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stiklWrElis mažutis
STASYS YLA

M

Draugyptė

PRISIPAŽĮSTU, jaunieji filiste- 
riai, tą vakarą man nebuvo ; 
nuotaikos. Jūs dainavot ir j 
siūbavot, įsitvėrę į viens kitą, o 

aš kažkaip nepritapau. Tai jūsų ( 
jaunystės stilius — susimesti bū- 
rin, išsišaukti, visas dainas išdai- 
nuot, išsijuokt. Jūs gi studentiškos ■ 
Almos neseniai į pasaulį paleisti. 
Beje, jūsų tarpe buvo ir studen
čių... Man prie stiklelio reikia ’ 
kitokios nuotaikos — intimesnės.

Spėju, ir jums stiklelis buvo ’ 
taip sau — tik proga, fasonas. 
Kažkaip drąsiau prie jo! Girti nė 
vienas nebuvot. Nors aš, anksčiau 
išėjęs, bijočiau tvirtinti. Tiek to! 
Noriu pasakyti ką kitą: stikelis ' 
mažutis — draugystė didelė. 
Ir gerai, kai ši didesnė už stiklelį. 
Retkarčiais reikia viską atidėt i 
šalį. Progų iš visur susibėgt reta. 
Šventišką nuotaiką nekenkia kar
tais dar „pašventinti". Juk ir baž- ! 
nytinėse šventėse yra klasės — ; 
semi duplex, duplex.

Mirtinai nuobodus būtų gyveni
mas vienoje skalėje ir viename ' 
tone. Galima nuo 2 klasės iki 35 
metų neimti į bumą lašo. Taip bu- : 
vo man. Vienam susirinkime aš
tuntokas mus, vaikus, įtikino, kad 
alkoholis — niekis. Užteko to ge- j 
ro patarimo ilgam. O dabar gal
voju: tegu jis ir niekis! Žmogus 
nepasidarys gudresnis ar kvailes
nis, atėmus iš jo tą niekį. Stiklelis 
mažutis — žmogus didelis. Ir ge
ra, kai žmogus yra didesnis už 
stiklelį, kai jo nedaužo, bet žino, 
kur ir kaip vartoti.

Yra tiesos lotynų priežodyje in 
vino veritas — vyne tiesa. Drau
gystei reikia šilumos, romantikos, 
nemeluoto žodžio. Gyvenimas nu- 
toldina draugus, reikalai išskiria. 
Grįžti į senas nuotaikas iš karto 
nevyksta Reikia kažko trečio — 
kasdieniško ir vis dėlto nepa
prasto. Ir jaunystėje pradedama 
kalba nuo tokių konkretybių, kaip 
saulės spinduliai, rožių kvapas. 
Pabuvusiam žmogui šitai atstoja 
švitįs kristalo gabalėlis, kvapas 
iš senų rūsių vyno. Romantika Čia 
daug paprastesnė, o jos reikia.

■ Stiklelis — tik kasdieniška tos 
romantikos forma. Gurkšnelis su 
mažom pertraukom, prie k^ų ma
lonių žodžių, padeda greičiau at
rasti tiesą: širdis prabyla, atsiran
da drąsos, sveiko juoko. Pasidaro 
paprasta, atvira, sava!

Bravūra
Beje, tą vakarą, mano draugai, 

kai kas buvo dirbtina. Jūs skubi- 
not gerti ir prievartavot kukles
niuosius. Suprantu, jūs norėjot 
paskubinti nuotaikos įsisiūbavimą. 
Rezultatą laimė jot, bet ji darėsi 
dirbtinai išgauta. Man, tada po 
dvyliktos negalinčiam gerti, atro
dė ši jūsų bravūra visai nereika
linga. Lyg jums būtų stigę link
smumo iš savęs. Šventiški jūs pa
kankamai buvote.

Solistas prieš tai savo koncerte 
buvo dainavęs „duokit man lais
vę". Kolektyve laisvės nebėra — 
jūs pasakysit. Draugiškumas ap- 
varžo asmeninę laisvę. Bet kaip 
jūs įsivaizduojat džiaugsmą be 
laisvės? Galima juoktis priverstam, 
išniekintam galima šypsotis, bet 
argi šitame šypsnyje yra tiesa? 
Džiaugsmas neišspaudžiamas girnų 
akmeniu. Ties ta vieta, kur prasi
deda nuotaikos prievartavimas, 
man išdulka visa graži tokių su
buvimų romantika. Gal aš nebe
tinku tokiem subuvimam, gal per 
vėlai esu atėjės į protą. Gal . . . 
Jei būčiau pradėjęs stiklelį šin- 
kuoti nuo antros klasės, kitoks 
būčiau šitoje byloje. Bet ar tada 
jūs norėtumėt klausytis mano kal
bos. Ne, jūs sakytumėt: tu geriau 
šiandien pasižiūrėk, kaip nereikia 
tau iš viso daryti.

Stiklelis — ne nuodėmė, bet 
nuodėmė yra bravūra. Geriau sa
kykim — nuodėmė yra prievarta: 
pilti kitam į burną, kitą pastatyti 
daikto vietoje, iš jo atimti žmo
gaus -laisvę, padaryti jį kolektyvo 
vergu, šita nuodėme labiausia 
kalti yra iniciatoriai, šeimininkai. 
Gera, kai iniciatyva paliekama

moterims. Jų prigimtis leidžia pa
justi saiką ir toną. Moteris lai
mingiau išveda ribas tarp bendros 
nuotaikos ir asmeninės laisvės. 
Ne apie visas moteris šitai .galima 
pasakyti, deja. Bet vyrai (mano 
gi broliai) dažniausia netinka būti 
šeimininkais didesnėje draugystė
je. Savo pareigą jie atlieka kaip 
valdininkai, be meno. Jei vaišint, 
tai suvaišint viską, kas paskirta. 
Ir ceremonytis nėra ko — juo 
greičiau, juo geriau. O paskui, kas 
ką nori tedaro: miega, bučiuojasi, 
mušasi ar namo eina. Taip supran
tama asmens laisvė — kiekvienas 
po to gali daryti „kaip jam pa
tinka". Po to! Atėmus iš žmogaus 
tai, ką jis turi žmogišką — protą, 
paliekamas laisvai keturiomis 
roplioti. Štai kas yra nuodėmė!

Pasakykim — tai paprotinė nuo- 
diėmė. Asmeniškai nei tu, nei jis 
negalvojo, kad medikas ims ir 
pasiduos techniko, tuomet vakaro 
šeimininko, prievartai. Tam esi 
vyras, kad mokėtum pats save ga
nyti. Jei „nusiganei", tiek jau to 
— gal nevalgęs buvai, o gal iš
vargęs. Dėlto nieks iš tavęs nesi
juokė ir tavęs nepasmerkė. Kas 
kita, jei šita silpnybė pasikartotų 
dažniau. Bet ir tada, būk tikras, 
niekas tau į akis nepasakys: gir
tuoklis. (Beje, pašnekėsim kitur, 
gal ir apgailestausim, kad tokioj 
jaunystėj jau ...)

Na, sakykit, kur gi nuoširdumas 
ir tiesa, kurios tokiais atvejais 
laukiam iš stiklelio. Paprotys su
kuria iškreiptą draugystės psicho
logiją. Ir mes apgaudinėjam save, 
kad buvom linksmi ir „tą vakarą 
praleidom retai geroj nuotaikoj". 
Paprotys lieka papročiu — apskri
tai jis geras, nors asmeniškai ne 
kiekvienam jis gali sudaryti ma
lonumo. — šitaip’ žmogus dažnai 
apramini save. Vadinas, rakšties 
galas kažkur jaučiamas širdyje. 
Neradai tik sau pilno atsakymo.

Kai kam jau dabar atrodo bur- 
šiški tie seni papročiai senuos uni
versitetuos. Špagų, dvikovų, tryps-, 
mo ovacijų tradicijos jau per 
dantį traukiamos. Paryžiuje, ne
žinau, gal ir dabar studentai šū
kauja gatvėj blogiau nei mūsų 
piemenys, stumdo praeivius, sulai
ko įsikibė į viens kitą grandinė
mis visą gatvės judėjimą. Licentia 
studiis vacantium — pasakysit! 
Kartais papročiai „leidžia", bet 
bloga, kai paprotys pasidaro di
desnis už žmogų. Stiklįukėlis ma
žutis, o paprotys pernelyg didelis: 
aprėpia visa, pavergia visa, pas
kandina visa — ne tik studijas, 
ne tik šeimas ... Štai kodėl ir mo
terys, tos gyvenimo menininkės, 
nebepajėgia kartais per tuos pap
ročius rast laimingo saiko savo 
namų svečiams.

putoja kraujas. Nuodas — net ma
žas jo saikas, bukina, siutina, dar
ko šį dar besivystantį būdą ir or
ganizmą. Kita taisyklė sako: mo
tinos, kurios po širdim nešioja ne
žinomąjį ir kurios, davusios šiam 
vardą, peni — stiklelio visai ne
pažįsta. Jos stiprios ir pajėgios, 
bet jos nešioja silpnąjį, ku
riam stikelis būtų mirties brolis.

Yra ir daugiau suprantamų silp
nybės ribų. Jos turėtų būt visuo
tinai žinomos, atmenamos ir pa
pročiais išskiriamos. Romantika 
neišpirks žalos, ir draugystė nepa
teisins, ir papročiais nieko nepa
dės teisintis.

Yra tačiau tokių silpnybės ribų, 
kusias žinai tik tu, jis ir aš. Jos 
neapsprendžiamos bendru mąstu. 
Kiti tau nepasakys: dabar amen, 
nei lašelio daugiau! Kas gi kitiem, 
kai stiklelis eina per rankas ir 
nebėra kieno vieno valia jį sulai
kyti. O kartais ir draugam įgelia

jos derinasi į ansamblį su taure. 
Man tada prisiminė Bachus — pir
mapradis ir paskutinis. Gal ir dau
giau yra Bachų. Aš žinau tik tris: 
dievišką kontrafūgų kūrėją Sebas
tijoną, talentingą jo sūnų valkatą 
Friedemaną ir trečią, į tikrus die
vus išėjusį, ligi šiandien žinomą 
amžinąjį legendarinį Bachus.

Kam šis šuolis į vardus? Vienas 
kitą jie keičia. Sebastijonas išgel
bėjo girtuoklio dievo vardą ir su
kūrė naują tonų genijaus legendą. 
Pirmasis viešpatauja „ansambliuo
se". o antrasis meno šventovėse, 
bažnyčiose, šeimų šventėse. Išgel
bėti daug ką galimą ir reikia. Pir
miausia paties stiklelio garbę, jo

Silpnybė
Stiklelis — ne šachmatai. Skai

čiuoti nieks nepasiryžęs, kai sėda 
už stalo. Romantika toli nuo viso
kio apskaičiuojančio proto. Reikia 
tik įsismagint, tik ženklą duot — 
rankos pačios kelia taurę. Lūpos 
tada nežino, ar jos geria, ar juo
kias, ar dainą plėšia.

Jūs teisūs, mano draugai! Su
prasti galima, reikia suprasti gė
rimo psichologiją. Retkarčiais žmo
gų nuneša nežmoniški sparnai, o 
kai kada ir per toli. Kam aiškinti, 
o reikia! Stikliukėlis mažutis, bet 
stiprus, o mes dideli, bet s i 1 p-

