškoje padėtyje esančių lie
tuvių Vokietijoje, kad jie būtų 
greičiu įsileisti į Naujojo Pasau
lio kontinentą. Priimtos rezoliu
cijos yra išsiųstos demokratinių 
valstybių vyriausybėms.

Baigiant, tenka pabrėžti, kad 
minėjime dalyvavo nemaža ir iš 
Toronto, komunistuojančių. Kiek 
atrodo, ’naujai atvykę lietuviai 
daro į juos labai didelę itaką.
Raudonieji Toronto lietuvių vadai _____ ___ _
prieš šią tremtinių lietuvių pro- dėl kuriųjšiandieną vergiją’ken- 
pagandą yra tiesiog bejėgiai. Ko- čia ” *
munizmo tvirtovė lietuvių tarpe
pradeda pamatuose braškėti, o trejetą Valandų, "didysis* ^Svečias 
protingesni jų šalininkai, suabe- atsisveikio.
joję raudonojo rojaus gražumu, išvykus Kardinolui, dar ilgai 

_ pamažu grįžta prie savo mylimos vietos lietuviai, sėdėdami būre- 
didžiuojasi, kai jam pavyksta nu- savo tėvų žemės idealų. P. A. nais už stalų, tarpusavyje džiau- 
veikti vienas kitas lietuviškas Vasario 16 Toronto lietuvių pa- giasi Vasario Šešioliktosios šven- 
darbelis... Tai tyli ir kukli lie- rapijos bažnyčioje įvyko iškilmin- tės iškilmingumu ir savo dvasi- 
tuviška „skruzdėlė“. gos pamaldos, kuriose dalyvavo nju pakilimu. Torontiečių many-

Po šių sekė sveikinimai, kurių ir J. Em. Toronto kardinolas J. mu, tokių triumfalių . Lietuvos 
tarpe žodžiu sveikino laisvosios C. McGuigan. Nepriklausomybės paskelbimo
lenkijos atstovas dr. Rokowski. Įžengiant laiminančiam žmones minėjimų, kaip šįmet, Toronte dar 
Su dideliu atydumu buvo išklau- aukštajam Ganytojui į Toronto niekuomet nėra buvę.
syti VLIK-o ir T. Fondo perskai- lietuvių sausakimšai užpildytą k. P. Ažubalis
tyti raštai. Po to buvo nutarta bažnyčią, parapijos choras gie- 
pasveikinti: VLIK-ą, Šv. Tėvą, dojo „Marija, Marija“. Pasimel- 
ALT-ą, BALF-ą, Ministrus, Mi- dus kardinolui prie altoriaus laip-
sijų Šefus, prel. Prof. Šaulį, min. tų ir užėmus jam vieta pareng- .. 
dr. J. Šaulį, prof, Kaminską, prof tam soste, prasidėjo iškilmingos ^a„
M. Biržišką ir kitus. i_.2"__, ____ . „ ..L*., °”®"’*'1

Po 15 min. pertraukos sekė vę ir žuvusius lietuvius intencija.
trumpa meninė dalis. Ją išpildė ramaldų mum uuyu pasak j w ■■
mūsų studentai. Nors ir sunkiose du pamokslai. Lietuvių kalba stovykla, kuri nesenai prisijungė 
sąlygose, bet lietuviškas užsispy- pamokslą sakė kun. P. Ažubalis. Prie pabaltiečių. „Jungtin ų - 
rimas, nugalėjo visas kliūtis ir, Po lietuviškojo pamokslo, iš sosto stovyklos vedėjas yra istor - 
susibūrę krūvon, gražiai pašoko pakyla Jo Eminencija Kardinolas kas prof. ar. J. Jakštas. .
Kalvelį, Žiogelį ir Kubilą. Šokių ir savo tėvišku balsų nuoširdžiai . Nors rydiškių eiles irgi rete- 
pertraukos metu prof. Ereto du- prabyla į lietuvius. Ja keliauja jie į saugesniu
krelė p-lė Aldona jautriai, gra- Jo Eminencija nuoširdžiais žo- kraštus *a6iaV utinis an_7
žiai ir stilingai lietuvių ir vokie- o&itus svcmma sius įcuunnmgus —■- . - - ■.
čiu kalba padeklamavo Brazdžio- dienos iškilmių proga, ugningai ryšky vasario 16 dieną.
nio „Man atšalo rankos“. Po šių skatina lietuvius pasitikėti aukš- ’"° rnQt’ nrac n v. . v. 
sekė lietuviška sutartinė ir bai- taisiais idealais ir pareiškia tvir- ~ .
gėme lietuviška daina „Leiskit į tą savo įsitikinimą dėl ateities ir kupiną realios paguoaos p - 
Tėvynė“. laisvės Lietuvai, ko iš visos šir-

Yverdone gyvenantieji lietuviai dies jis kultūringajai lietuvių tau- 
(dvi šeimos) pasitenkino gana tai ir kuo greičiausiai pasiekti 
kuliu 16-o vasario minėjimu:'vie- linki. Galiausiai Toronto arkivys-

VASARIO 16 RIEDE
Riedo stovykla yra didžiausia 

stovykla Austrijoje. imu soste, prasmei o isiunn ingos ’ . , , „  ,. .
mišios, laikomos už Tėvynei lais- Daugumą stovyklos gyventoų 
.ė ir žuvusius lietuvius intencija, sudaro lietuviai. Salia taitiečių 

Pamaldų metu buvo pasakyti „respublikos“ yra rusų pabėgėlių 
du pamokslai. Lietuvių kalba stovykla kun nesenai prisijungė

e, uet uetuvisKus uzsispy- pamokslą sakė kun. P. Ažubalis. P”® pabaltiečių. „Jungtin ų 
nugalėjo visas kliūtis ir, Po lietuviškojo pamokslo, iš sosto * stovyklos vedėjas yra istor - . _ ... . . . . — . .. _ ’ .. . boa nrnf T .Takčtac

Jo Eminencija nuoširdžiais žo- ------ „ ,. , ... . „
džiais sveikina šios reikšmingos ziaznras nesilpnėja kas itin buvo.. .... ... vncnriA ik nlOHQ

Minėjimas prasidėjo 10 v. šv. 
Onos bažnyčioje. Pamaldas laikė

manningo prof. kan. Pranas Pen- 
kauskas. Pamaldos buvo baigtos 

KU11U 10-0 vasario minejiniu; vie- juiki. vranausiai loronro arKivys- „Lietuvio tremtinio malda UŽ te
tos katalikų klebonas, prašant lie- kupijos Ganytojas viešai praneša į SvC- TreJyDS lr lauio 
tuviams, savaitę prieš 16 vasario jau seniai lietuviu visa širdimi “ 
paskelbė, kad 15 vasario bus at- lauktą dalyką, kad Toronto lie- ?įy^ai Y‘ d.°^e y . 
laikytos mišios už Lietuvą. Mišios tuvių parapija greitu laiku turės ®.aleJ®’ T programos aa-
buvo atlaikytos iškilmingos. lietuvi kunigą, kuri jis iš Euro- "rnf nnmo

J. Kalvaitis. pos yra asmeniškai parsikvietęs.

Legionierių Kūčios tolimoje Indokinijos džiunglių kertėje. Pirmasis deši
nėje — lietuvis. J. Grigonio nuotr.

DIDINGAS VASARIO ŠEŠIO
LIKTOSIOS MINĖJIMAS 

TORONTE

ŠIŲ metų Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo dieną, 
Vasario Šešioliktąją, Kanados 
lietuviai paminėjo nepaprastai 

iškilmingai. Minėjimas įvyko šeš
tadienio vakare, vasario keturio
liktąją'dieną.

Po Kanados Tautos Himno, su
sirinkimą atidarė ir sumaniai pra
vedė mokytojas E. Mieliauskas, 
neseniai atvykęs į Kanadą iš 
Europos.