Išlaipsniuok, jei geras, tą žmo
gišką silpnybę — pasakysit. Sun
ku! Medikai grąžo ja pirštu ma
moms, kurios teikiasi išbandyt sa
vo mažus vaikus. Jos žino — 
stiklelis būtų per daug mažam, bet 
lašas, gurkšnisl „Mano Marytė 
kaip didelė geria stiprią kavą, o 
romą apsilaižydama čiulpia" — pa
sididžiuoja prieš kitas. Ir ne me
dikui atrodys per daug jau šito 
pasididžiavimo. Seniau, sako, tėvai 
vesdavosi paauglius berniokus į 
smuklę su vyrais. Legendariški at
rodo šiandien tie laikai. Jaunimas 
iki 20 metu negeris — tokia da
bar skelbiama taisyklė. Ne dėlto, 
kad valios silpnos jis būtų. Ne! 
Bręsta visos galios, auga kūnas,

vo pasilikusieji draugai neturėjo 
tos laimės eiti mokslą, patiekia
mą be propagandos, be teroro, 
be grėsmės. Tu visa tai turėjai. 
Ir dar daugiau! Tu mokeisi savo 
gimtąja kalba. Per kalbą atėjo 
tautos dvasia, jos kultūra. Tu pats 
nejutai, kaip pradėjai lietuviškai 
mąstyti, kaip Tėvynė į Tave 
įaugo daug giliau. Ar Tu pagal
vojai, kad Tavo tėvai neturėjo r___ ___ ...__ _
tos lailoės bai«tt lietuvišką gim- kaina, Štai Tu rūpiniesi ama- 

vieškelius, nebaigusi savo operos nazijg. Jie mokėsi svetimose mo- tais. Nori mokytis siuvimo, Sofe- 
tėvų talentą blogai interpret™. tykiose svetima kalba atsaklnė- riavlmo, mašinraščio, kad, išvy
dama ir nežinioj save palaldoda- jo ir kalė svetimos istorijos var- kęs j svetimas šalis, galėtumei 
ma? Pažiūrėsim! Stikliukėlis °us- Jr kokia didele laimė teko brangiau parduoti save. Tariau 
mažutis, o tauta didelė. Ar ji bus J?u’ 1L?etek'S S?I°S tos mokslo kapitalas, kuri gavai 
didesnė už stikleli? į, Per aštuonerius metus, yra per

dėlto baigti lietuvišką mokyklą! mažas. Jo ilgai neužteksi. Greit 
Mielasai Abituriente, čta neuž- jis išsieikvos, ir Tu liksi pilkas 

tenka vien padėkos žodžio tiem, žmogus, kokių yra' tūkstančių 
kurie tą mokyklą organizavo, rė- tūkstančiai. Tokio Tavęs nenori 
mė savo darbu ir lėšomis, kurie matyti nei Tavo ,ėvat nel. bičlu; 
aukojo savo brangų laiką. Šiose jjaj neį Tėvynė 
sunkiose gyvenimo sąlygose mo- B’et šiokiu studijuoU?!
kytojai galėjo palikti savo darbą Ar taj nerizikinga?! Ne, Miela- 
ir kokia vaizba pelnytis sau duo- sai Abituriente! Argi Tu iškelsi 

giaušių knygų dažnai ant blo- ną. Jie to nepadare, nes per daug moksla į mjškų kirtimą, anglies 
giausio popieriaus rašydamas, jiems rūpėjai Tu, Jaunasai Abi- kasykias kaįp ---------
kai nerūpestingi kambario drau- turiente. Čia reikia įsipareigoji- studentai, kurie mete savu Blu- 
gai miegojo, Tu sprendei painius mų, Mielasai Abituriente, kad to- djjas ir kažjn kur įvažiavo? 
matematikos uždavinius, rašei ji ugnis, kuri per aštuonerius iKa„ norj pasauiyje gį *tą pa
rašomuosius darbus. metus Tavyje buvo kurstoma, siekti, tas turi dirbti ir kankin-

Kada Tu laimėjai, Tau niekas negestų ir toliau, kad Tujen aug- tis«. _  raš0 schiller’ is „Valen-
šteino stovykloje“. Argi Tavęs 

. ’ neuždega mūsų didieji tautos vy
rai, pasaulio genijai, kurie taip 

‘pat per vargus kopė į šviesą?
Tu esi jaunas. Pats brangiau

sias laikas, kuriame galima sėti, 
dar prieš TaVe. Save, kaip darbo 
jėgą, dar paspėsi parduoti. Da
bar, Kol gyveni čia, kol turi šio
kias tokias sąlygas, Tu pasuk į 
universitetą.

Tiesa, dabar Tu neturėsi lai
mės klausyti paskaitų lietuviškai.' 
Tačiau vidurinis mokslas jau 
Tave yra suformavęs ir Tavyje 
padėjęs lietuviškos kultūros pa
matus. Bereikia tik toliau save 
statyti, kad išaugtum sveikas, 
darbštus, sąžiningas ir pilnutinis 
žmogus. Mokslas, kurį semsi Va
karų Europos universitetuose, 
bus Tau patiektas tyras ir lais
vas. TaVęs jis nežalos, o priešin
gai — praplės ir subrandins. Tu 
vis tiek būsi laimingesnis už tuos, 
kurie turi studijuoti diktatūri
niuose kraštuose, kur pagal par
tijos kurpalį yra tempiamas ir 
mokslas.

Tavo jaunystė, Tavo visos jė
gos čia ras tokius plotus, kuriuo
se galėsi išsitiesti visomis savo 
galiomis, išskleisti visus savo ga
bumus. Ir tą dieną, kada pateksi 
į universiteto ilgus koridorius, 
kada pasirodys rimti studijozų 
veidai, kai praversi auditorijų 
duris, užeisi į biblioteką, kur 
knygom nustatytos visos sienos, 
Tu neišsigąsk, kad esi menkas ir 
nieko neišmanai. Pirmosios die
nos universitete yra sunkios. Čia 
geriausiai susirask draugą, kuris 
Tave praves pro visas painiavas, 
supažindins su bendra tvarka.

Universitete atsidėk mokslui. 
Knygos tegu užima dienos va
landas. Profesinis pasirengimas 
įgijamas ne viena diena, bet ilgu 
darbu. Tačiau nepasidaryk „zu~ 
bryla“. Tu esi jaunas, ir Tavyje 
turi rasti vietos jaunatviškas 
džiaugsmas. Tegu šeštadienio va
karai ir sekmadieniai linksmai 
praskamba draugų rateliuose. Eik 
į gamtą, lankyk muziejus, meno 
galerijas susipąžink su ta šimt
metine V. Europos kultūra ir 
menu. Ten rasi labai, daug, ką 
galsėsi pasisavinti. Tu turi būti 
pilnutinis žmogus.

Čia mes paliečiame savęs 
auklėjimo, atbaigimo sritį. Kaip 
gimnazijos klasėje mokytojai ir 
auklėtojai Tau nuolat sakė, kaip 
elgtis visuomenėje, taip univer
sitete to Tau niekas nesakys. 
Tau bus patiekiamas tik moks
las. įNiekas ten nekalbės apie 
Tavo charakterį, apie mandagius 
santykius su draugais ir užsie
niečiais. Visa tai turėsi pats nu
sikalti.

Tu man sakai, kad visa tai 
juokai. Ne, Mielas Bičiuli! Pri
simink, juk kur nors esi matęs 
kokį nors inteligentą, kuris, net 
ir baigęs aukštąjį mokslą, elgėsi 
taip, kaip netašytas bernas. Jis 
nemoka prie stalo padoriai sė
dėti, nemandagiai elgiasi su mo
terimis, jaunesniaisiais. Dažnai 
jis yra materijalistas, be jokios 
moralės. Dėl pinigo jis gali nus
kriausti net savo brolį. Darbe 
nenori aukotis ir visur ieško tik 
sau naudos. Tau toks žmogus

romantiką, jo meną. Tiek dainų 
sudėjo jam mūsų liaudis, ir melo
dijos negirtos išėjo. O dabar išsi
derina kartais per stipriai jos 
stygos.

Muzikos genijaus legendą sukurė 
kitados mūsų tauta. Ar ji paskan
dins nūn savo vardą „dieviškose" 
Bachuso puotose? Pažiūrėsim! O 
gal čigoniškais Friedemano keliais 
prakeliaus, išėjus dadar j plačius

Pirmosiom dienom, kai 1 gavai 
atestatą- Tu jautei, kad esi jau 
pakankamai išsimokslinęs, ir Tau 
kyla noras toliau verstis nepri
klausomai, susieškoti darbo. Ir 
nūnai, stovint emigracijai prieš 
akis, Tu daugiau vertini patį gy
venimą. Skurdas, kuriame gyve
nai ir mokeisi, Tavyje sukėlė 
geresnio gyvenimo ilgesį, gyve
nimo, kurį nori pirkti bet kokia

Laiškas abiturientui
Paulius Jurkus

Vivite fortes, fortlgui adversls 
opponite pectora rebus.

Honoracljus

Dar tik kelios savaitės, kaip 
Tau, Mielas Abituriente, šis pa
vasaris atnešė didį džiaugsmą.

Autolitografija (1947 m)Tremtiniai VokietijojeADOLFAS VAIČAITIS

į galvą mintis: išbandykim jo 
Įėjimą, klups ar ne? Ir tada, 
tu pajutai pavojų, jie gal tyčia 
susimerks. O paskui sakys: „Matai 
ir tu nesi neprakalamas, nesiprie
šink per daug!" Kai stiklelis pasi
daro viešpats, kai valdo jis visus, 
tada tik tu vienas 
kiek dar jam gali 
ne! Stiklelis mažas 
didelis ir protingas.

ga- 
kai

gali nustatyti, 
paklusti, kiek 
ir aklas, o tu

Bachus ir Bachas
Tą vakarą, bičiuliai, nebuvo 

mūsų tarpe nė vieno muziko. To 
paties solisto jūs neradot reikalo 
pakviesti. Kam? Jus visi buvot 
pasiutiškai muzikalūs! Arfa ir fe-

Direktorius Tau paspaudė ranką 
ir įteikė atestatą. Rodos, norėjai 
sušukti visam pasauliui: Atesta
tas! Ir Tu išėjai toks laimingas 
iŠ klasės ar salės.

Nebuvo tai puošnūs gimnazijos 
rūmai, į kurios prieš aštuonerius 
metus įžengei. Jie pasiliko Lie
tuvoje. Pasiliko ten ir tos gražios 
salės, tradicijos, šimtadieniai, do
vanos. Tu išėjai iš tremties var
go mokyklos, kur labai dažnai 
lentelėmis užkalti, popieriais už
klijuoti, kur suklypę suolai, kur 
nykios sienos. Jei Tu esi našlai
tis, žinau, kokių pastangų reikė
jo, kol Tu pasiekei atestatą. Jei 
ir turi tėvus, Tavo kelias irgi 
nebuvo lengvesnis. Be reikalin-

nesunešė dovanų. Niekas nedo
vanojo amžinosios plunksnos, lai
kroduko, suknelės, su kuria ga
lėtumei pasirodyti žmonėse.

Tačiau Tavo žingsniai drąsūs, 
ir Tu laimingas. Kaip keista! 
Laimingas! Bent tą akmirką, kai 
direktorius spaudė ranką, tos 
pirmosios valandos, pirmosios 
dienos ar savaitės tikrai buvo 
laimingos. Juk baigtas aštuonerių 
metų darbas.

Bet, Mielas Abituriente, ar šis 
Tavo džiaugsmas turi gilesnę 
prasmę? Ar Tu pagalvojai, kad 
esi vienas tų laimingųjų, kuris 
galėjo baigti Vakarų Europoje 
lietuvišką gimnaziją? Ar Tu pa
galvojai, kad ten, Tėvynėje, Ta-

tum, bręstum, pasiliktum Tėvy
nei ištikimas. Ir dar daugiau: kad 
pasiręngęs ir subrendęs, ateitu
mei jai tarnauti, kaip jai tarnavo 
Tavo mokytojai, visi tie, kurie 
rūpinosi Tavimi.

Čia prasideda tie Tavo rūpes
čiai, kurių neturėjai per aštuo
nerius metus. Ten buvo aiškai 
nustatytas darbas, sistema. Ne
galėjai-iš tų vėžių iškrypti. Nie
kuo per daug nesirūpinai. Dabar 
visas tolimesnis gyvenimas yra 
atiduotas į Tavo rankas. Visas 
auklėjimas ir mokslas priklauso 
Tau. Ar Tu pasiliksi tik toks, 
kokį Tave išleido gimnazija, ar 
Tu keliausi tolyn į nepatirtas 
sritis.

tieji nedrąsieji 
metė savo stu-
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nepatiko. Jį vadinai neišauklėtu. 
Toks nenori būti. Todėl, gavus 
atestatą, visas Tavo tolimesnis 
gyvenimas turi būti ištisas rū
pestis, kaip savęs auklėjimą at
baigti, kaip užgrūdinti savo 
charakterį, išugdyti pareigos 
jausmą, ištvermingumą darbe, 
sumanumą. Tai nėra smulkme
nos, bet pagrindiniai dalykai, 
kurie Tau atidarys ar uždarys 
ateities duris. Tiesa, Tavo diplo
mas įgalins vienoje ar kitoje 
srityje pasireikšti, bet visas pa
sisekimas praklausys nuo Tavo 
charakterio. Asmenybės išugdy
mas* yra daug didesnis darbas, 
negu baigimas universiteto, negu

daktaratas. Jis turi tęstis metų 
metais. Niekada čia nesupasuok, 
bet veržkis pirmyn. Tegu pasi
reiškia Tavo tyra sąžinė, tegu 
sustiprėja Tavo aiškus nusista
tymas Lietuvos ątžvilgiu. Būk 
asmenybe, nes tik asmenybės gy
venime teišsilaiko tinkamoje savo 
aukštumoje.

Taigi, Mielasai Abituriente, 
Tu stovi prieš didelius uždavi
nius ir prieš sunkią ateitį. Iš 
Tavęs daug reikalaujama, nes 
Tu gali daug duoti. Gyvenk vy
riškai ir vyriškai pažvelk nelai
mėms į akis. Eik drąsiai, kovok 
ir laimėk!

JAV apsiginklavimas
„Newsweek“, balandžio 12 nu

mery rašydamas apie JAV gin
klavimąsi ir vyriausybės prie
mones krašto (saugumui užti
krinti, tarp kita ko rašo:

Prezidentas Trumanas papra
šė ekstra 3.000.000.000 dol. krašto 
apsaugos reikalams, daugiausia 
lėktuvams, laivams ir ginklams, 

• plius 375.000.000 dol. karinių me
džiagų atsargoms papildyti. Jis 
įsakė sudaryti papildomą elek
tros energijos planą gynybos rei
kalams ir tąrėsi su TV A pirmi
ninku Gordon Clapp dėl energi
jos gamybos praplėtimo.