Labai turiningą kalbą pasakė 
taip pat tremtinys gimnazijos di
rektorius P. Stuopis. Po jo dar 
šventės proga tarė žodį kun. J. 
Tadarauskas, kun. L. McGivney, 
ir mokytojas M. Norkus.

Labai įspūdingą ir nuoširdų 
sveikinimo žodį lietuvių kalba 
perskaitė visų Toronto ir visos 
Kanados lietuvių tarpe gerai ži
nomas ir mylimas lietuvių prie- 
telius, Toronto lietuvių generali
nis konsulas Grant-Suttie.

Po oficialiosios kalbų ir sveiki
nimų dalies, posėdžio pertraukos 
metu buvo pravestas aukų rinki- 

.mo vajus Europoje kenčiantiems 
mūsų tautiečiams. Surinkta apie 
pustrečio šimto dolerių.

Meninė susirinkimo dalis buvo 
labai sudėtinga ir įdomi. Paro
dytas pradžioje gyvasis paveiks
las. „Pavergta Lietuva“. Jo metu 
dainavo neseniai įkurtas Toronto 
lietuvių vyrų choras, vadovauja
mas energingo muziko A. Narbu
to.

Solo programą užpildė žinoma 
torontiečių lietuvių dainininkė 
Zofija Užemeckienė. akomnonuo- 
jama A. Užemeckaitės. ir Vilniaus 
Filharmonijos solistas Br. Mari- 
jošius. akomponuojamas nenuils
tamo torontiečio pijanisto L. Po- 
ciiaus.

Vykusiai keletą tautinių eilė
raščiu oadeklamavo tremtinys p. 
Petraitis.

Galiausiai susirinkimą vainika
vo galingos lietuviškos dainos 
akordai, vadovaujant Pr. Motie
jūno garbiam ne tik Kanadoje, bet 
net ir USA gastroliavusiam To
ronto lietuvių „Aušros“ chorui.

Tarybų Lietuvos“ 1947. 
XII. 27 numery įdėtas A. 
Sniečkaus pranešimas Lie
tuvos komunistų partijos centro 

komiteto plenume. Tarp kito ko 
Sniečkus Lietuvos akademikus 
savo pranešime taip puola:

Mokslų Akademijos istorijos 
institutas faktiškai nusišalino nuo 
Lietuvos istorijos vadovėlio pa
ruošimo darbo, nedirba reikiamo 
darbo Lietuvos istorijai tirti. In
stitute vyrauja apolitiškumas, 
beidėjiškumas.

Atsakingas už šią padėtį Lie
tuvos istorijos institute yra visų 
pirma instituto direktorius prof. 
Pakarklis, kuris visiškai nesirū
pina kelti instituto bendradarbių 
idėjinį-politinį lygį.

Tokios padėties Lietuvos istori
jos institute toliau negalima kęs-

Dillingeno stovyklos vartai, švenčiant
Vasario 16. P. Gaubio nuotr.

ti. Mokslų Akademijos prezidiumo 
uždavinys yra imtis rimtų prie
monių instituto darbui iš pagrin
dų pagerinti.

Lietuvių literatūros institutas 
(direktorius drg. Korsakas-LTSR 
Mokslų Akademijos narys-kores- 
pondėntas) nuveikė tam tikrą 
darbą, tačiau institutas aiškiai 
nepakankamai nagrinėja literatū
rinio palikimo klausimus ir ligi 
šiol neparuošė lietuvių literatū
ros istorijos vadovėlio.

Stambūs trūkumai nephšalinti 
ir kituose institutuose.

Pagrindinė priežastis, kuri 
trukdo Mokslų Akademijos ko
lektyvui pilnutinai išvystyti kū
rybinį darbą yra ta, kad tam tikra 
dalis mokslo darbuotojų nepersi
sunkė kovine marksistine-leninine 
ideologija ir ji dar tebestokoja 
atsakingumo už pavestojo reika
lo supratimą, dar keliaklups
čiauja prieš vakarų Europos bur
žuazinę kultūrą.

Kai kurių mokslininkų veikalai 
teberodo nekritišką pažiūrą į 
buržuazinę kultūrą, šios kultū
ros idealizavimą.

Pavyzdžiui, kaip jau pažymėjo 
mūsų spauda, Mokslų Akademi
jos nario-korespondento Ruokio 
veikale „Lietuvos TSR dirva ir 
jos kartografija“ buvo iškelti vo
kiškųjų okupantų tyrimo darbai

lis: 24 skautų įžodis, prof. Domo 
Gruodžio paskaita, „skautų iš
kila“, scenos vaizdelis: B. Sruo
gos „Vilniaus įkūrimas“, dainos ir 
žodžio montažas „Graži tu mano, 
brangi tėvyne“. Šioje programos 
.dalyje kiekvienas dalyvis gyvai 
ir vaizdžiai pajautė šviesią, op
timistinę ir lyrinę šventės nuo
taiką.

Pilimiausia, įspūdingas vyres
niųjų ir jaunesniųjų skautų įžo
dis. Pilnutėlė didžioji salė tau
tiečių ir įvairių tautybių svečių. 
Busimieji skautai gražiai unifor
muoti, drausmingai trikampiu iš
sirikiuoja. Jų viduryje stovi mū
sų trispalvė. Iškilmingas įžodžio 
aktas prasideda. Sktn. dr. Petras ___ ___________ _ _____ _____
Neniškis, vaizdžiai paaiškinęs Lietuvoje, kurie buvo vykdomi 
įžodžio reikšmę, skautų uždavi- siekiant grynai kolonizatorinių 
nius tremtyje, priėmė vyresniųjų tikslų, bet veikale nieko nepami- 
ir jaunesniųjų skautų įžodį. Skau- ••
čių įžodį priėmė sktn. K. Mari- 
jošienė. Naujuosius skautus nuo
širdžiai pasveikino Aukšt. Aus
trijos lietuvių kapelionas ir skau
tų dvasios vadas dominikonas 
Tėv. Tomas Žiūraitis, Riedo PC 
IRO stovyklos direktorius p. Bie- 
luckis, ir kitų tautybių skautai

Prieš užgiedant, po mišių Lietu- svečiai.
vos Himną, Jo Eminencija šutei- Toliau sekė prof. D. Gruodžio 
kia ganytojišką laiminimą visiems originali ir aktuali paskaita: 
susirinkusiems bažnyčioje, o taip „Lietuvis svetur“. Profe- 
pat visai lietuvių tautai. sorius, padaręs keletą įžanginių

Po pamaldų aukštasis lietuvių Pastabų, negrinėjo palyginimais 
Svečias, lydimas savo sekreto- tamsiuosius ir šviesiuosius mūsų 
riaus, morrsgr. F. Allen, parapijos pastabų, nagrinėjo palyginimais 
klebono, trijų lietuvių kunigų ir ^a* įvertino brolių amerikiečių 
visų lietuvių, vyksta į parapijos didį pasiaukojimą Lietuvos atsta- 
salę, kur parapijos komiteto su tymui ir kiek plačiau palietė švie- 
iniciatyva lietuvių kunigų, yra siąsias mūsų tautos dienas, ku- 
paruošti pusryčiai. Užkandžių me- r^os> palyginant, buvo trumpos, 
tu, Kardinolo garbei prasideda tačiau giliai prasmingos, nema- 
graži meninė dalis. rios... Tų palaimintų dienų iš-

Pradžioje parodomas gyvasis tekliais gyvename šiandieną, ruo- 
paveikslas: „Pavergta Lietuva.“ šiamės garbingai ateičiai. Sveiki- 
Jame vaizduojama knygnešys, n° pus vasario 16 proga estai, 
Vargo mokykla ir sužeisti lietu- latviai, rasai ir ukrainiečiai, 
viai partizanai. Gyvųjų paveikslų Ypatingą įspūdį žiūrovams pa- 
užpakalyje pasirodo Toronto vy- darė B. Sruogos, „Vilniaus įkūri- 
ru choras, vadovaujamas A. Nar- mas“. Vaidilos — A. Pranuolenio 
buto. Ilgoje, melancholiškoje dai- vaidyba buvo visais atžvilgiais iš- 
noje, vaizduojama žiauri lietuvių laikyta, vvkusi. Tą patį būtu aa- 
dabarties vergija, laisvės kovos brua pasakyti ir apie vaidilutes 
ir ateities laisvės vizija. Kada Prie aukuro... Dainos ir žodžio 
choras dainuoja apie Lietuvos montažas jautriu tėvynės ilgesiu 
ateities laisvę, gyvajame paveiks- vainikavo gražią šventės nuotai- 
le nuo pančiais sukaustytos lietu- Programos raošėiams, daly- 
vaitės, vaizduojančios pavergtą viams ir jos ikūnytojams: K. 
Lietuvą, rankų krenta nelaisvės Marijosienei. g mnaz. direktoriui 
grandinės ir pakyla trispalvė An\ Tamuhoniui ir Aid. Pra- 
laisvės vėliava. Aukštasis Svečias 5 dalyviai
paveikslo taip buvo sujaudintas, 
kad turėio šluostytis pradėjusias 
gausiai tekėti ašaras. 