Municijos įstaiga pranešė, kad 
jos valdininkai patikrins 11.000 
pramonės įmonių karinį pajėgu
mą. Minėtoji įstaiga jau yra pa
dariusi 5.000 įvairių karo reik
menų užsakymų su sąlyga, kad 
jie bus gaminami, jei jie hus 
reikalingi ir kada bus redkalingi. 
Wichitoje, lėktuvų B—29 ir B—50 
gamintojai vėl pašaukė į darbą 
1.000 darbininkų.

Valstybės Saugumo Resursų Įs
taiga visuotinės ūkinės, karinės 
ir civilinės mobilizacijos -įkaršty 
ruošiasi persikelti iš Pentagon 
į senuosius Valstybės Departa
mento Rūmus, kurie yra Šalia 
Baltųjų Rūmų. Si įstaiga pa
skelbė, kad iki liepos mėnesio 
numato savo personalą patrigu
binti. NSRB žmonės yra jau 
svarstę pramonės įmonių kilno-

jimo galimybes ir naudingumą. 
Be to, jie planuoja potvarkius, 
kuriuos prezidentas privalės iš
leisti karo atveju, ir studijuoja 
naftos problemą.

Paskutinėmis žiniomis, Ameri
kos karo pramonės potencialo 
vaizdas yra maždaug šitoks:

Įmonės. Iš 1.200 naujų pra
monės įmonių, pastatytų antrojo 
pasaulinio karo metu vyriausy
bės lėšomis (14 miliardų dol. ver
tės), apie 300 tebėra vyriausybės 
kontrolėje ir gali būti panaudo
jamos karo pramonei. Iš šių 150 
yra „pramonės rezerve“) p 120 
kitų yra parduota ar išnuomota 
su vyriausybės klauzule, kad jų 
produkcija vyriausybė, reikalui 
esant, galės pasinaudoti.

Įrankiai. 92.000 vienetų yra 
užregistruota kaip karo pramo
nės rezervai. Iš jų 80.000 yra pa
skirta išsiųsti kariuomenei.

Laivų statyba. Nuo karo pa
baigos yra Smarkiai sumažė
jusi. Šioj pramonės šakoj tedir
ba 30.000 darbininkų. Vien gerai 
pradžiai padaryti reikėtų šį 
skaičių padvigubinti. Pereitame 
kare praėjo dveji metai nuo ga
mybos sustiprinimo iki jos rei
kiamo išvystymo. Tiek pat laiko 
pareikalaus ir sekantis kartas. 
Administracija yra išdirbusi ke
tvertų metų planą sukonstruoti 
49 keleiviniams laivams, galin
tiems vežti po 3.000 karių, ir

pastatyti kasmet po 26 tanklai
vius.

Sunkvežimiai. Kariuomenės 
transporto įstaigos direktorius 
Monroe Johnson apskaičiuoja, 
kad kariuomenei trūksta dar 
apie 600.000 sunkvežimių.

Lėktuvai. Ekspertų nuomo
ne, lėktuvų pramonė tik per 
dvejus z metus tepasiektų pusę 
1944 m. produkcijos, nors sąlygos 
šiai pramonei vystytis yra ge
ros. Lėktuvų fabrikantai turi 
53.000.000 kvadratinių pėdų plo
tą, kuris dabartiniu metu dau
giausia stovi tuščias. Vyriausybės 
žinioje yra dar 21.000.000 kvadr. 
pėdų, kurias, reikalui esant, ga
lima būtų panaudoti. Tačiau, jei 
net kongresas prie biudžete nu
matytų 1.230.000 000 dolerių lėk
tuvų gamybai pridėtų dar 775 mi
lijonus, rezultatai efektyviai ne- 
pakistų iki 1949 m. vidurio.

Šautuvai ir tankai. Nors šių 
ginklų atsargos yra nemažos, 
tačiau pakankamam jų kiekiui 
pagaminti reikia dar 6—18 mė
nesių.

Retieji metalai. Nors 
yra svarbus mangano, 
mo ir platinos šaltinis, 
sovietų prekių netekimas sukeltų 
tik rūpesčio, bet nesugriautų JAV 
gamybos. Afrika gelėtų tiekti 
daugiau chromo ir mangano, o 
Kanada ir Kolumbija daugiau 
platinos. Tol, kol jūros keliai ne
bus užblokuoti, iš pietų Ameri
kos, Azijos ir Afrikos plauks ci
nas, kobaltas, boksitas, varis ir 
guma.

Atominės bombos. Kadangi ato
minių bombų gamyba yra lai
koma griežtoj paslapty, sunku 
apie , jos rezultatus ką nors 
tikslaus pasakyti. Spėjama, kad 
JAV neturi daugiau, kaip 500 ato
minių bombų. Tai kraštutinė spė
liojimų riba, žemiausioji riba 
tesieka vos 30 bombų. Gamybai 
pakelti Atominės Energijos Ko
misija yra išleidusi 350 mil. do
lerių ir numato plutonijaus pra
monės Hanfordo įmonėse padvi- 
gubinimui išleisti dar 500 mili
jonų.

Ekspertai apskaičiuoja, kad 
JAV visų ginklų rūšių produk
cija per dūejus metus bus pilnai 
pasiruošusi sutikti, bet kurį ne
tikėtumą (a la Pearl Harbour). 
Klausimas tik, ar JAV turės tiek 
daug laiko.

Rusija 
chro- 

tačiau

organizacinių mokesčių nėra. Lė
šų nėra. Visi dirba visuomeninį 
darbą tik atliekamu nuo tarny
bos laiku. Saujelė idealistų 
vargsta iki persidirbimo, o visa 
masė abejingai žiūri. Naujai at
vykusieji priversti iš pat pirmos 
dienos kovoti su įsikūrimo var
gais ir tam darbui dingsta. Paga
liau, raudonieji bando sudaryti 
opiniją, kad visi, kurie bando 
visuomeninį darbą dirbti, yra 
fašistai, darbininkų priešai, „po
nai“ ir t.t. Visa tai organizacinį 
darbą Kanadoje daro šimtą kar
tų sunkesniu, kaip Vokietijoje ir 
tik atvykusiųjų idealizmas ir 
užsispyrimas galės išlaužyti le
dus. Ir tai, žinoma, įvyks, tačiau 
tam reikia laiko.

Visą affidevitų ieškojimo dar- 
pratusiems lietuviams yra aiškūs. 
Organizacinis datbas pradedamai 
visos Kanados- mastu. Kanados 
Lietuvių Centro Taryba paskelbė 
atsišaukimą skyriams kurti. Sky
riai jau steigiasi. Rudenį numa
toma sušaukti Kanados lietuvių 
atstovų suvažiavimą, išrinkti 
naują centro tarybą ir padėti pa
matus visuotinei Kanados lietu
vių organizacijai LTB dvasioje. 
Jau atlikti paruošiamieji darbai 
savai spausuvei ir spaudos ben
drovei steigti. Be jos „Nepr. Lie
tuva“ niekad netaps savaitraščiu, 
o nežiūrint jos kuklumo, vis dėl
to ji yra ledlaužys paraudoniju
sioje Kanados lietuvių galvose
noje. Rūpinamasi suorganizuoti 
lėšų ne tik organizaciniams dar
bams, bet ir efektingesnei trem
tinių pagalbai. Visa tai, supran
tama nėra dienų ir savaičių 
darbas.

Lietuviu Tremtiniu Gelbėjimo Komiteto Kanadoje įgaliotinio Emigracijos Reikalams
• * ■* »

PRANEŠIMAS
Įgaliotinis gauna daugybę laiš

kų iš Vokietijos ir viso pasaulio 
su prašymais pagelbėti įvažiuoti 
į Kanadą. Kadangi nėra jokios 
galimybės vienam žmogui, ir tai 
dar nuo tiesioginio darbo atlie
kamu laiku, kiekvienam atsakyti 
atskirai, tai tebūna šis prane
šimas ir bendru atsakymu -rašiu
siems, kurie negavo atsakymo as
meniškai.

1. artimi giminės — vyras, 
žmona, vaikai, broliai ir seserys 
bei jų šeimos. DP atveju dar ga
limas įvažiavimas dėdėms, sūnė
nams ir dukterėčioms, pusbro
liams ir pusseserėms, tačiau 
šiais atvejais kiekvienas atsiti
kimas sprendžiamas individua
liai imigracijos įstaigose Ota
voje.

2. sužadėtinis arba sužadėtinė.
3. žemės ūkio darbininkai.

4. kitų specialybių asmenys jei
gu atitinkama darbovietė gauna 
ir pristato imigracijos įstaigoms 
specialų Darbo *Ministerijos lei
dimą jiems įvažiuoti, kad vietoje 
nerandama atitinkamų specia
listų.

5. kas turi pakankamai lėšų įsi
kurti žemės ūkyje . (ne mažiau 
2000 dol.) ir turi ‘toje srityje pri
tyrimo.

Kvietėjas turi pasižadėti apmo-. 
keti kelionės išlaidas, duoti kvie
čiamajam butą ir garantuoti, 
kad atvykusis netaps visuome
nės našta. Jeigu kviečiamasis ne- 
giminė, tai dar reikia garantuoti 
ir darbą. Visais atvejais kvietėjas 
turi įrodyti, kad jis yra kana
dietis arba teisėtu keliu į Ka
nadą atvykęs.

Žmonės, turintieji kapitalo sa
varankiškam įsikūrimui turi įva
žiavimo reikalu kreiptis į arti- 
miausį Kanados konsulą. Tas 
pats ir tiems, kurie pasirūpina 
darbo sutartis Kanadoje ir patys 
gali apsimokėti kelionę. Šitos dvi 
galimybės lengviau gali būti iš
naudotos tik stabilizuotos valiu
tos kraštuose.

Kvietėjas turi užpildyti nusta
tytos formos imigracijos pareiš
kimus, pagal kuriuos vėliau imi
gracijos inspektorius patikrinę ar 
kvietėjas pajėgus kviečiamuosius 
priimti ir išlaikyti (turtą, einamą
sias sąskaitas, uždarbį ir~t.t.). 
Savo nuomonę inspektorius per
siunčia į Immigration Branch 
of the Department of Mines and 
Resources, Ottawa, kuri daro 
sprendimą del leidimo įvažiuoti. 
Teigiamu atveju asmuo įtraukia
mas į sąrašus, kurie persiunčia
mi Kanados Komisijai Vokieti
joje ir IRO Ženevoje. Kaip to
liau vyksta visa tikrinimo ir iš
vykimo golgota, Tamstos visi 
žinote.

PAGALBA TREMTINIAMS IR 
IMIGRACIJAI

Aš puikiai įsivaizduoju, kaip 
nuobodu skaityti visus šiuos ma
no išvedžiojimus, kurie gali at
nešti kurių nors vaisių tik už 
pusmečio ar daugiau, kai Tams
toms Vokietijoje jau svyla padai. 
Greta organizacinių darbų ban
doma pagelbėti ir tremtiniams, 
tačiau ta pagalba del anksčiau 
nurodytų priežasčių toli gražu 
per silpna.

Salia Centro Tarybos .veikia 
Lietuvių Tremtinių Gelbėjimo 
Komitetas.

Didžiausias Komiteto darbas — 
tai siuvėjų apgyvendinimas. Jie 
verbuojami tik su ta sąlyga, jei 
jų tautiniai komitetai Kanadoje 
apsiima jiems parūpinti butus. 
Lig šiol Montreale jau patalpinta 
apie 80 asmenų. Ką tai reiškia, 
žino tik tas, kam čia teko ieško
tis buto. Didžiausias nuopelnas 
už tai tenka p. p. Juškevičiams, 
kurie vadovauja ir Tarybai ir 
Komitetui. Su ^kokiais sunkumais 
tenka kovoti ieškant patalpų, ga
lima spręsti jau- iš to, kad pas
kutinį kartą atvykus siuvėjų par
tijai, p. p. Juškevičiams, be jau

Visą affidevitų ieškojimo dar- turimos vienos siuvėjų šeimos, 
bą labai pasunkina nepaprastai teko priimti pas save dar tris 
dideli Kanados atstumai. Iš ūki- šeimas į vasarines patalpas, 
ninko gauti paramos neužtenka Emigracijos reikalais anksčiau 
nuvykti kartą. Dažnai jis dešimt rūpinosi p. Albertas Norkeliūnas. 
kartų apsigalvos ir tik vienuo- Del tarnybinių priežasčių jam 
liktą pasirašys. Pagaliau, nepa nuo to darbo atsisakius, visa ta 
žįstamam agentui jis netiki. 2y- našta teko perimti man, dar nes- 
miai lengviau jį prikalbinti tiems, pėjusiam nė įsikurti. Komiteto 
kurie vietoje gyvena ir turi as- emigracijos reikalams įgaliotinio 
meninį kontaktą. Tuo tarpu tokio paskirtis — informacija ir pagal- 
pasišventėlių tinklo provincijoje ba tvarkantiems įvažiavimo for-

laiškų rašytojams rūpi ne tik 
informacija, kiek ūkininkų ieš
kojimas.

Nesant šiam darbui jokių lėšų, 
pradžioje man buvo kilusi min
tis bandyti tą darbą pradėti nuo 
tų, kurie turi gimimų Kanadoje 
arba Amerikoje ir gali apmokėti 
ne tik kelionės, bet ir ūkininkų 
ieškojimo išlaidas. Tokių atsirado 
nemažai. Tačiau pirmieji bandy
mai parodė, kad ir tokiais atve
jais ūkininko suradimas nėra 
lengvas ir gresia nemažomis 
išlaidomis Tuo labiau žiemos 
keliais ir dar Quebec prdvin- 
cijoje, kur vyauja nestambus 
ūkis, nebrangi prancūzų darbo 
jėga ir nepalankūs nusista
tymas del užsieniečių. Mat, daug 
prancūzų galvoja, kad da
bartinė imigracija iš Europos į 
Kandą siekia nustelbti prancū
ziškąjį elementą Kanadoje. Mesti 
savo darbą ir imtis tokių kelio
nių be užtikrinto pasisekimo 
atrodė. rizikinga ir teko nuo tos 
minties laikinai atsisakyti, ir ieš
koti kitų kelių.

Darau mėginimus prieiti prie 
ūkininkų per agronomus ir ūki
ninkų organizacijas. Tuo tarpu 
rezultatai dar nedideli. Stiprė
jant lietuvių organizacijoms pro
vincijoje, teks organizuoti ūkinin
kų ieškotojų tinklą visai Kanadai 
kadangi tik tuo būdu galima 
laukti didesnių rezultatų. Kartu 
su tuo dar kartą paskelbtas atsi
šaukimas į visus geros valios 
lietuvius Kanadoje. Kadangi ūki
ninkai žymiai lengviau prikalba
mi vietoje gyvenančių mūsų tau
tiečių, tai reikia ir per spaudą 
varyti didžiausią akciją, kad 
kiekvienas susipratęs lietuvis 
taptų affidavitų medžiotoju.

Artimiausioje ateityje numato
ma užmegsti ryšį imigracijos rei
kalu su BALFu, su visomis Ka
nados lietuvių organizacijomis ir 
asmenimis, dirbančiais šioje sri
tyje, kad būtų galima sudaryti 
stipresnį organizacinį aparatą.

Kempteno Aukštųjų Technikos kursų studentai atlieka hidrometrijos prak
tiką: vandens debito matavimas Iller upėje. P. Urbučlo nuotr.

darbingi, jis gali pasisamdyti 
darbininką, kuriam po darby
mečių galima ramiai pasiūlyti 
persikelti į miškus . . .

KANADA LINKSTA Į VER
BUOJAMĄJĄ EMIGRACIJĄ
Iš viso į Kanadą 1947 m. atvy

ko 64.127 imigrantai: britų 24 899, 
amerikiečių 9440, airių 2908, len
kų 2610, ukrainiečių 2044, žydų 
1866, lietuvių 1273, belgų 843, 
graikų 659, prancūzų 522, ‘ latvių 
448, skandinavų 434, vokiečių 300 
ir kitų. Kanada aiškiai favori- 
zuoja britų kilmės žmonių imi
graciją.

DP iš bendro skaičiaus atvyko 
tik 7345. Atskiromis provincijo
mis jie pasiskirstė: Nova Scotia 
37, Prince Edward Išland 5, New 
Braunswick 19, Quebec 1081, On
tario 4950, Manitoba 755, Sas- 
katchevan 159, Alberta 207 ir 
British Columbia 162.

Profesijomis: 100 tekstilės dar
bininkų, 3564 miškų darbininkai, 
704 namų ruošos, 37 siuvėjai, 89 
hydro statybos, 238 kasyklų ir 
168 geležinkelių darbininkai. Be 
to, dar atvyko 45 siuvėjų šeimų 
nariai, 193 žydų našlaičiai ir 2207 
giminės.

1947 m. pagal firmų pareikala
vimus buvo duotas leidimas at
vežti iš Europos darbams 20 201 
asmenį, o buvo atvežta tik 5091. 
Darbininkų reikalavo virš 100 
firmų, daugiausia aukso kasyk
los, Ontario Hydro-electric Co
mission, Canadian Pacific Rail
way ir popierio bendrovės. Tik 
miškų darbams pareikalavimas 
buvo išpildytas, o kitų pareikala
vimų išpildyta tik apie 10%.

1948 metams imigrantų skaičius 
padvigubintas ir sieks apie 
100 000. Numatomas DP skaičius 
apie 40 000. Be Jau vežamų kate
gorijų greitu laiku prisidės dar 
moterys namų ruošai žemės 
ūkyje.

Kanada kuo toliau, tuo labiau 
linksta į verbuojamąją imigra
ciją. Valdžios ir suinteresuotų 
firmų atstovų komisijos nuvyksta 
į Vokietiją ir patys pasirenka 
imigrantus. Pirmenybė teikiama 
nevedusiems, poroms be vaikų ir 
tai dar kuo geriausios sveikatos. 
Į šitokį imigrantų parinkimą gy
venantiems Kanadoje neįmano
ma padaryti jokios įtakos. Nerei
kia nė aiškinti, kad visa imigra
cija į Kanadą paremta grynai 
utilitaristiniais tikslais ir bet ko- . ----- -- x . ..
SvllSaaCija ‘ JaUSmUS atrOd° Dau/Sd“ “‘XatremtMu

Kadangi ir šiais metais imi
grantų masę sudarys komisijų 
suverbuoti darbininkai, tai reikia 
visais galimais būdais spraustis 
per komisijas. Kokios gi galimy- 
*‘x“ ' vilties

val-

AFFIDAVITŲ SUDARYMO 
SUNKUMAI

Neturintiems Kanadoj© giminių 
vienintelė reali galimybė atva
žiuoti į Kanadą yra ūkininkų af- 
fidevitai. Lengviausiai, atrodo, 
turėtų būti prieinami lietuviai 
ūkininkai, tačiau jų skaičius 
nėra didelis ir kurie norėjo, tie

bės tiems, kurie neturi 
prasisprausti pro visokias 
diškas schemas?

KAS GALI Į KANADĄ 
ĮVAŽIUOTI?

Pagal dabartinį Kanados imi
gracijos įstatymą į Kanadą gali 
įvažiuoti, jei kviečiami:

Daug Kanados lietuvių tremtinių 
problemai, o taip pat ir Nepri
klausomos Lietuvos klausimui 
abejingi ar net priešingi.

Kitų tautybių ūkininkai darbo 
jėgos reikalingi, tačiau ir jų pri
kalbėjimas kvietimui nelengvas. 
Jie bijo, kad atvykėlis bus tin
ginys, pabėgs, valgvs duoną ne
dirbdamas ir panašiai, o jį išlai
kyti vienerius metus vistiek rei
kės. Dar sunkesnis dalykas — tai 
kelionės išlaidos. Už tą sumą, ku
rią ūkininkas turi sumokėti už 
3—4 asmenų šeimos atvežimą, iš 
kurios paprastai tik 1—2 būna

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Iš pavaizduotos situacijos 

Tamstos patys galite spręsti, kad 
artimiausioje ateityje didelių vil
čių efektingai pagalbai iš Kana
dos lietuvių organizacijų imigta- 
cijos reikalu nėra, nes jos dar 
per silpnos tai problemai spręsti. 
Valdžios vedama politika anaip
tol nėra palanki tautinių organi
zacijų pastangoms šia linkme. Iš 
antros pusės, organizaciniai rei
kalai tvarkosi ir todėl nereikia 
nustoti vilties: kuo toliau, tuo 
ta pagalba bus efektingesnė. Ne
maža galės padaryti ir patys 
tremtiniai, kai jie pasklys po Ka
nadą baigę savo sutartis.

Kas kreipiasi į Kanados orga
nizacijas ar asmenis del įvažia
vimo, turi iš karto pranešti šias 

'žinias, kad išvengtų papildomo 
susirašinėjimo; 1. Pavardė ir var
das, 2. Vedęs ar ne, 3. Gimimo 
data ir vieta, 4. Pilietybė, 5. Da-

bartinis adresas, 6. Užsiėmimas, 
7. Numatomas užsiėmimas Kana
doje, 8. Jei kada gyveno Kanadoje 
ar U.S.A., tai nurodyti kur ir ka
da. Šios žinios reikalingos imi
gracijos pareiškimams užpildyti.

Visus giminių ir pažįstamų pa
ieškojimus siųsti tiesiog „Nepri 
klausomai Lietuvai“, 6642 3rd 
Ave, Montreal 36, Que., Canada.

Daugelis kreipėsi prašydami 
tarpininkauti Canada Coloniza
tion Association, 460 Main Street, 
Vinnipeg, Man. cukrinių runke
lių darbams. Ta įstaiga pranešė, 
kad „Naujienose“ ir „Nepr. Liet.“ 
tilpę pranešimai be jų žinios ir 
yra nesusipratimas.

Žinau, kad šis pranešimas ne
prisidės prie Tamstų nuotaikų 
prablaivinimo tačiau realus pa
dėties nušvietimas, mano įsitiki
nimu, yra geresnis, kaip nepa
grįstas raminimas.

Agr. Pr. Rudinskas 
LTGKK įgaliotinis Emigracijos 

Reikalams,
214 7nd Ave, Montreal 32, Que., 

Canada

Tarptautinis Pax Romana 
kongresas Louvaine ir Spa
Katalikų studentų sąjūdis, at

šventęs 25 metų sukaktį, tęsia sa
vo veiklą toliau. Šiuo metu Pax 
Romana sąjūdžiui priklasuo 57 
kraštų federacijos. Jau yra susi
dariusi tvirta tradicija — metiniai 
suvažiavimai. Pernai toks tarpt, 
suvažiavimas įvyko Italijoj (Anzio) 
šiemet — Belgijoj. Šių metų su
važiavimas būdingas tuo, kad ša
lia jo įvyko misijų kongresas (ko
vo 30— baland. 3 d.), organizuotas 200 atstovų. 
Pax R. pasekretorijato Louvaine. ‘ ~ ~
Čia dalyvavo 23 tautų atstovai. 
Stipriausiai buvo atstovaujami tie 
kraštai, kurie misijomis yra dau
giausia susirūpinę — surišti su ko
lonijomis arba šiaip siunčią ne
mažą misijonierių — ir misijų 
kraštų atstovai, kaip Indijos, Cey- 
lono, Nigerijos, Pietų Afrikos ir 
t. t. Gausiausia buvo olandų dele
gacija — net apie 50 žmonių. Dau
giausia tai akademinis jaunimas, 
kuriam, be kitų klausimų, rūpi ir 
krikščionybės plitimas kituose 
kontinentuose. Kongreso pagrin
dinė tema buvo — „Intelektualų

Aukštųjų Technikos kursų Kemptene studentai atlieka hldrologljos-hidro- vaidmuo misijų problemoj". Įvai- 
metrljos praktiką: vandens debito matavimas Iller upėje. rios akademinės organizacijos, dir-P. Urbučlo nuotr. bančios šloj aper savQ atsto. 

vus darė pranešimus apie nuveik- 
malumus Kanadoje ir bendra in- tus darbus, savo patyrimus ir 1.1, 
formacija tremtiniams Europoje. Nemaža dėmesio susilaukė misijų 

Iš viso pasaulio pradėjo plauk- kraštų atstovai, kurie gyvai pa
ti laiškai po keliasdešimt per vaizdavo misijų darbą jų kraš- 
dieną. Jau vien jų atsakymas tuose, konstatuodami ir pabrėž- 
būtų galėjęs užimti kelis asme- darni krizę, kurią pergyvena misi- 
nis, o čia tik vienas įgaliotinis jos šiuo metu, ypač dėl bundančio 
ir dar dirbąs nuo savo tiesioginio nacionalizmo. Jie pageidavo, kad 
darbo atliekamu laiku. Tačiau būtų daugiau rūpinamasi formuoti

nėra, ir suorganizuoti nelengva, 
nes vargu kur pinigas taip yra 
žmones užhipnotizavęs, kaip šia
me kontinente.

Prie viso to reikia dar pridėti 
Kanados lietuvių organizacinį 
silpnumą.

KO TROKŠTA KANADOS LIE
TUVIŲ ORGANIZACIJOMS

’ Trūksta tautinio veido. Yra 
klubų, kurie daugiau panašūs į 
biznio įstaigas negu į kultūrines 
organizacijas. Jos visur dekla
ruoja savo „neprigulmingumą“, 
tačiau dažniausiai yra patekę į 
raudonųjų įtaką ir lietuvybės 
reikalui žuvę. Jų veidas pradės 
keistis tik su imigrantų įsilieji
mu, kai jie baigs savo sutartis.

Neblogai organizuoti „Liaudies 
Balso“ vadovaujami Tarybų Lie
tuvos garbintojai. Jų nedaug, ta
čiau jie agresyvūs, kaip ir visų 
kraštų komunistinis elementas. 
Jų įtakon yra pakliuvę daugelis 
visai padorių lietuvių. Kita dalis 
pasidarę tautiniams, o ypatingai 
politiniams klausimams visai abe
jingi ir moja ranka į viską, kur 
nėra vilties uždirbti dolerį, o tuo 
labiau, jei dar gresia pavojus jį 
išleisti.

Tautinio nusistatymo organiza
cijų nedaug ir jos lig šiol visos 
buvo tik vietinio pobūdžio. Ka
nados Lietuvių Taryba su centru 
Montreale lig šiol teturėjo tik 
vieną skyrių Toronte. Kiekvienas 
miestas ir net kiekvienas atski
ras asmuo veikė savo iniciatyva 
be jokio ryšio su kitais. Jokių

kunigus iš vietinių žmonių, nes 
užsieniečiai laikomi daugiau ar 
mažiau kolonizacijos agentais. Be 
to, jie pageidąvo glaudesnio kon
takto su Europos intelektualais, 
kurie padėtų misijų kraštų švie
suoliams išlaikyti jų organizuo
jamas institucijas.