Po gyvųjų paveikslų. „Aušros“ 
choras, vadovaujamas jojo nenu
ilstamo dirigento Pr. Motiejūno, 
labai vykusiai sudainuoja keletą 
tautinių dainų.

Pasibaigus choro dainoms, Kar- burae? r
dinolas atsistoja ir bičiuliškai Mes ypatinaai dėkotame operos 
prabyla į chorą ir į visą visuo- snli<;tRi ANTANINAI DAMBRAUS- 
menę nepaprastai nuoširdžiais KAITEIr neDabūgusiai varginan- 
žodžiais. Pirmiausia jis kuo nuo- čios kelionės ir atvykusiai savo 
širdžiaus-ai dėkoja rengėjam uz daina praturtinti mūsų didžiąją 
taip kultūringą ir gražią jo gar- §venlę 
bei surengtą programą. Jis reiš- 
k’a dideli susidomėjimą lietuviš
kais tautiniais drabužiais ir ne- 
maTlaii m ei od i n i s tautinėms Už mausią pašaloą ..Wilrita“ b-veimažiau melodingomis tautinėms RM 5000 lr Hochfeido lietuvių koooe- 
dainoms. Tada aukštasis Ganyto- ratyvui per stovyklos komitetą rm. 
jas ypač atkreipia savo dėmesį i 4000 Augsburgo GlmnazHos mokytojai 
naujai i Kanadą iš Buwo, atvy- d^0>a- ow"
kusius lietuvius, palinkėdamas

„Kailinių žvėrių aklimatizavimas 
ir auginimas“ buvo smulkiai 
aprašyta padėtis Kanadoje, Skan
dinavijoje ir kitose buržuazinėse 
šalyse, tuo tarpu kai apie Tary
bų Sąjungos laimėjimus aklima- 
tizavimo ir kailinių žvėrių augi
nimo srityje nieko nebuvo pa
sakyta.

Šis buržuazinės kultūros idea
lizavimas užstoja kai kuriems 
mokslininkams tuos naujus kelius, 
kuriuos mums atvėrė tarybinis 
mokslas, trukdo jiems išsivaduoti 
iš senų savo amžių atgyvenusių 
koncepcijų, sukausto jų kūrybinę 
iniciatyvą.

Dalis mokslininkų dar tebesi
laiko antimokslinės pažiūros, tvir
tindami, kad tikrasis mokslas 
esąs apolitinis. Aršus apolitišku- 
mo moksle šalininkas yra, pa
vyzdžiui, akademikas Janulaitis. 
Būdamas tikrasis Mokslų Akade
mijos narys nuo pat jos įsteigi
mo dienos, jis nė kartą nepasisa
kė aktualiais Lietuvos istorijos 
klausimais. Jis „apolitiškas“ 
moksle ir visuomeniniame gyve
nime. „Politikos baimė“ stumia 
akademiką Janulaitį į žiląją se
novę, į senosios Lietuvos teisinių 
šaltinių studijavimo sritį. Toks 
yra šiandien akademikas Janu
laitis.

Bet ar buvo Janulaitis visuo
met apolitiškumo šalininkas? 1925 
m. Janulaitis išleido knygą „Lie
tuva ir šiuolaikinė Rusija“. Tos 
knygos įžangoje pasakyta: „Yra 
žmonių, kurie sunkią Lietuvos 
ekonominiam ir politiniam gyve
nimui valandą dažnai ima teigti, 
kad mus galinti išgelbėti tik Ru
sija ... Šiame savo veikale aš mė
ginu imtis išaiškinti šį klausimą“.

Kaip išaiškino šį klausimą Ja
nulaitis? Anais laikais lietuvių 
tauta matė pavojų, kuris jai grė
sė iš vakarų imperialistinių vals
tybių pusės. Lietuvos darbo žmo
nėms Tarybų Sąjunga buvo ta 
vienintelė jėga, kuri galėjo ap
ginti lietuvių tautos laisvę ir ne
priklausomybę. Lietuvos buržua
zija, išduodama lietuvių tautos 
interesus dėl savo klasinių inte
resų, ieškojo atramos pas užsie
nio imperialistus. Klausimas, ku
rį išspręsti ėmėsi Janulaitis, ga
lėjo būti išspręstas tik taip: ar
ba su Lietuvos darbo žmonėmis 
už Tarybų Sąjungą, arba su Lie
tuvos buržuazija prieš Tarybų 
Sąjungą. Anuomet prof. Janulai
tis nebuvo toks skrupulingas 
mokslinės tiesos atžvilgiu. „Apo
litinis“ Janulaitis specialiame 
savo „traktato“ skyriuj moko 
Lietuvos buržuaziją, kaip reikia 
kovoti su komunistais, eina kar
tu su lietuviškąja buržuazija prieš 
lietuvių tautos interesus.

Dabar kiekvienam turėtų būti 
aišku, kad apolitiškumas yra ne 
kas kita, kaip tam tikras bur- 

,, žuazinės ideologijos formos pasi
reiškimas, kad dažnai apolitišku- 
mu dangstosi tie, kas mūsų Ta
rybų Lietuvoje nenori įsijungti į 
kūrybinį darbą, tie, kas tebesvajo- 
ja apie buržuazinės santvarkos 
Lietuvoje atkūrimą.

nėta apie pasiekimus pasaulinio 
masto tarybinių mokslininkų dir- 
votyros srityje. Akademiko Iva
nausko Mokslų Akademijos sesi
jai paruoštame pranešime tema

Atitaikymas
„Žiburių“ š. m. Nr. 8 (118) prie 

žinių iš Lietuvos klaidingai pa
žymėta, kad jos imtos iš „Tiesos“, 
o turi būti iš „Tarybų Lietuvos" 
atitinkamo Nr.

lieka nuoširdžiai dėkingi.
Vyt. Žarėnas.

PADĖKA
( L.T.B. Augsburgo Apylinkės Ko

mitetas širdingai dėkota visiems,
’ kurie padėjo VASARIO 16-Tos 

DIENOS iškilmes pravesti Augs-

AUGSBURGO ŠACHMATININKAI
Kaip pernai, taip ir š| žiemos sezo

ną Augsburgo lietuviai Šachmatinin
kai dalyvauja bendrose miesto šach
matų klubų pirmenybėse. Tokių klu
bų, susitelkusių atskirose miesto da
lyse. Augsburge yra šeši. Kiekvieną 
mėnesi su kuruo nors iš Jų. pagal iš 
anksto paskelbtą planą, tenka sulošti 
vienerias rungtynes (8-se lentose). 
Klubo žaidėjų (ir atsarginių) sąstatas, 
kuris dalyvauja rungtynėse, skelbia
mas sezono pradžioje.

Augsburgo lietuvių rinktinė buvo 
sudaryta iš p. p. Karečkos, Liugos, 
Vilplšausko, Gervicko, Norkaus, Da- 
bulevičiaus, Stanaičio. Karoso ir ke
lių atsarginių.

Pirmojo rato rungtynės su stipriu 
Kriegshabero klubu buvo dideliu re
zultatu pralaimėtos (l‘/» prieš 6'/t). iš
rinktas naujas klubo vadovas p. Vi- 
lutis pasirūpino įtraukti i rinktinę 
keletą stipresnių žaidėju (dr. Maciū
ną, inž. Civinską. inž. Balsi ir kt.), 
kurie, stoję lošti silpnesnių arba ne
dalyvaujančių žaidėjų vieton, žymiai 
pagerino tolimesnių rungtynių rezul
tatus. Taip sausio mėn. su stiproku 
Oberhauseno klubu lietuviai jau su
žaidė 4:4. Vasario 8 d. su miesto cen
tro klubu (Schwarz-Weiss) lietuviai 
lengvai laimėjo 6:2. Čia rezultatas ga. 
Įėjo būti dar geresnis, jei du mūsų 
žaidėjai nebūtų padarę po stambią 
klaidą, pokurių Jie savo partitas vos 
išvedė lygiomis. Vasario 14 d. lietuvių 
rinktinė turėjo rungtynes su Ander
seno šachm. klubu Pfersėje. Pasku
tinę dieną, netikėtai iškritus iš ko
mandos dviem stipresniems žaidė
jams, likusiems rinktinės kovotojams 
bei išstatytiems atsarginiams teko 
smarkiai pakovoti. Rungtynės bai
gėsi rezultatu 4:4.

GERB. KUNIGU ŽINIAI
Dar.galima gauti šių knygų:
1. Graudūs Verksmai, gavė

nios giesmės. Kaina RM. 0,50,
2. Kun. Dr. P. Aleksa, Apsau

gok, Aukščiausias, maldakny
gė. Kaina RM. 5,—.

3. Kun. Dr. P. Aleksa, Marijos 
Žodis, gegužės mėn. skaitymai. 
Kaina RM. 4,—.

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
Edv. Vilutis, DP Camp „Willdbad 

(13a) Rothenburg o. T.

KREPSINIS SU AMERIKIEČIAIS
Landshutas. Pačioje pradžioje išau

go „amerikoniška“ sparta. Amerikie
čiai sudarė komandą su trimis pa
mainomis ir jau iš pradžių dėjo pas
tangas laimėti. Lietuviai, atkakliai 
gindamiesi, neleido per toli atsiplėšti. 
Po pirmojo ketvirčio pasikeitusi ame
rikiečių k-da su nepavargusiomis Jė
gomis pradėjo kietą puolimą. Mūsiš
kiai ir nepalūžo. Tvirtai kovodami, 
daug kartu išplėšė iš amerikiečių 
sviedinį ir pirmojo puslaikio santykį 
sušvelnino. Antram puslaiky ameri
kiečiai vėl pakeitė k-dos sudėtį, 
stengdamiesi Išsikovoti laimėtojo var
dą, bet taip pat ir mūsiškiai nesnau
dė. Nors lietuviai ir pavargo (žaisda
mi be pakaitų), tačiau dėjo visas pas
tangas išlyginti rezultatą. Amerikie
čiai dar kartą keitė k-dą. „sumobili
zavo" pačią stipriausia Jėgą, išvystė 
didelį tempą ir tuo užtikrino sau lai
mėjimą. Galutinė pasekmė 45-64 (18-27)7. ' " iLL’a Bendrovė „Vllrlta" Augsburge iŠjiems sėkmės ir ragindamas ne- 1947 m. peino Laisvės Fondui oaauko- amerffiečiū naudai' ------.... .... -----1o 5M0 RM Už Slą auką nuo8trdžlal amerikieč.ų naudai, 

dėkoja. • ---------- -------pamiršti savo tikėjimo ir tauti
niu tradicijų.

Baigdamas savo ilgą kalbą.
Anksčiau su amerĮkiečių krepšinin-

L.T.B. Augsburg’o Apylinkes kais sužaistos 9 rungtynės ir tik 2 
Komitetas. pralaimėtos. St.

Atitaisymas
„Žiburių“ Nr. 8 (118) i M. Rutelio- 

nytės-Kuprėnienės eilėr. pirmoji eilu
tė yra patekusi iš visai kito eilėraščio. 
Vietoj jos turi būti: „Iš dainos grakš
čios. liaunos...“

Paieškojimai
Kas žino likimą Mečislovo Puzelto 

iš Kauno, glm. 1921 m. Kaune, karo 
metu buvusį Austrijoj, prašo pranešti 
Alf. Kaminskui, England, Baugthon 
Park Camp, Northampton.

Amerikos lietuvis Juozas Rlzgiavl- 
čius s. Antano, kilęs nuo Vilkijos, 
ieško giminiu ir pažįstamų, norėda
mas atsikviesti į Ameriką. Kreiptis į 
A. Mišelį, Augsburg-Haunstetten, 
Starstr. 15.

William Abecūnas, gyv. 4111 So. 
Montgomery, Chicago 32, Ill., USA., 
ieško Adomo Galnaičio iš Jurbarko Ir 
Zuzanos Galnaitytės - Bulaitienės iš 
Skirsmemunės.

Betty Zemgulienė, gyv. 503 E. 66 th 
St., Los Angeles, Calif. USA, ieško 
Jurgio Drūčio, kilusio iš Dzivillškių 
km., Lazdijų apskr.

Alex Kondrat (Aleksas Kondrotas), 
510 Elmgrove Road Rochester, 11 New ' 
York, ieško Jono Kondroto iš Ruke
nų km.. Obelių valsč., Apolonijos 
Kondrotaitės, Rokiškio m., Konstan
cijos Kondrotaitės iš Latvijos, Lovu
tės Jasiūnienės Iš Kauno m., Vero
nikos Sabutlenės iš Šimonių valsč., 
Uršulės Urbonienės iš Kupiškio valsč.

J. Strazdas, Kempten/AUg., Lltau- 
isches Lager, ieško Stasio Kulakaus
ko, kilusio iš Tauragės apskr.

Ona Kliūgienė-Liudžifitė, DP Sied- 
lung 601, Laabstr., Braunan a. d. Inn. 
Oesterreich, ieško sesers Petronėlės 
Brundzienės-Jakštlenės-Liudžiūtės su 
vyru John Brundza, iki 1945 m. vasa
rio mėn. buvusiu Kaffzig. Bezlrk 
Rumelsburg, Pommern. sesers Mari
jonos Pakalkienės-Liudžiūtės su šei
ma, iki 1945 m. vasario mėn. buvu
sius Gadgen Bezlrk Rummęlsburg, 
Pommern.

Liet. Konsulas Sao Paulo, Prasil, 
p. A. Polišaitis praneša pateškantiems 
adresus: p. Sofijai PlllpavlčiūteUKo- 
varskienel — Illmo. Snr. Kajetonas 
Pilipavičius, ,Av. Agua Branca, 2000, 
Sao Paulo. Brasil.