Tai buvo pirmasis tarptautinis 
Pax Romana kongresas misijų dar
bui skleisti. Jame dalyvavo apie 
77“ Lietuvą, atstovavo
kun. Dr. Pr. Gaidamavičius. Se
kančiais metais numatyta organi
zuoti didžiulį misijų kongresą, 
kurio uždavinys būtų — pažadinti 
katalikų religinę ekspansiją vi
suose kontinentuose.

Bal. 3 d. iki bal. 10 d. prasidėjo 
tradicinis Pax Romana suvažia
vimas Spa mieste, kur kapituliavo 
vokiečių Kaizeris Wilhelmas II ir 
kur buvo pasirašyta garsioji su
tartis tarp Rusijos ir Lenkijos, 
nustatanti vad. Curzono liniją. Pa
žymėtina, jog suvažiavimo daly
viai buvo apgyvendinti Hotel Bri- 
tanigue, kur savo laiku jvyko 
minėti politiniai įvykiai. Suvažia
vime dalyvavo tik Pax R. priklau
sančių sąjūdžių įgalioti delegatai, 
turj balsavimo teisę. Jų buvo apie 
150 iš 34 kraštų. Kaip stebėtojai 
dalyvavo Syrijos ir slovėnų atsto
vai. Lietuva ir jos „Ateities"- są
jūdis (stud.) buvo atstovaujamas 
vienintėlio atstovo kun. Dr. Pr. 
Gaidamavičiaus.

Suvažiavimas buvo puikiai or
ganizuotas ir praėjo labai ryž
tingoj ir darbingoj nuotaikoj. Pa-

grindinė tema buvo „Katalikas 
universitete”. Tai nebuvo paskaitų 
ciklas, o daugiau diskusijų objek
tas. Prelegentai davė tik pagrin
dinius metmenis ’bei sugestijas, o 
dalyviai patys diskutavo įvairias 
katalikų prezencijos galimybes 
u—te Salia to buvo diskutuojami 
įvairūs organizaciniai klausimai. 
Gyvų diskusijų sukėlė Vokietijos 
„Kat. Deutsche Studenten Eini- 
gung" priėmimo klausimas. Po 
ilgokų ginčų Einigung buvo pri
imta į Pax Romana sąjūdį. Be to, 
liko priimtos stud. org. Austrijos, 
Pietų Afrikos, Vengrijos, Portu
galijos (stud—ės), Argentinos, 
JAV Newman's Club.

Daug susidomėjimo rado ir stud, 
tremtinių reikalai. Jų klausimas 
buvo diskutuojamas net dviejuose 
posėdžiuose. Išklausyta delegatų 
pranešimai apie padėtį ir rekomen
duota Pax Romana nariams teikti 
pagalbą stud, tremtiniams, pa- 
siskirstant jų globa, kviečiant juos 
studijuoti bei organizuojant jiems 
stipendijas, siunčiant maisto siun
tinius, knygas ir t. t. Stambiausią 
paramą yra teikusi iki šiol Ispani
ja, kuri yra sudariusi sąlygas stu
dijuoti 145 stud, tremtiniams, jų 
tarpe 10 lietuvių. Kitų kraštų stud, 
organizacijos yra taip pat pažadė
jusios savo paramą. Pax R. sekre- 
torijate Fribourge (Sveic.) šalpos 
reikalams yra specialus žmogus p. 
Habicht (lenkas, anksčiau buvo p. 
Kirchner, amerik.) Anglų delegaci
ja pažadėjo kviesti vasaros ato
stogoms 10 stud, tremtinių.

Kaip ir kasmet, centrinės vado
vybės rinkimai praėjo su nemažu 
susidomėjimu? Pax Romana (MIEC 
— stud.) pirmininku išrinktas Gon
zales y Torres, Meksikos atstovas, 
nariais: Oandija, Italija, Danija, 
JAV, Argentina, Indija, Ukraina. 
Pastaroji išrinkta kaip tremtinių 
studentų atstovė.

Lietuvių delegacijos ’ iniciatyva 
priimtas pasiūlymas Pax Romana 
kalboj nebevartoti termino DP, 
kuris pakeistas kitu exile (trem
tinys). Be to, priimtas pasiūlymas 
suvažiavimo vardu pasiųsti stud, 
tremtiniams specijalų sveikinimą.

Kitas kongresas įvyks Meksijoj, 
o 1950 m. Olandijoj. P. G.

IETUVA PIRMAVO
ITALIJOS RINKIMU

PROPAGANDOJ
Milžiniškoj antikomunistinėj 

Italijos rinkimų propagandoj Lie
tuvos likimas sovietų vergijoj 
užėmė vieną iš pirmųjų vietų. 
Galima sakyti, visa nekomunisti
nė spauda ištisai paskelbė doku
mentus ir liudijimus apie sovietų 
terorą Lietuvoj abiejų pastarųjų 
sovietų okupacijų metu, tarp jų 
VLIK’o memorandumus JTO, 
prof. Krėvės-Mickevičiaus, Dr. 
Garmaus ir kt. parodymus, vysk. 
Matulionio ir su juo kalintų ku-, 
nigų epopėją ir t. t. Didžiuliai 
plakatai milijoniniu tiražu buvo 
išleisti su Rainių, Pravientškių.. 
nuotraukomis. Komunistams at
sikirtus, kad tai vokiečių teroro 
aukos, plakatų leidėjai juos nu
tildė, paskelbdami 10.000 dolerių 
premiją už įrodymą, kad tai ne 
komunistų darbas. Daugelis italų 
laikraščių įsidėjo Nelės Mazalai- 
tės „Nežinomojo Kareivio legen
dos“ vertimą. (Ją paskelbė ir 
prancūziškas šveicarų laikraštis 
„Tribune de Lauzanne“.) Lietuvos 
vaizdai buvo rodomi ir kino 
teatruose. Konkrečių lietuviškų, 
duomenų pagrindu buvo įrodinė
jama komunistinės — sovietinė 
gaištis visose gvvenimo srityse 
— politinėj, ūkinėj, kultūrinėj, 
religinėj... Daugiausia lietuviš
kais faktais operuoja populiarus 
didelio tiražo leidinys „Cosa vuo" 
le 11 communismo“, kuriame pa
duodami lietuvių informacijos 
šaltinių duomenys. Be kitų ten 
atspausdintas ir Įspūdingas t. 
Bružiko S. J. laiškas Amerikos 
lietuviams katalikams.
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RITERIS BE VARDO
(HENRIKUI KAČINSKUI 25 METAI SCENINIO DARBO)

SUNKU apie Henriką Kačinską 
rašyti straipsnį. Objektyvų, 
pačiam autoriui nedalyvau
jant, sudėstant datas, faktus, kili

mus, kritimus,' kur užbaigiamieji 
žodžiai blizgėtų pakiliu optimizmu, 
iš viso straipsnio dvelktų šven
tiška ir tuo pačiu oficiali nuotai
ka. Mudu dažnai sėdime kamba
riūkštyje (2X2 mtr.), rūkome sti
prų, dvokiantį tabaką ir aš klau
sausi man reikalingų dalykų, kurie 
praturina mane. Žiūriu į seniai 
pažįstamą mūsų geriausiojo akto
riau veidą-ir man pikta. Kodėl jis 
negali vaidinti didelių vaidmenų, 
kurie smogtų į žmogiškąsias šir
dis, sudrebintų jas. Kbdėl jis, bū
damas pačioj kūrybinėj jėgoj, štai 
sėdi čia ir atiduoda man ir dar 
vienam kitam trupinius to didelio 
turto, kurį nešiojasi savy ir kuris 
nuperkamas tik scenoje. Atleiskite 
man, kad negaliu rašyti apie Hen
riką Kačinską šventiškai, nes tai 
būtų nesąmonė ir pasityčiojimas. 
Jo tragedija tampriai surišta su 
mūsų teatro tremtyje tragedija. 
Tai ne paslaptis. Tegul laikraščiai 
spausdina nusibodusias stereotipi
nes frazes apie Augsburgiškio 
teatro laimėjimus, tegul žiūrovai 
džiaugiasi jo išvykomis, bet mano 
širdy nuolatos rausiasi įkyri min
tis: nejau mes žūstame? Nejau 
„Pirmas skambutis" yra mūsų pas
kutinis skambutis, ir mes patys 
esame bejėgiai, ir nėra jėgos, ku
ri mums padėtų? Šitoje tremtyje 
viskas raizgiai susipainiojo, ne vi
sada lengvai nurodys!, kas kaltas. 
Žinau vieną: teatras nebėra te
kanti, srauni upė, skalaujanti nau
jus krantus, ieškanti šviesios, be
kraštės jūros. Teatras nedidukas 
liūnas, ir maurai auga kas dieną, 
ir nėra srovės, ir vakarykštė die
na, seni gabalai plūduriuoja dar 
neapžėlusiame liūno vidury. Kar
tais su bejėgiu pykčiu grįžtu iš 
vokiečių teatrų spektaklių: matau, 
jie dirba, jie stato naujausius Va
karų Europos dramaturgijos lai
mėjimus, ir, žiūrėdamas į mielą 
Mokytojo veidą, mintyse kartoju: 
„Tu turėtum šitokiuose veikaluose 
vaidinti!" Surūgę praeities prisi
minimai, abejotinos didybės ske
veldros, abuojumas dabarčiai 
gniaužia, riečia prie žemės ir me
nininkus, ir tuos, kurie turi rūpintis 
jais. Dažnai matau Henriko Ka
činsko akyse pasipriešinimo ugne
lės žybetelėjimus, kai pauzės sus
kaldo skaudančią temą. Dažnai 
matau išeinant jį iš svetimųjų 
teatro ir jaučiu — jis kenčia. Ir 
tada noriu sušukti, tegul ir patetiš
kai, tegul ir su patosu:

Antanas Škėma
Šis įšventinimas trunka iki dabar, 
ir Riteris, pakeitęs daugelį vardų, 
laukia naujų žygių, naujų įsikūny- 
jimų, nepavargstąs, žaižaruojan
čiom akim. Riteris be vardo. Re
tas menininkas pradėjo nuo laurų. 
Daugelį likimas gniuždė, lenkė, 
kad sunkiau nugalėtų. Kai Henri
kas Kačinskas, dar būdamas studi
joje. paraleliai pradėjo dirbti. 
Tautos Teatre ir Vilkolaky, jo at
lyginimas buvo ... sumuštiniai ir 
tikėjimas savo ateitimi. Bet laiko 
ratai sukosi. 1926 met. pakliūva į 
Kauno Valstybinį Teatrą Nesve
tingai priėmė Kauno „žvaigždės' 
jauną aktorių. Sunkiai kovojo jis 
epizodiniuose vaidmenyse, senes
niųjų aktorių pašaipių žvilgsnių 
lydimas, kol sužiba „Dailiai pasiū
tame frake". Sužiba ir tampa už
gesintas. Rež. B. Dauguvietis pa
būgsta „žvaigždžių" priekaištų ir 
nukiša gabų jaunuolį į mažesnius 
vaidmenis. Taip pro šalį praslysta 
puikus Bezano vaidmuo L. Andre
jevo pjesėje „Tas, kuriam antau
sius skaldo" ir Henr. Kačinskui 
tenka klounas Poli. Iš viso šitas 
periodas jam „klouniškas". Iš Vii 
kolakio atsinešusiam improvizaci
ją, greitą orientaciją ir mokėjimą 
tirštai tapyti vaidmenis. Henr. Ka
činskui brukami ryškūs charak
teriai. Netikėtai kam susirgus, kar
tais per vieną parą, įvedamas su- 
sirgusiojo vieton. Jis įgauna pasi
tikėjimą savimi, įpranta greitai 
surasti raiškią vaidmenio formą. 
Tik, jis dar nemoka vidiniai vaid
menis pateisinti, daug „rodo", per
tempia stygas, įpuldamas į gro
teską, nors groteskas ir labai spal
vingas.

Olekos—Žilinsko atvažiavimas 
didelis įvykis jo aktoriškajame gy
venime. Oleka—Žilinskas pado
vanoja visą epochą Lietuvos tea
trui. Išgaravo „žvaigždinis" pūti
masis. netvarka užkulisy, neger
bimas savęs ir savo kolegų. Atė
jo ansamblis, drausmė, Stanis
lavskio sistema. Henr. Kačinskas 
auga. Jis mokosi ir dirba, dirba ir 
mokosi. Oleka—Žilinskas dar ryš
kiau įskiepyje formos pamėgimą, 
kuriant vaidmenis. Tik dabar for
mos ieškoma nuosekliai, sistemin
gai, ji paremiama psichologija, 
išgyvenimu, ji turi visą eilę laip- 
čiukų. Suvaidinęs epizodą Diken- 
so „Varpuose", Henr. Kačinskas 
pakeliamas į I kategoriją. Jo pa
šaipūs kolegos priversti pripažinti 
tą, kurį stengėsi nustumti. Du pui
kūs vaidmenys įrodo jo prana

šumą ir aktorišką kilimą. V. Krė
vės „Šarūne“ — Rainis, Žulovskio 
„Sabatai — Cevi" — Sultonas.