Sabalienė Veronika, iš Pašvenčio 
km., Jurbarko valsč., Raseinių apskr.. 
ieško dukters Anelės Sabaliūtės-Bal- 
zaraitienes, ir žento Armono Balza- 
raičio su valkais Genute ir Verute. 
Ka nors apie juos žinantieji yranra- 
omi atsiliepti šiuo adresu: Sabalienė 
Veronika. 23 Gross-Hesepe, Kreis 
Meppen. Litauisches Lager.
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Kova del Viduržemio juros
J. BUTĖNAS

KĄ darytų Vašingtonas, jeigu tenka įri 
komunistaj įsigalėtų Italijoje prekybos 
ir Prancūzijoj, kitaip tariant, kurią Va 
jeigu sovietai įsivyrautų Vidur

žemio jūroj ir apeitų Europą iš 
pietinio sparno? Sį klausimą, kuris 
realiai darosi aktualus, neseniai 
tyrinėjo amerikiečių žurnalistai 
broliai Alsopai ir priėjo išvadų, 
kurias trumpai galima šiaip nu
sakyti:

Komunistų įsivyravimas Italijoje pėjami dėl komunizmo pavojaus ir 
ir Prancūzijoje reikštų visos ligi raginami budėti dėl eventualaus 
šiol demokratinės Europos žlugi- atominio užpuolimo, yra be kitko 
mą. Prieš Ameriką (JAV su abiem šitoks pasažas: „JAV užsienių po- 
kontinentais už nugaros) atsistotų litikos tikslas turi būti tokioje 
500 milijonų komunistiškai sovie- reikšmingoje srityse, kokia kad 
tinė Eurazijos sąjunga, nuo Beh- yra Viduržemio jūros erdvė, užti- 
ringo sąsiaurio siekianti ligi At- krinti tautų nepriklausomybę, kuri 
lanto. „Ilgainiui Amerika žmonių įgalintų kitus nepriklausomus kraš- 
ir išteklių potencialo atžvilgiu tus laisvai susisiekti ir laisvai 
neabejotinai pasidarytų silpnesnė vieni su kitais prekiauti. Jeigu 
už sovietus . . . JAV būtų pri- tas nuo senų laikų esąs korido- 
verstos užimti tam tikrą skaičių rius tarp Vakarų ir Rytų bus už- 
strateginių punktų Atlante ir dar mūrytas, tuoj pasirodys katastro- 
toliau ... Be abejo, yra ir kitų finiai rezultatai. Tada bus nukirs- 
galimumų: mes (amerikiečiai) tuoj tas jūros kelias, kuriuo mes siun- 
pat galėtume pradėti karą, taip čiam pagalbą savo draugams Ry- 
pat galėtume pradėti rengtis kapi- tuose" (Turkijai, Graikijai...). — 
tuliuoti". Tačiau nė vienas iš šių Veik vienu metu su to pranešimo 
dviejų galimumų neatrodąs įmano- paskelbimu išgirdom, kad vasario 
mas. Vietoj to JAV turėtų pašė- pirmosiomis dienomis JAV charge 
lūšiai ginkluotis — jų karo biu- d’affaires Madride Culbertsonas tu- 
džetas siektų pirmais metais ko- rėjo ilgą ir, Madrido radijo žodžiais, 
kius 25 milijardus dolerių ir tuoj „nuoširdų pasikalbėjimą" su Ispani- 
išaugtų ligi 50 milijardų. „Veik jos užs. reik, ministeriu Artajo, ku- 
tikras dalykas, kad JAV gyve- riame buvo aptarti būdai pagerinti 
nimo lygis pasidarytų žemesnis už JAV-Ispanijos santykiams ir suda- 
europinį". Be abejo, visos tos gi- ryti sąlygoms, kad Ispanija galėtų 
gantiškos JAV saugumo priemo- gauti savo dalį iš Marshallio pla- 
nės „mus prievestų prie pat karo ne numatytos JAV pagalbos Euro- 
prarajos ir, jeigu karas kiltų, nie- pai. Vėl beveik tuo pačiu metu 
kas iš jo neišeitų kaip tikras lai- Prancūzija po dvejų metų užsi- 
mėtojas". darymo atvėrė savo sieną su Ispa-

Kol kas, laimei, toli 
nueita. Yra vilties, kad skausmingi 
prancūzų eksperimentai tą šalį pradžioj padėtas klaikusis klausi- 
pastatys ant kojų, ūkiškai ir pa- mas, Vašingtonas sistemingai daro 
mažele pagydys politiškai. Tačiau visą, kad apjungtų ir sustiprintų 
Italija, besirengdama balandžio aplink Viduržemio jūrą susimetu- 
18 d. parlamento rinkimams, išgy- sias dar tebelaisvas tautas. Į ta 
vena aštrią kovą tarp komunistų, sistemą pamažėle įtraukiama ir 
siekiančių tą kraštą pajungti rau- Franko Ispanija. Demokratiniai 
donajai diktatūrai, ir demokratinių Vakarai vis labiau pradeda suvok- 
grupių, ginančių taip sunkiai iško- ti, kad „fašistinėj" Ispanijoj ne- 
votą laisvę. Nors politinės partijos palyginti daugiau laisvės kaip so
il bandė susitarti, kad rinkimų ko- vietinėj „liaudies demokratijbj". 
va neišeitų iš legalumo ir pilie- Jie taip pat suvokia, kad Franco 
tinio padorumo rėmų, tačiau nuo- rėžimo taip jau lengvai-vien išo- 
lat ateina žinios, kad komunistai rinio spaudimo priemonėmis — ne- 
paslapčia organizuoja savo „pri- pašalinsi, o apie j.gos pavarto- 
vačią armiją", kad šen ir ten po- jimą šiandien jau niekas nebegal- 
liclja atranda slaptus jų ginklų voja. Dėl to bandoma surasti for- 
kontrolė nepajėgs užslopinti ginklų mulę, kuria Franco būtų „denacifi- 
sandėlius bei dirbtuves, kad muitų 
kontrolė nepajėgis užslopinti ginklų 
kontrabandos iš Jugoslavijos. Yra J 
labai blaivių ir šaltų stebėtojų, 
kurie mano, kad komunistai savo ^F ■ 
demagogijos ir apgaulingų ma- ^F 
nevrų dėka rinkimuose gali pa- 
siekti žymios sėkmės, tada jų grį- v
žimas į valdžią normaliai pasi- 
darytų nebeišvengiamas. O kas ta
da? Ar antikomunistinės partijos, 
šiandien sudarančios Italijos vy
riausybę, ir Vakarų galybes, suin
teresuotos išlaikyti Italiją nekomu
nistinę, tokiam sprendimui pasi
priešintų, ar, perdėtai bei klaidin- 
gal pritaiklndamos danokraUjos į į pranešimus
bei laisves principus, sėdėtų rankas Įį. akldusimPas būsi
sudėjusms ir le stų Italijai pulti l 9 svarstyti kovo mėn. 10 d. 
pražūti? — klausia šveicarų „Basler H 7
Nachrichten" ^korespondentas, pa- AMERIKOS KATALIKAI RAGINA

ĮSILEISTI DP
National Catholic Welfare Con

ference direktorius mons. Edwards' 
E. Swanstrom, kalbėdamas vasario 
mėn. 21 d. Chicagoje, pareiškė,

{rikiuoti ir „draugiškumo, 
» ir laivininkystės" sutartį, 

kurią Vašingtonas tiesog demon
stratyviai pasirašė ” 
apie kurios reikšmę 
buvom užsiminę.

Viduržemio jūroj
daro ir šį tą daugiau. JAV karo 
departamento paskelbtame pasi
traukiančio gen. Eisenhowerio pra
nešime, kuriame amerikiečiai įs-

su Roma ir 
jau ankščiau

Vašingtonas

dar ne- nija.
Kad neiškiltų šios apžvalgos

KONGRESAS PRADEDA 
SVARSTYTI DP KLAUSIMĄ

JAV-se paskelbtas Senato pako
misės pareiškimas, kuriuo ji siūlo 
priimti j JAV 100 000 DP per dve
jus metus, pradedant šių metų lie-

žymėdamas, kad atsakymas į tą 
klausimą lems ne tik to krašto, 
bet visos Europos likimą.