Į Kauną atvyksta genialusis ru
sų aktorius Čechovas. Stato Šek
spyro „Hamletą", „Dvyliktąją nak
tį", Gogolio „Revizorių". Tiesa, 
„Hamlete" Henr. Kačinskas gauna 
nedidelį vaidmenį — aktorių. Bet 
šis vaidmenukas — akstinas susi
domėti dailiuoju skaitymu. Šio 
vaidmenuko dėka Henr. Kačinsko 
asmeny turime nepalyginamą dek
lamatorių ir pasakotoją. Tik gai
la, kad jis retai dovanoja šiuos 
perliukus. Štai, kas turėtų teisę 
ruošti dailaus skaitymo rečitalius, 
ir galiu tvirtinti, kad šitokie reči
taliai turėtų didesnės reikšmės, 
nei dešimtys laikraštinių straips
nių lietuviškosios kultūros ugdy
mo klausimais.

„Dvyliktosios nakties" Malvolio 
ir „Provizoriaus" Chlestakovas 
jau išbaigtas talentingo ir subren
dusio aktoriaus darbo rezultatas. 
Čechovas papildė Oleką—Žilinską. 
Jei pastarasis sutvirtino formos 
ieškojimus, tai Čechovas įjungė J 
vaidybą minties elementą. Dabar 
Henr. Kačinskas vienas iš nedau
gelio mūsų aktorių, kuris moka 
dirbti pats. Jis lygiateisis partneris 
režisieriui. Jis į repeticijas atneša 
savo užmanymus ir detales, o ne 
tik beždžioniauja. Šitie du dra
mos meno galiūnai išvykdami pa
liko Lietuvoje aktorių galiūną, ir 
dabar jis užtikrintai. eina pirmyn. 
Talentingo Olekos — Žilinsko mo
kinio rež. R. Juknevičiaus pasta
tymuose Henr. Kačinskas kuria 
nepamirštamus vaidmenis. Heer- 
manso „Vilty" Kobiusą, Pagnolio 
„Topoze" Topazą, Ibseno „Noro
je" Helmerį. R. Juknevičius dar 
artimiau suartina Henr. Kačinską 
su Stanislavskio sistema, deta
lizuoja ją. Tačiau Henr. Kačinskas, 
nors ir būdamas realistinės vaidy
binės mokyklos atstovas, nesibai
do ir naujų, forminių ieškojimų. 
A. Jukševičiaus O’Nyle „Marko 
milijonų" Chanas Kublajus ryškus 
pavyzdys aktoriaus, nesustingstan
čio rutinoje. Dar jei pridursime 
didi Henr. Kačinsko nuopelną lie
tuvių istorinių asmenybių atkūri
me (Inčiūros „Vince Kudirkoje' 
Vinco Kudirkos, Petrulio „Prieš 
srovę" Strazdelio) ir pedagogo dar
bą studijose, tai bus škicinis kūry
binis kelias Lietuvoje.

Henr. Kačinsko gyvenime šalia 
talento žygiuoja darbas. Nė vieno

vaidmens jis nepaleidžia taip sau. 
„Ak, kaip nors senais takeliais . 
Kiekviename, kad ir nuobodžiau- 
siame vaidmeny jis ieško naujo 
apšvietimo, charakteringumo, vi
dinio pateisinimo. Kiekviename 
vaidmeny jis Riteris, ir kiek
vienam suranda naują, skambų 
vardą. O paskui eina toliau — 
amžinasis Riteris be vardo. Gniuž
dančioje tremtyje, kada aktorius 
ypatingai apleistas ir bejėgis, tik 
du kartus gėrėjomės Henr. Ka
činsku. („Bubulis ir Dundulis" A. 
Rūko, rež. J. Blekaitis, ir „Žmogus 
kurį užmušiau" M. Rastando, rež. 
E. Petrauskienė).

Apie Henr. Kačinską reiktų pa
rašyti specialią studiją. Šitokia 
studija praverstų pradedantiems 
scenos darbą, o ir prityrusiems 
tiktų, kaip maldaknygėje. Dar 
vieną dalyką tenka akcentuoti. 
Henr. Kačinskas priklauso prie ak
torių su kultūra. Jo kultūra—stiprus 
ginklas. Yra tvirtinančių, kad kul
tūringumas aktoriui nereikalingas, 
kad jis talentą atsineša iš anapus 
ir kad per didelis domėjimasis 
teorijomis suschematina jį. Tiesa, 
yra ir šitokių aktorių. Tačiau 
didžiųjų aktorių pavyzdžiai (ypač 
mūsų epochos) rodo jų rūpini- 
masį savo kultūrėjimu. Net ir 
mūsuose pv. K. Glinskis, H. Ka
činskas, M. Mironaitė, R. Jukne
vičius yra neeiliniai žmonės kul
tūrine prasme. Tuo su didesne 
nuostaba žiūri į Henr. Kačinską, 
kuris visa galva išsikiša viršum 
daugelio mūsų inteligentų ne tik 
teatro srityje.

Ir dar niekados nepamirši nuo
širdumo ir pagelbos jauniesiems 
kolegoms. Kiek kartų prisimenu 
savo pirmuosius žingsnius Kauno 
Teatre^ — visada akyse Henr. Ka
činskas. Jis mokėjo pastebėti ne
žymiuosius, išdidus linkterėjimas 
nebuvo jo pasisveikinimas. Ir jau
nieji būrėsi aplink savo Mokyto
ją, klausėsi reikalingų žodžių ir 
žavėjosi tuo paprastumu, kuris ža
vėjo scenoje.

Žiūriu į Mokytojo veidą. Kam
bariūkštis pamėlo nuo dūmų, ir 
dūmai susijungia su sidabru jo 
plaukuose. Vėl matau kuklų, dorą 
Topazą, didmiesčio praėjūnų mul
kinamą, pilną rytietiškos išmin
ties ir lemties nujautimo Chaną 
Kublajų, egoistą ir bailį Helmerį, 
kovotoją už savo tautą Vincą Ku
dirką ir daugelį kitų veidų ir 
trokštu pamatyti Riteri su nauju 
vardu. Trokštu, kad kai kurie iš 
mūsų patikėtų jo žodžiams, sutar
tų pažiūrėti į teatrą ne laikinumo 
ir pramogos žvilgsniu. Trokštu,, 
kad būrelis mokinių susėstų šalia 
didžiausio Dramos Meno Moky
tojo tremtyje.

3 PSL.

HENRIKAS KAČINSKAS Don. Sulaičio nuotr.

— Ponai vadovaujantieji, ponai 
kultūrininkai, ponai aktoriai! Pa
kelkite bent kartą galvas ir pasi
žiūrėkit į kalendorių. Jis seniai 
nenuplėštas. Toks senas repertua
ras. Jis patenkina jus, mieli žiūro
vai? Ką gi! Vadinasi, ir jūsų idėjų 
ir meninio pareikalavimo kalen
doriaus seniai nepalietė plėšiami 
ranka, čia pat, mažame kamba* 
riūkštyje (2X2 mtr.), sėdi Henri
kas Kačinskas. Jis suvaidintų jums 
Anouilh Kreoną Saetre Orestą, 
Salacrou Ulyssą, Samus Caligulą 
ir daugelį kitų. Tik šitie vardai 
daugeliui nieko nesako, kai ku
riems jie nereikalingi. Šok ir dai
nuok, senoji lietuvių tauta! Re- 
prezentuokis. Tiktai reprezentuo- 
kis. O ką parveši namo ir ką pa
sakysi prie socialistino realizmo 
pripratintiems? „Ulijoną" ir „Ma
lūną" — ir jie mato ir girdi. Kuo 
užkrėst, kuo palaistysi, kuo suju
dinsi? „Nieko gero toje Vakarų 
Europoje". Ir vėl pradėsime kap
stytis iš naujo, ir vėl būsime kai
mynų aplenkiami, »Ir su gėda pa
žiūrėsime į akis dailininkams ir 
rašytojams: vis dėlto kai kurie jų 
žiūri, ieško ir suranda.

Mažame kambariūkštyje atgims
ta praeitis, tik praeitis sodri, ne- 
rūgstanti, ateities tęsinio reikalau
janti. 1903 m. sausio 23 d. Viduk
lės miestely, Raseinių apskr., su
riko išvydęs pasaulį mažas Henri
kas, paveldėjęs žemaitišką atkak
lumą ir ryžtą. Ir po 20 metų Tau
tos Teatre, A. Sutkaus vadovau
jamame. suvaidino Riterį be vardo 
(V. Bičiūno „Gedimino sapnas").

Jokia auka tėvynei išlaisvinti nėra perdidelė
KUN. PROF. M. KRUPAVIČIAUS KALBOS, PASAKYTOS ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME Š. M BALANDŽIO 
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JAU metų eilė, kaip priešas 
drasko ir naikina mūsų tautą 
ir tėvynę, o mes didelį vargą 
vargstame svetimame krašte, vien 

šviesios vilties palaikomi ir gai
vinami. Šios gyvenimo sąlygos iš
kėlė visą eilę labai sunkių ir pai
nių bei dedančių atsakomybę ant 
kiekvieno lietuvio tremtyje klau
simų.

Tais klausimais kreipiuosi prie 
Jūsų, Ateikininkai, dėlto kad pa
žįstu Jus kaip entuziastingus idea
listus, kurie tėvynės ir tautos rei
kalus statote aukščiau savų as
meninių, kaipo realiai vertinančius 
gyvenamąsias x aplinkybes, kaipo 
nepasiduodančius plintančiai de
moralizacijai ir kaipo mokančius 
nešti savo sunkią naštą nepalūž- 
tant. Sitai nėra tuščiavidurė pa
gyra, bet su pasididžiavimu reiš
kiamas neginčijamo fakto konsta
tavimas. Šias savo visuomeninio 
charakterio savybes visa atei- 
tininkija įrašė į Lietuvos istoriją, 
pirmąją nepriklausomybę gindama, 
jos nepriklausomą gyvenimą tvar
kydama ir šiais sunkiais tremties 
laikais. Ateitininkų idealistinė dva
sia virto — paveldima ir gyva tra
dicija. Štai, dėl ko Jus, Ateitinin
kai, vertinu Tėvynės didžiųjų au

drų metu kaipo jūrų žibintą, kuris 
šviečia ir tamsią naktį ir rodo 
nusiminusiam ir klaidžiojančiam 
lietuviui bastūnui tikrąjį kelią 
iš tamsos išeiti į šviesą, o ra
mios ir taikios kūrybos metu 
kaipo nekeliantį abejonių kelią į 
tikrą tikslą, sveiką tvarką ir gai
vinančią, kūrybą, kitaip tariant— 
kaipo į tikrą, nenuviliantį, pasto
vų, teigiamą kūrybinį veiksnį. 
Toks veiksnys yra brangus tautai 
kiekvienu metu ir kiekvienose 
aplinkybėse, ypatingai jis brangus, 
atsidūrus tokiose sąlygose, kokio
se mes šiuo metu esam atsidūrę. 
Tai armija, kuri nesiduoda sumu
šama ir sunaikinama ir kuri ne
padeda ginklo ligi galutinio laimė
jimo. Gyvenimo vadovams ir 
valstybės tyrams tokie visuome
nės vienetai yra nieku nepakei
čiamos vertybės. Man Jūs esat dar 
brangesnė vertybė, nes esat kartu 
ir sielos artimi broliai — vienmin
čiai. Jūsų vertė dar daugiau didė
ja, nes su Jūsų pagalba galima ko
voti ir su Tėvynės išoriniais prie
šais, ir su jos vidaus priešais — 
visokiais doroviniais pakrikimais, 
kurie dažnai labai daug padeda 
išorės priešui savo tikslo pasiekti. 
Tos lygiagretės kovos su abiem

priešais reikalą labai ryškiai paro
do mūsų gyvenamieji laikai. Visi 
gi laikai gana ryškiai parodo ir 
įtikina, kad su moraliniais pakri
kimais gali sėkmingai kovoti tik 
tas, kas pats yra morališkai tvir
tas ir kas tos stiprybės semiasi 
Kristaus mokslo šaltiniuose bei 
Bažnyčios pavėsiuose. Visa tai, 
man labai aiškiai suprantama. Tai 
privalote gerai suprasti ir giliai 
įsisąmoninti ir Jūs. brangūs Ateiti
ninkai, ir niekad to nepamiršti. 
Gyva sąmonė ir nuolatinis budė
jimas teikia atsparumo bei ištver
mės savo dižiajai kovai sėkmingai 
kovoti. Tikėjimas ir valia tautų 
gyvenime daugiau reiškia, negu 
kas kita. Tikėjimas Lietuvos laisve 
ir valingas ryžtas kovoti ligi lai
mėjimo — tikras laimėjimo ir 
ištvermės laidas. Vienos idėjos 
gema iš tikėjimo, kitų šaltinis yra 
netikėjimas. Pirmosios atsineša su 
savim siekimo realizacijos jėgą, 
kitos ištirpsta abejojimo silpny
bėje. Nukrypimas į svajų pasaulį 
yra dažniausiai tik silpnybės ar 
prievartos dūmų uždanga. Naujojo 
pasaulio pradžia bus sunki ir nau
josios Lietuvos pradžia bus sunki. 
Juo sunkesnis darbas ir p'ašauki- 
mas, juo gyvesnis tikėjimas Dievu

ir Lietuva ir stipresnė valia ir ryž
tas ištesėti reikalingi. Kovos už 
Lietuvos laisvę ir laisvosios lietu- 
vos atstatymo metas nėra svyra
vimo ir rankų nuleidimo metas.