„Ką darytų Vašingtonas ..." Tuo 
tarpu gal racionaliau klausti, ką 
Vašingtonas daro dabar ir ką jis “en' £ !į Ba'^y^'prašys'Kon- 
jau yra padaręs. Pilnesniam vaiz- .. 7. . <1 .
dui dera priminti, kad šių metų 
pradžia jau paženklinta visa eile 
politinių bei karinių JAV aktų vi
soj Viduržemio jūros erdvėje. Ke
lių savaičių būvyje išgirdom to
kius reikšmingus faktus, kaip prak
tiškai nuolatinį JAV karo laivų bune" pranešimą, dar šiais metais 
buvimą Italijos uostuose, jų įgulų į Palestiną išvyks 75 000 žydų DP. 
sustiprinimą ligi kautynių pajė- Pirmasis transportas išvyksta ko- 
gumo, JAV aviacijos bazių įren- vo pradžioje. Skaičiuojama, kad iš 
girną S. Afrikoj, sistemingą pačios amerikiečiu zonos išvyks 30 000 iš 
Italijos karinių pajėgų ugdymą ir Austrijos 5000 ir 40 000 iš britų 
jų aprūpinimą tankais, patranko- zonos, Italijos ir Kipro salos. Tiki- 
mis bei lėktuvais. Į tų faktų eilę masi, kad iki 1949 m. galo visi

greso priimti į JAV kasmet po 
100 000 išvietintųjų asmenų, (S&S, 
48.2.22)

ŽYDAI VYKSTA PALESTINON
Pagal „New York Herald Tri-

Anglų ūkio ministeris Cripps, kuriam pavesta visas Anglijos ūkio tvar
kymas, kovojant su gresiančia krize

lais des Nations, Geneve, Švei
carija.
2. IRO paieškojimų: įstaiga: Inter
national Trancing Service, Prepa
ratory Commission for IRO, APO 
171, US Army Arolsen, Vokietija.
3. IRO būstinė Belgijoje: Commis
sion preparatorire de l’OIR, 28, 
rue de la Loi, Bruxelles, Belgija.
IRO būstinė Brazilijoje: Commis
sion preparatoire de l’OIR, Rua 
Santa Luzia 799, Sala 1602, Rio de 
Janeiro, Brazilija.
IRO būstinė Prancūzijoje: Com- 
Room 202, 100 Spark Street, Ot
tawa, Ontario, Kanada.
8,50 iki 9 vai. visų tautybių. Kob- 
mission Preparatore de l’OIR, 7, 
rue Copemic, Paris 16, Prancūzija. 
IRO būstinė Anglijoje: Preparatory 
Commission for IRO, 19, Hill 
Street, Berkeley Square, London,

IRO būstinė JAV: Preparatory 
Commission for Iro, Room 330,1344, 
Connecticut Avenue, N. 
Washington 25 D. C. USA.

W.

Ka žada ateiviams Venezuela
Žinios, kurių apie Venezuela 

duoda prancūzų „Cambat“ ben
dradarbis Victor Alba, pravers ir 
tūlam lietuviui tremtiniui.

Venezuela yra brangiausio pra
gyvenimo kraštas visame pasau
lyje: ten pragyventi šešis kartus 
brangiau net kaip Jungtinėse 
Valstybėse! Priežastis ta, kad Ve
nezuela po Jungtinių Valstybių ir 
Sovietų S-gos yra trečias didumo 
atžvilgiu naftos gamintojas, kas
met eksportuojąs 20 milijonų 
tonų.

To krašto naftą eksploatuoja 
Standard Oil, Gulf Oil ir Royal 
Dutch bendrovės. Naftos išveži
mas apkrautas didžiuliais mokes
čiais veik 20% paties produkto

taikingais žmonėmis ir sudaro 
penktąją dalį visų Venezuelos gy
ventojų. Vyriausybė dabar ima 
jais stipriau susidomtti ir nori 
juos organiškai įjungti į krašto 
gyvenimą. — Tos aukštumų sri
tys irgi labai turtingos; jose, be 
kitko, puikiai auga kaučuko me
džiai.

Į tas tad sritis Venezuela nori 
nukreipti ateivių iš Europos srovę.

T. E. Dewey pareiškimas vasario 
16-sios proga

New Yorko gubernatorius Tho
mas E. Dewey savo atsišaukime į 
New Yorko gyventojus kvietė 
juos prisidėti prie Amerikos lie-

kuotas” ir įvestas į Vakarų ben
dradarbiavimą bendrai kovai su 
komunizmu. Formulėj, kurią Cul- 
bertsonas pasiūlė Artajo, JAV pa
geidavo, kad Ispanijos vyriausybė 
viduj duotų daugiau politinės, ūki
nės ir spaudos laisvės. Tokiu būdu 
reikalas eina jau nebe apie rėžimo 
pašalinimą, bet apie autoritetizmo 
sušvelnimimą. Galimas daiktas, kad 
to pasikalbėjimo rezultate ispanų 
monarchistų sąjūdžio generalinis 
sekretorius Jose Maria Oriolis su 
Franco pritarimu — Vašingtonas 
bei Londonas apie tai iš anksto 
buvo painformuoti — lankėsi pas 
sosto pretendentą Don Juaną. Jau 
Culbertsonas davęs Artajo'suprasti, 
jog JAV labai sveikintų monarchi
jos atstatymą, kurioje karalius 
būtų bent minimalinių laisvių lai
das, o pats Franco pasiliktų vy
riausybės galva ir praktinis politi
kos vairuotojas. O JAV privatūs 
bankai jau studijuoją galimumus 
suteikti Ispanijai ilgalaikį kreditą. 
Matyt, tą raidą suodusi, ir ekzi- 
linė ispanų respublikonų vyriausy
bė Paryžiuj reziduodama viešai 
pareiškė, jog ji visiškai suprantan
ti pastarąjį prancūzų vyriausybės 
nutarimą — atidaryti sieną ir at
naujinti normalius santykius su 
Ispanija.

Gen. Balmer pabrėžė, kad šiuo 
metu vedami šio įvykio tardymai 
ir kaltininkai, jei tai bus reikalin
ga, bus nubausti (WK, 48.2.20)

VĖL 1300 DP Į KANADĄ
Vasario 25 d. apie 1300 DP iš 

Bremerhaveno uosto išplaukė į 
Kanadą. Kanados Pacifiko laivu 
„Bearer Bray", kuris DP veža pir
mą kartą, emigravo 450 DP artimų 
kanadiečių giminių ir 300 „Volks- 
deutsche”, kuriuos Kanadoje gy
venantieji giminės pasikvietė. Tą 
pačią diena laivu „General Stur
gis" išplaukė 540 DP iš amerikie
čių ir 300 iš britų zonos. Jų tarpe 
išvyko 375 namų patarnautojos, 36 
miškų darbams, 47 kasyklų dar
bams, 50 geležinkelių tiesimo dar
bams, 16 porų vedusiųjų be vaikų, 
kurie dirbs kaip tarnautojai pri
vačiose įmonėse.

PER RADIO IEŠKOMI DINGĘ 
ASMENS

Pagal naujai gautus duomenis 
šiuo metu Europoje dar nesuran
dama 3 mil. žmonių. IRO paieško
jimų įstaiga, perėmusi darbą iš 
UNRRA, stengiasi padėti surasti 
dingusius vaikus, tėvus, vyrus, 
žmonas, brolius ir seseris. Ypatin
gai didelį patarnavimą šiuo rei
kalu atlieka radio. Vokietijoje 
ieškomų asmenų pavardes skelbia 
penki radiofonai: Muenchenas-nuo 
9,15 iki 9,45 vai. visomis dienomis 
be sekmadienų, visų tautybių, 
Hamburgas, kasdien nuo 11,15 iki 
11,20 vai. lenkų vaikų. Stuttgartas- 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 14,00 iki 14,15 
lenkų vaikų, Berlynas- kasdien nuo 
8,50 iki 9 vai. visu tautybių. Kob- 
lenzas- kasdien po pietų ir vakaro 
žinių visų tautybių ir Šveicarijos 
radio Ženeva- kasdien nuo 19,00 
iki 19.30, tik darbo dienomis 19,30 
iki 19,45 — vaikų.

Lietuvių tremtinių grupė laive kelionės metu Venecuelon

NAUJA DP POLICININKŲ LAIDA
Vasario 20 d. įvyko baigiamieji 

Regensburgo DP policininkų egza
minai. Egzaminus laikė 59. DP. DP 
policijos mokykla priklauso ame
rikiečių vyriausiajai būstinei. Šią 
mokyklą yra perėję viso 2530 DP. 
Mokykloje supažindiniama, kaip 

is am a kovoti su neramumais, teikti pir-
"Ispanijos įjungimas į Europos mąją pagalbą, įvykdyti ktimina- 
bendradarbiavimą praktiškai už
baigtų Viduržemio erdvės konso
lidaciją. Britų Gibraltaro-Maltos- 
Kipro linija, papildyta JAV bazė
mis Lybijoj ir Tripolf, su Turkija, 
Graikija ir Italija iš šiaurės pusės, 
turės solidžią atramą Ispanijoje, 
kurioje JAV galės įsirengti pui
kias aviacijos bei laivyno bazes. 
Jau nebe nuo šiandien kalbama, 
kad tokių bazių užuomazgos ten 
jau esančios; padėčiai aštrėjant ir 
aiškėjant, jas bereikės išplėsti, 
kad jos atitiktų savo busimajam 
uždaviniui.

listų kvotas, ieškojimus, daryti 
namų kratas, rašyti pranešimus ir

TARPTAUTINIO KOMITETO 
FRANKFURTO SKYRIAUS 

POSĖDIS
Frankfurto tarptautinio DP ir 

pol. pabėgėlių biuro skyrius va
sario 14 d. turėjo posėdį. Valdybos 
darbo apžvalgoje paaiškėjo, kad 
pavyko pasiekti kai kurių džiugi
nančių rezultatų. Su Frankfurto ra
dio, amerikiečiams pritarus, susi
tarta. Kai tik bus pristatyta ke
turių radio pusvalandžių medžiaga, 
prasidės transliacijos, pradžioje du 
kartu per mėnesį, o kada bus me
džiagos atsarga, kiekvieną šešta
dienį, 18,30 vai. Pirma programa 
bus atlikta bendrai, o vėliau kiek
viena tautybė pildys programą 
Tarpt. Komiteto vardu. Prie Komi
teto sudaryta radio komisija, ku
rios pirmininku išrinktas inž. Lin
kevičius iš Offenbacho stovyklos. 
Visa medžiaga radio translacijoms 
turi eiti per šią komisiją. Radio 
valandėlės jau galėtų vykti, jei 
atskiros tautybės greičiau prista
tytų medžiagą.

Komiteto Valdyba suėjo į kon
taktą su U. S. karo valdžia. Iš pa
sikalbėjimų paaiškėjo, kad amerik.

Venecuelos pakrantėse

šiuo metu Vokietijoje ir Austrijo- 
e gyveną žydai DP susiras nau
jas tėvynes.

RUSAI BE LEIDIMŲ LANKOSI DP 
STOVYKLOSE

Panašiems susidūrimams, kokie 
įvyko Austrijos amerikiečių zonos 
vienoje DP stovykloje tarp rusų 
repatrijacinės komisijos ir sto
vyklos gyventojų, išvengti ameri
kiečių aukštasis komisaras gen. 
Jesmond J. Balmer raštu kreipėsi 
į Rusijos komisarą Austrijai gen. 
pulk. Kurasovą, nurodydamas tuo 
reikalu susitarimų pažeidimus.

Gen. Balmer pareiškė, kad rusų 
komisija, kurios automobilį prie
šiškai nusistatę DP apmėtė akme
nimis, Salzburgo stovykloje lan
kėsi be palydovų. Jei pagal susi
tarimą laiku rusai būtų paprašę 
palydovų ir į stovyklą atvykę ne 
vėliau kaip 17,30 ’ • •
nebūtų įvykę.

Toliau rašte 
amerikiečiai ir 
darbiaudami su 
stengsis išspręsti DP problemą, bet 
prašo rusų įstaigas įpareigoti re- 
patrijacines komisijas laikytis ben
drųjų nustatytųjų taisyklių.

vai., susidūrimo

nurodoma, kad 
ateity, bendra- 
rusų komisija,

DP laikraštininkų sąjungos konferencija, įvykusi vasario mėn. 28 a. Augsburgo-Hochfeldo baltų stovykloje. Są
jungą sudaro visi amerikiečių zonoj išeinančių lietuvių, estų, latvių, lenkų, ukrainiečių, gudų, jugoslavų, rusų 
ir kalniukų laikraščių leidėjai ir jų bendradarbiai. Šiuo metu amerikiečių zonoj išeina 45 DP laikraščiai. Pati 
sąjunga leidžia savaitrašti „Im Ausland“ vokiečių ir anglų kalbomis. Naujuoju sąjungos pirmininku išrinktas 
Bielaseviez (lenkas), vlcepirm. Liepa (latvis), sekr. Lejasmajers (latvis) ir kasininku Vitėnas (lietuvis).

Don. Sulaičio nuotr.

LIETUVIAI NORI KANADON 
. Ontario gubernatoriaus pavaduo
tojas gavo iš 55 lietuvių-elektrikų, 
gyvenančių Ingolstadto stovykloje, 
prašymą, leisti įvažiuoti į Kanadą. 
Grupei vadovauja ’ inž. Antanas 
Gruzdys, stovyklos kursų vadovas. 
Prašančiųjų tarpe yra 22 siuvėjai, 
vienas gydytojas, vienas radistas, 
vienas mokytojas, vienas buhal
teris ir ūkininkai, kurie sutinka 
dirbti jiems pasiūlytą darbą.

Prašyme nurodomas pasitenkini- gubernatorius gen. Clay priims 
mas bei pasisekimas jau iškelia- Komiteto delegaciją, kada bus pa- 
vusiųjų DP ir išreiškiama viltis, rengtas memorandumas DP opiau- 
kad jų noras patiems užsidirbti siais klausimais.
duoną atras pritarimą ir paramą. ” —i

Panašų prašymą ta pati grupė 
pasiuntė ir Lietuvos generaliniam 
konsului Kanadoje G. d. G*-«L 
Suttie.

Vasario mėnesio pabaigoje bus 
ė surengtas diskusinis referatas, kur 

bus aptartas klausimas, kaip lai- 
Grant ^Ytls pasaulėžvalginių srovių at

žvilgiu.
Tarpt. Biuro Vyr. Komitetas pa- 

KANADIEČIAI NORI DP siuntė prez. Trumanui ir visiems 
senatoriams bei reprezentantų rū- 

Pereitų metų gruodžio mėn. bu- mų nariams memorandumą DP 
vo sukurta taip vadinama „Pea- įkurdinto klausimu.
green" organizacija, kuri iki šiol Ikišiolinė Frankfurto Skyriaus 
jau parūpino 1248 affidavitus Vo- praktika parodė, kad darbas ne
kietuos pabėgėliams įvažiuoti į vyksta sklandžiai dėlto, kad at- 
Kanadą. Jų planan įeina tolimi skiros tautybės neįvykdo savo pa- 
kanadiečių giminės ir draugai. ......... .................sižadėjimų nustatytu laiku, pav., 

kad ir su radio programos paren- 
DP ŽINOTINI ADRESAI girnų. Būtina, kad radio parengi-

1. Vyriausioji PCIRO būstinė: Com- mai būtų aukštos kokybės, tikrai 
mission preparatoire de l’OIR, Pa- reprezentaciniai.