Vyriausias mūsų tikslas šiuo 
metu yra tėvynė. Aukštesnio, be 
Dievo, tikslo šioje žemėje neturim 
ir turėti negalim. Dėl to ir visos 
jėgos turi būti jos reikalui 
pašvęstos. Jokia auka jai išlais
vinti nėra perdidelė, joks pasiau
kojimas — nėra persunkus. Kova 
už tėvynės išlaisvinimą — visas 
mūsų gyvenimas tremtyje—sukon- 
densuotas, suintensyvintas, nuš
varintas, išrikiuotas, stipriai visų 
rūšių ginklais aprūpintas ir į kovą 
įstatytas. Kova eina dviem fron
tais. Vienas frontas Lietuvoje, ki
tas — tremtyje, visur, kur tik lie
tuvių esama. Abu frontai sudaro 
vieną, kaip vienas tikslas jų sie
kiamas. Ką gali ir turi padaryti 
Lietuvos lietuviai, negali padaryti 
jų tremties broliai, ir atvirkščiai — 
ką padaro ir privalo padaryti trem
ties lietuviai, to negali padaryti 
Lietuvoj pasilikę. Ir vienų ir kitų 
dirbamas Lietuvai išlaisvinti dar
bas yra lygiai svarbus, reikalingas 
ir vertingas. Ir vienur ir kitur gy
venančių lietuvių apsileidimas, ne
rūpestingumas, neįsijungimas į tė-

Kairėjė:
Žulavskio „Sabbatai Cevi** 
Kauno Valstybiniam Teatre 
H. Kačinskas Sultono vaid- 
meny.

Dešlnėjd:
Petro Vaičiūno „Naujieji 
žmonės“ — H. Kačinskas 
grafo vaidmeny.

vynės laisvinimo darbą, jo kliudy
mas ir sabotavimas, savo reikalo 
statymas aukščiau pintojo yra 
smerktinas ir baustinas, yra toly
gus tėvynės atsižadėjimui ir jos 
pardavimui. Aš noriu tvirtai tikėti, 
kad Ateitininkų eilėse nėra ir atei
tyje nebus. Jei tokių nebūtų, 
aš būčiau laimingas ir pagrįstai 
galėčiau didžiuotis.

Tėvynės laisvinimo darbas gali 
būti tiesioginis ir netiesioginis. Tie
sioginis, kai pašaukiama tiesiogi
niu būdu prie bet kurios Lietuvos 
vadavimo darbo rūšies. Jokis svy
ravimas, jokis abejojimas ir išsi- 
kalbinėjimas čia neprileidžiamas. 
Pašauktasis vieną tegali turėti at
sakymą: — Kada ir kur stoti dar
ban? Atsikalbinėjimas žmona, vai
kais, jaučiais ar kitais, kad ir la
bili brangiais ir širdžiai mielais, 
argumentais aiškiai parodo, kad 
tokiam žmogui Lietuva nebuvo ir 
nėra brangiausia žemėj vertybė. 
Jei laimingos Lietuvos metu jis 
priklausė prie triukšmingiausių 
urapatriotų, tai tik dėl to, kad Lie
tuva jam , teikė gardesnį duonos 
kąsnį ir minkštesnę lovą, negu 
bet kuris kitas kraštas jam galėjo 
suteikti. Kai Lietuva pati pasidarė 
reikalinga ir duonos kąsnio, ir 
bent šiaudų gniūžtės guoliui, kai 
„piemens" išdraą/ė josios lizdelį, 
o „vanags" išgaudė josios veike- 
lius, kai iš jos visa priešas pikta
sis išplėšė, tada jis parodė tikrąjį 
savo veidą, ir, vieton stojęs gelbė
ti Lietuvos skęstantį laivą, šoka 
gelbėti savo menkus turtų liku
čius, be vargo sutalpintus suplyšu- 
siame maišelyje. Tokių žmonių

skaičius vis auga. Jų eiles didina 
ir tie tikrieji patriotai, kuriuos pa
laužė per sunki ir nelaukta trem
ties našta. Ne tokie vyrai ir mo
terys atkovos Lietuvai laisvę ir 
atkurs josios gerovę, nors jie savo 
asmens reikalui energijos ir ryžto 
nestinga. Jie kad ir alkūnių, ap
gaulės 4 ir akiplėšiškumo pagalba 
visuomet pirmieji prisigrūs prie 
geresnio dalinamo maisto ir kitų 
gerybių, sugebės užimti geresnį 
butą ir net vietą sau prabangos 
tikslui laikomiem reikmenims, ne
paisydami to, kad dažnai tuomi 
sukliudo pašauktam dirbti Lietu
vos laisvinimo darbą ir stoja į Lie
tuvos kenkėjų ir sabotuotojų, o 
savo tautiečių skriaudėjų eiles.

Tikras Lietuvos vaikas ir jos 
nuoširdus mylėtojas, šaukiamas į 
Lietuvos laisvinimo darbą, neklaus, 
kuris darbas jam skiriamas: ar va
do, kuris, sėdėdamas ant juod
bėrio žirgo, su aukštai iškeltu kie
to plieno kardu su savo milžinais 
laužo ir triuškina priešo eiles, ar 
paprasto bulvių skutiko, ar Lietu
vai vaduoti įstaigos vadovo, ar pa
prasto raštininko, ar pasiuntinio, 
nes jam gerai yra žinoma, kad ir 
Lietuvos vadavimo darbe visi šie 
darbai yra lygiai reikalingi ir ly
giai vertingi. Šiam didžiam darbo 
mechanizmui suktis tiek pat rei
kalingas stambus ratas ir vos įžvel
giama spyruoklėlė. Mirti už tėvy
nę yra lengviau, negu ištvermin
gai nepalūžus tesėti diena iš die
nos prie pilko niekieno nepaste
bimo ir neįvertinamo darbelio, kad 
ir tai pačiai Lietuvėlei laisvinti 
skirto. Tai žinojo senasis pasaulis, 
tai žinome ir mes. Trumpam laikui 
lengviau heroiškai pasireikšti, ne
gu ilgoj distancijoj. Ir Katalikų 
Bažnyčia paprasčiausiai tarnaitei 
Zitai, kuri nuo ryto aušros ligi 
vėlyvos naktelės kruopščiai ir są
žiningai pildė savo, toli gražu, 
nepatrauklias ir neimponuojančias 
pareigas, pripažino heroizmo dory
bes ir iškėlė į aukuro aukštumas.

Šiame bare ne visa tvarkoje yra, 
brangieji broliai. Su dideliu skaus
mu širdyje, net su ašara akyse, 
tektų pasakot, palietus tas ligas ir 
tuos liūdnus reiškinius, kurie ten
ka man sutikt Lietuvos vadavimo 
darbe lietuvių eilėse. Perdaug tu
rime šiaudadūšių, prisimetėlių. ap
sileidėlių, savanaudžių, nusiminė- 
lių, kurie labai apsunkina Lietu
vos vadavimo darbą. Nevienas sa
vo dievuką — partiją, stiklelį, 
linksmybės valandėlę ir kit. pasta
to aukščiau kaip Lietuvos reikalą. 
Mūsų eiles reikia švarint; grybelį, 
kuris apsėdo daugelį mūsų brolių, 
naikinti su šaknimis. Ir į šį darbą 
kviečiu Jus savo prityrusiu ir pa
siaukojančiu patalkinimu savo 
kryžiuojamai tėvynei — močiutei 
daug ašarų nubrauksite ir vargelių 
naštą palengvinsite.

Tautos pranašų reikalas raginti 
tautą „matuoti jėgas savo užsimo
jimais." Politikų gi ir realių tautos 
vadų pareiga išmokyti tautą rea
lizuoti savo užsimojimus turimais 
pajėgų ištekliais.

Netiesioginis tėvynės laisvinimo 
darbas yra platus, kaip pats gy
venimas. Jo viso neatpasakosi ir 
į jokius rėmus neįsprausi. Jis pra

sideda ankstyvą rytą ir baigiasi 
gulant. Jį dirba viąi sąmoningai ir 
nesąmoningai, norėdami ir nenorė
dami, nuo mažo vaiko ligi sukum
pusios senutės. Jis dirbamas visur 
ir visose gyvenimo aplinkybėse — 
ir vaikus mokykloje mokant, ir 
stovyklos kiemą šluojant, ir namų 
ruošą atliekant, ir poilsio metu po 
miestelio gatvę vaikščiojant, ir ge
dulingoj eisenoj žygiuojant, ir 
linksmam pobūvy kryštaujant ir 
tt. ir tt. Plačiajame tėvynės lais
vinimo darbe žymią vietą užima 
tautinis apaštalavimas. Propagan
da čia per banalus ir per blankus 
žodis. Apaštalavimas gi varomas 
ne tik raštu, bet ir veiksmu, elg
sena, visu gyvenimu. „Pažinsite 
juos iš jų vaisių" (Mat.7,16) iš jų 
darbų ir iš jų gyvenimo (Arkiv. 
Skvirecko kamentorius) „Ar gi kas 
renka vynuoges nuo erškėčių ar 
fygas nuo usnių"? (ten pat). Lais
vinimo darbui ne vis tiek pat — 
ar tremtiniai savo gyvenimu tei
giamai ar neigiamai pristatys savo 
tėvynę ir tautą tiems žmonėms, su 
kuriais tenka jiems susidurt. Kiek
vienas draugas mums gali padėt 
pagal savo išgales, ir atvirkščiai, 
kiekvienas priešas gali pakenkt. 
Visos tad mūsų pastangos turi bū
ti sutelktos draugų skaičiui didint, 
o priešų — mažint. Visomis savo 
išgalėmis privalome taip gyventi, 
elgtis ir prezentuotis, kad iš mūsų 
susidarytų aukštą nuomonę apie 
mūsų krašto kultūrą ir apie tautos 
vertingumą, kad tuo būdu sukeltos 
juose mums simpatijos ir juos 
įjungtų į Lietuvos vadavimo dar
bą. Čia talka niekad nebus per 
didelė ir talkininkų niekad nebus 
per daug.

Ne savo noru atsiradome trem
tyje. Vykdami iš tėvynės, jokių 
planų gal neturėjome galimybės 
statytis ateičiai. Negalvojome nė 
apie jokias pareigas. Bet iš to ne
seka, kad mes jokių pareigų trem
tyje savo tėvynės ir savo tautos 
atžvilgiu ir neturėtume. Žmogus 
gema taip pat ne savo noru, o ta
čiau jo gyvenimo kelias visas 
saistomųjų pareigų nuklotas. Kas 
jų neatlieka, nustoja savo žmogiš
kosios vertės ir prisiima atsako
mybę prieš Kūrėją ir visuomenę 
bei artimą. Taip yra ir su kiek
vienu tremtiniu.

Kokios gi yra šio meto lietuvio 
tremtinio pareigos? Jos visur ir 
visada pasilieka tokios rūšies trem
tiniams, kokiais kad mes esam, to
kios pat. Po nepasisekusio 1830— 
31 m. sukilimo daug mūsų tautie
čių turėjo palikt savo tėvų žemę 
ir ieškotis prieglaudos svetimuose 
kraštuose. Savo tremties uždavi
nius jie tuomet taip formulavo: „Į 
emigraciją išvyko sūnūs iš tėvų 
pastogės ne geresnio likimo ar už
darbio ieškotis, bet savo namų 
skriaudai pasauliui skelbti ir grįžti 
skriaudėjų keršintojais. Didelė ir 
giH yra lietuviškosios emigracijos . 
reikšmė: tai ne viena frakcija ki
tos krašto frakcijos nugalėta, bet 
gyvas ir aiškus protestas, kuriam 
pritaria visa tauta, prieš svetimą 
įsibrovėlį." Nauja nieko nepridėsi. 
Ir mūsų uždaviniai tokie, kokie 
buvo ano meto emigracijos.