to įVVKilį 
.H/ArZ/zy

RUSIJA SUDARO DIDESNĘ GRĖSMĘ NEGU HITLERIS. JAV preky
bos ministeris A. Harrimanas, kuris ankščiau buvo JAV ambasa
dorium MaskvoĮ, pareiškė, kad Sovietų Rusija sudaro pasauliui 
didesnę grėsmę negu savo laiku Hitleris. Jei Amerika nesulaikys 
sovietų žygio prieš Europą, tai per keletą metų padėtis pasidarys
„nesuvaldoma".
„KOMUNIZMO ŠIMTMETIS . . .** „Pravda" rašo, Jog dvidešimtas 
šimtmetis nėra dolerių šimtmetis, kaip klaidingai galvoja kapita
listai. Jis yra komunizmo šimtmetis. „Jei buržuazija nesunaikino 
komunizmo, kai jis darė lik pirmuosius žingsnius, tai dabar jį sunai
kinti juo labiau neįmanoma. Socializmo ir demokratijos kova, vado
vaujama Sovietų Sąjungos, didėja."
JAV NORI PAGERINTI SANTYKIUS SU FRANCO ISPANIJA. Prane
šama, kad JAV ėmėsi iniciatyvos pagerinti santykius su Franco 
Ispanija. Tam tikslui jos reikalaujančios, kad Franco duotų Ispanijai 
didesnę spaudos laisvę, reformuotų savo ūkį ir praplėstų politines 
piliečių laisves. Sias sąlygas Ispanijai išpildžius, JAV-bės padidintų 
ekonominę ir karinę paramą Ispanijai.
„GLOSTYTOJAI YRA KVAILI." Britų dienrašty „ConL Dally Mail" 
(II. 26) lordas Vansittartas, straipsny „Red Record" palygina nacizmą 
su bolševizmu ir rašo, kad jie savo esmėj yra taip panašūs kaip du 
žirniai. Hitleris nužudė 6,000.000 žydų ir keletą mil. kitų žmonių. 
Sovietų Rusijoj yra apie 12,000.000 darbo vergų. Hitleris ir Sta
linas 1939 metais tapo draugais ir norėjo užvaldyti pasaulį. 
Dabar Kremlius pyksta, kad yra paskelbtas rusų vokiečių 1939—1941 
metų susirašinėjimas. Naciai ir bolševikai yra abu ekspanslonistei. 
Hitleris buvo prisijungęs Austriją, Čekoslovakiją, pusę Lenkijos ir 
okupavo Belgiją, Olandiją, Liuksenburgą, Prancūziją, Daniją, Nor
vegiją, Vengriją, Bulgariją, Rumuniją, Jugoslaviją ir Graikiją. Sta
linas turi prisijungęs pusę Lenkijos, Estiją, Latviją, Lietuvą, Besara
biją, Bukoviną, geriausią Rytprūsių sritį ir dominuoja Jugoslaviją, 
Vengriją, Albaniją, Rumuniją, Bulgariją ir pusę Korėjos; jis siekia 
užvaldyti Austriją, Graikiją, Turkiją, Prancūziją ir Italiją. Toliau 
lordas Vansittartas klausia: „Kas nori ar gali daryti skirtumą tarp 
šių Berlyno ir Maskvos lenktyniuojančių gangsterių? Niekas. — To- 
talitaristų glostytojai visuomet y yra kvaili, jei dar neblogesnį".

Lietuviai Venecueloje. Automobiliais vyksta | paskyrimo vietą.

vertės. Dėl to Venezuela išsiver
čia be skolų, o gyventojų mokes
čiai, palyginti, nedideli. Bet užtat 
gyvenimas nepaprastai brangus, o 
šalia turtų ir prabangos neįsivaiz
duojamas skurdas.

Kraštas pertekęs dolerių, bet jų 
perkamoji galia nedidelė. Be ka
vos ir mėsos Venezuela ■ visa kita 
turi importuoti: maisto produk
tus, tekstilę, statybinę medžiagą, 
popierį ir t. t.

Trys ketvirčiai krašto jaunimo 
yra atleidžiami nuo karinės prie
volės, nes jie arba serga beri-beri 
liga bei sifiliu arba yra išsigimę. 
Sveiki tebėra kalnų gyventojai, 
kurie per šimtmetį davė vadus 53 
revoliucijoms. Lygumos žmonės, 
dirbą naftos laukuose ar preky
boje, yra sunykę, nervingi ir be 
energijos.

Vos dveji metai, kai Venezuela 
turi demokratinę vyriausybę, kuri 
nori sukurti maisto produktų 
pramonę ir išmokyti gyventojus 
valgyti žuvį bei gerti pieną. Ligi 
šiol tai temoka Caracaso (sostinės) 
gyventojai. Vyriausybė taip pat 
užsimojusi pakelti žemės ūkį.

Pastarasis uždavinys darosi 
ypatingai aktualus, nes Jungti
nės Valstybės, atrodo, nori Vene
zuelos naftą laikyti karo meto re
zervu, o dabar kiek galėdama 
stengiasi išnaudoti • arabų kraštų 
naftos versmes. Venezuelos eko
nomistai sako, kad tuo atveju jų 
krašto gyventojai, nebegaudami 
dolerių, turės tiesiog badu stipti. 
Dėl to Venezuela stengiasi išsiva
duoti nuo naftos vergijos ir nusi
kreipti į žemės ūkį. Dėl to Vene
zuela dideles viltis deda į imigra
ciją ir yra bene vienintelis kraš
tas visame pasauly, plačiai atvė
ręs duris imigracijai. Venezuelos 
vyriausybė ką tik atvykusius imi
grantus stengiasi nukreipti į 
aukštumas Andų papėdėj, kur jau 
statomi keliai ir aerodromai, ir 
labai nepatenkinta, kad atvykėliai 
visokiais būdais bando įsikurti 
Caracase ir ten verstis visokios 
rūšies prekyba.

Aukštumų srityje, kuri, galima 
sakyti, tik dabar tepradedama su
kultūrinti, yra vietovių, į kurias 
tegalima nujoti mulais bei hus- 
kristi lėktuvais. Ten tebeprisilai- 
ko ir kone laukinių indėnų gen
tys, vad. „motilones“. Jie laikomi

tuvių kovos už Lietuvos laisvę, 
pareiškiant jiems pritarimą ir 
sustiprinant viltį.

Savo oficialiame pareiškime 
Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo 30 metų sukakties pro
ga jis pasakė: „Lietuvos respu
blika yra viena iš Hitlerio ir Sta
lino suplanuotos agresijos aukų. 
Jos likimas buvo nulemtas 1939 
m. Ribentropo Molotovo aktu. 
Lietuvos suverenumas laisvė ir 
lietuvių tautos pastangomis su
kurta krašto gerovė buvo sunai
kinta trijų vieną po kitos sekusių 
okupacijų. Šiandien lietuvių tau
ta, vietoj laisvės atgavimo, ken
čia savo okupantų priespaudą.

Atitaisyta lietuviams nemaloni 
klaida

Bene populiariausias prancūzų 
savaitinis laikraštis „Carrefour“ 
š. m. sausio 14 d. buvo įsidėjęs 
scheminį žemėlapį, kuriame ne
buvo pažymėta Lietuva, nors Lat
vija ir Estija buvo nubrėžtos. Ar
timiausiame sausio 21 d- nume
ry tas laikraštis žymioj vietoj įsi
dėjo apie 40 eilučių straipsnelį 
antrašte „Lietuva nori išlikti gy
va“ kuriame rašo:

„Žymios lietusių asmenybės 
pagrįstai susijaudino, kad jų tė
vynės vardas buvo išleistas pra
eito numerio žemėlapy. Atsipra
šydami dėl tos tikrai ne mūsų no
ru įsibrovusios klaidos, mes ta 
proga naudojamės priminti kan
čioms, Lietuvos iškentėtoms per 
karą ir po jo“. Toliau paduodama 
kai kurių duomenų ir baigiama: 
„Tos tautos, kuri didžiuojasi savo 
praeitim ir prisirišusi prie savo 
nepriklausomybės, pasipriešini- 
nimas okupantui tebėra ryžtin
gas ir labai gyvas“.

Sniečkus agituoja prieš JAV 
ir Angliją

„Tarybų Lietuvos“ 1947. XII. 17 
numery A. Sniečkus taip puola 
JAV ir Angliją:

Reikia prikalti prie" gėdos stul
po keliaklupsčiavimą prieš Ame
rikos ir Anglijos šiuolaikinės 
„demokratijos“ tvarką. Mūsų 
propagandistai ir agitatoriai, mo
kyklų ir aukštųjų mokslo įstaigų 
dėstytojai turi demaskuoti Ang
lijos ir Amerikos imperialistų 
pseudodemokratiškumą, jų plėši
kišką ir grobikišką politiką.
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