(Tęsinys 5 pusi.)
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VCMaUb
AL. BARONAS

I buvo šeimoje viena. Viena Vėliau ėjo dienos, neiššokdamos

J ir mylima augo mažuose name
liuose, apie kuriuos pavasariais 

žydėjo alyvų krūmai ir rudenimis 
kaip saulėlydžiai raudonavo šer
mukšniai. Be jos dar -buvo brolis 
Kazys. Brolis ir ji buvo tėvų na
muose mylimi ir saugomi nuo sau
lės užtekėjimo ligi nusileidimo, 
nuo pavasario, tvinstančio ir už
pilančio saulės šviesa pajuodusius 
laukus, ligi rudens plačiais pečiais 
beatnešančio dideli vėją ir lietus. 
Tėvai nuo ryto iki vakaro triūs- 
davo apie namuką ir darže, ku
riame vasaromis liepsnojo aguo
nos ir sukiojo savo galvas saulės 
atokaiton saulėgrąžos. Gyvenimas 
tekėjo lėnai ir vienodai, ir kas 
pavasarį parskrisdavo varnėnai ir 
švilpdavo. O kai išvesdavo vaikus, 
viskas dvelkė rudeniu. Vasaromis 
suliepsnodavo aguonos ir rugiuose 
mėlyni žiedai. Ir kai vidurvasarį 
numesdavo aguonos lapus ir nu
plaudavo rugius, atrodė, kad 
ateina ruduo. Ir vieną kartą kai 
atskrido varnėnas į trijų obelų 
sodą ir sename lizde pradėjo 
švilpti, sesutei Janei suėjo 5 metai. 
Kai tėvas krapštėsi mažam dar
žely. Janytė vaikščiojo iš paskos, 
ir kai motina eidavo j miestelį, 
ji nenorėdavo palikti. Jos mažos 
buvo pilni namai ir, rodos, pava
saris negalėjo būti be jos toks 
šviesus ir vasara tokia skaidri. Ir 
brolis kai eidavo į gimnaziją, ji 
ėjo kartu ligi pirmo užsisukimo ir 
skubiai bėgdavo atgal, kad ko 
nors įdomaus nenustotų. Jos buvo, 
kaip varnėno švilpimo pilnas kie
mas ir, kai ji mažam sodely už
migdavo po agrastų krūmų, jos 
trūko, kaip vakare dainos, ar kaip 
ašarų vakariniu rasų. Ji mokėjo 
skaityti ir daug vaikiškų posmų 
skambėjo jos lūpose. Bet negalima 
pasakyti, kad ji buvo kitokia, 
negu kiti vaikai. Ne, gal būt, jie 
visi yra įdomūs ir brangūs todėl, 
kad jie yra vaikai, kurių dauguma 
ateis i mūsų dienas, tik mes nie
kada negrįšim į jų šviesųjį pasau
li, ir niekad, kaip širdies plaki
mas, nebus sustabdytas mūsų ke
lias į ateitį. Taip, niekada, ir to
dėl jų, gal tikriau jos, buvimas 
namuose buvo kažkas daugiau ne
gu vasara, uždeganti darže aguo
nas ir sukraunanti obelų šakose 
nenuperkamą ir nepakeičiamą gro
žį. Niekas nežino gyvenimo kelių 
ir niekas negali pasakyti, kuriuo 
keliu eidamas, tu gali būti laimin
gas, bet gal niekam to nereikėjo, 
nes ir be to augo sode obelys ir 
Janutė, iki audros, sulaužusios 
mažojo kiemo idiliją. .

Vieną pavakarę abu tėvai, 'Ja
nutė ir Kazys išėjo i svečius. Buvo 
kažkas panašu į rudenį, ir vaka
rai buvo ilgi ir lietingi. Vėjas 
bandė nutraukti telegrafo vielas 
ir sunkūs lašai, kaip blogas nu
jautimas, kalė į veidą ir į akis. 
Kaimynas šventė kažkokią savo 
gyveninio posūkio šventę, ir buvo 
ten daug svečių ir džiaugsmo. Ja
nutė žaidė su vaikais ir, kai rei
kėjo eiti namo, ji. užmigo. Kazys 
prikėlė ją, nors ji nieko daugiau 
nenorėjo galvoti, kaip tik apie 
miegą, kuris kaip metai sunkūs ir 
neatkalbami, spaudė jos akis! Ka
zys irgi veržėsi namo, ir janutė 
vos spėjo bėgti lietaus išplautu 
keliu. Vėjas vis draskėsi ir, prap- 
lėšdamas sunkius debesis, paro
dydavo žvaigždėto dangaus skly
pelį. Toli užpakaly paliko vyres
nieji, ir jis girdėjo, kaip kirto vie
nas kitą {gėrusių vyrų balsai. Ant 
mažo upelio tilto Kazys sustojo.

— Palaukim,* Janut, mamytės, — 
tarė jis žiūrėdamas į vandenį, ku
ris, per mažus akmenis kažkieno 
vejamas, šoko ir ūžė.

ūmai jis pakėlė seserį ir pas
tatė ant tilto atramos. Apačioje 
šoko vanduo ir ten, kur jis mažas 
būdamas statydavo malūnėlius, 
dabar virė, lyg tada gerai pada
rytų malūnėlių sparneliuose. Nuo 
krantų ilgi gluosnių šešėliai gulė 
į vandenį, niauriai judėjo ir buvo 
neramu klausytis vėjo ir vandens 
šniokštimo, o namiškių balsai vis 
dar buvo toli. Kažko jie ten ginči
josi ir vėjas tarpais atnešdavo 
kažkodėl ir audroje nesugebančių 
atsisveikinti vyrų balsus.

— Janut, — atėjo jam kvaila 
mintis į galvą, — žinai, tu man 
buvai dažnai negera, ir už tai tave 
metu į vandenį.

Baisus klyksmas sukrėtė Kazį. 
Sesuo kietai, nepagal savo jėgas 
apkabino jo kaklą ir stipriai pri
sispaudė.

— Broliuk, dovanok, nemesk, aš 
daugiau visada būsiu gerai — iš
trūko baisi baimė iš jos lūpų, ir 
jis jautė, kaip ji visu kūneliu, lyg 
mėlynosios kielės kūnelis, kada 
jis ją pagavęs laikydavo rankoje, 
virpėjo.

Baisi baimė pagavo ją, ir jos vai
kiška, mieguista galvutė nesupra
to, kad tai buvo juokai. Kazys, 
dažnai galvojęs, kaip atrodo žmo
gus prieš mirti, dabar tai pamatė. 
Tai parodė jam jo mažytė lakštin
gala sesuo.

— Ne, niekam aš tavęs neati
duosiu ir niekad negalvojau mesti, 
— mėtė jis graibydamas žodžius, 
gi ant jo kaklo, vis stirtai apsika
binusi, tebesilaikė sesuo, ir jis 
jautė, paip vis nenormaliai muša 
jos širdis. Jis jautė, kad buvo pa
daręs kažką neapgalvotai baisaus.

Ant tilto susitiko su kitais 
einančiais ir rodėsi Janutė atgavo 
pirmykštę nuotaiką. Tik Kazys bu
vo slegiamas nėbeatitaisomumo, 
buvo slegiamas minties, kad ne
galima grąžinti to, kas buvo įvykę 
ir mirties' baimės pajautimo, koks 
buvo iškilęs prieš mažosios sesers 
akis, nebegalima atšaukti.

iš nuolatinio savo kelio, kaip sie
nos laikrodis, užtraukiamas kas 
savaitė. Kazys perdėtai tų dienų 
kelyje buvo savo seseriai geras, 
nes niekaip negalėjo užmiršti ano 
vėjuoto rudens vakaro ir tilto. 
Kartą mažoji apsirgo. Kažkas įsi
metė į jos šviesią galvutę, kuri 
baisiai degė, ir jai rodėsi, kad 
prieš jos akis stovi uždegta didelė 
ugnis, kurios niekas nenori už
gesinti. Ir vieną kartą Kazys, grį
žęs iš gimnazijos, rado ją gulinčią 
tuose pačiuose rūbeliuose, kuriais 
apsivilkus ji barstydavo bažnyčio
je gėles. Ji buvo ir paliko -ange
las, ir šitam drebančių šviesų švi
tėjime atrodė, kad ji juda. Kazys 
norėjo prieiti prie jos ir dar kartą 
atsiprašyti. Jam atrodė, kad tu
rėjo su jos mirtimi ryšį anas mir
tims jos išsigandimas, ir Kazys 
negalėjo sau atleisti, kodėl jis ne
prašė jos dovanojamas, jam at
rodė, kad jis nepakankamai buvo 
jai geras, ir štai dabar nebeatitai
somai padarė jis antrą klaidą. 
Taip, gal būt, tai buvo baisiau ne
gu pirma. Jo sieloje žodžiai vir
pėjo, bet jis niekam negalėjo pa
sisakyti, kas jį graužė. Vėliau jis 
prasitarė motinai:

— Mama, aš kaltas, kad mirė 
Janutė. Aš, — sakė jis, ir leng
viau jam darėsi nuo tų žodžių, ku
riuos jis išnešiojo beveik metus, ir 
ašara, sunki, kaip viena diena iš 
metų grandinės, nubėgo skruostu.

— Ką tu, Kaziuk, susigalvojai? 
Taip Dievas davė. Niekas negali 
jos sugrąžinti ir niekas negali pa
sakyti, kas kaltas.

— Aš ją aną rudenį išgąsdinau. 
Ji vos nemirė tada mano rankose. 
Ne, dėl to ji mirė dabar.

Jis pasakojo motinai Viską tiks
liai ir smulkiai, rodos, matydamas 
kiekvieno gluosnio šešėlį ant upe
lio kranto ir akmenis, pro kuriuos 
veržiasi vanduo ir šoka baisiai 
skubėdamas, lyg laukinės dienų 
eisenos žmogaus metų pavasaryje.

— Kvailuti, — motina glosto jo 
plaukus. — Nesvarbu tai. Tai nie
ko negalėjo reikšti.

Motinos akyse pasirodo ašaros, 
ir jis nežino, ko jai gaila — sesers 
ar jo, bet jam vis tiek ramiau. 
Juk motina žino. Motina jaučia. 
Taip tikrai negalėjo būti, ir jam 
pasidaro ramiau.

Po kelių savaičių jis grįžta su 
atestatu ir bando uždainuoti. Bai
siai nuskamba — jam bent taip 
atrodo — jo balsas tuščiuose na
muose, ir jis išsigąsta, kad nepri
keltų jos. Jam atrodo, kad ji ne 
kapuose, bet čia pat namuose mie
ga, ir jis savo dainavimu ją pri
kels. Juk niekas niekada dar ne
dainavo tuose namuose, kada jie 
paliko tušti ir buvo užmiršę sida
brinio balselio virpėjimą.

Atėjo ruduo. Daug kartų jis bu
vo ir, rodos, tai turėtų būti ne
reikšminga. Gal būt. Bet Kaziui 
jis kažką primindavo. Vėjas supė 
per dienas obels viršūnėje aukštai 
pakeltą - varnėno lizdą, tuščią ir 
nereikalingą, kaip senas žmogus. 
Galulaukėse blizgėjo vanduo.

— Tai šitokį rudenį, šitokį ru
denį prieš metus, aš mačiau, kaip 
atrodo prieš mirti žmogus, — mąstė 
Kazys, negalėdamas ano vaizdo 
išmesti iš akių, galvos ir širdies. 
— Ne, gal aš tikrai be reikalp 
galvoju, kaip motina sako. Gal 
būt, aš nekaltas. Ak, kodėl aš nie
kada negaliu jos atsiprašyti. Nie
kada, o bėgs daug dienų, kaip vai
kų į pavasario pabalius. Jos am
žiaus mergaitės šoks vakarėliuose 
ir vakarais dainuos miestelio pak
rašty. Ne, o gal nebuvo ten tada 
taip baisu, kaip man atrodė? Taip, 
gal tai ištikrųjų tik juokai.

Ateina vakaras. Kažkur dunda 
keliu vežimai, mažo miestelio gat
vėmis prašūkauja vaikai. Tėvas 
su motina sėdi virtuvėje ir kal
basi apie smulkmenas. Vėjas kla
bina langines, ir jis girdi, kaip 
tėvas eina jų uždaryti. Pro vieną 
neužvertą langą jis mato žvaigž
des. Skaito. Vėjas gena debesis ir 
uždengia jas. Paskui vėl praplėšia 
vėjas debesis ir matyti už jų mė
nulio briauna. Kaziui neramu. Vi
sai toks pat vakaras, kaip tada. 
Jis užsimeta paltą ir skubiai išeina 
į kelią. Toli dunkso malūnas. Taip, 
už malūno tiltas ir upelis. Lygiai 
toks pat vakaras. Vėjas ir debesys 
ir lietaus mažyčiai lašai bando 
purkšti.-

— Ne, tikrai nebuvo ten tada 
taip baisu, — ir jis bėga ant tilto. 
Sustoja ir žiūri į vandenį. — Ne, 
nebaisu. Visai nieko. Negalėjo ji 
išsigąsti. Taip nieko, — jis grįžta 
atgal. Vėliau dar kartą apsisuka 
ir klauso krintančio vandens.

— Ne, nebaisu, bet nenorėčiau 
mirti vandeny, — šneka jis, vie
nas eidamas, ir jam atrodo,* kad 
kaip tik dėlto- pernykščio įvykio, 
tik todėl, kad jis nenori mirti van
deny, jis kaip tik ten mirs. Kvaila 
tai mintis. Bet ji vis tiek nusėda 
į jo širdį, ir jis ją sunkiai, nepaly
ginamai sunkiai, nešasi namo.

Nubėgo tuo upeliu dienos, kele
tą kartų sodely perdegė aguonos 
ir daug kartų gręžėsi sodely sau
lėgrąžos. Kazys užmiršo daugelį 
dalykų, nes gyvenimas verčia gy
venti. Prisimindavo seserį kartais 
ir kažkodėl nemėgdavo vandens.

— Keista, — jis sakydavo drau
gams, — man seniai dėl vieno 
įvykio, kuris buvo prieš keletą 
metų, įsimušė į galvą mintis, kad 
aš mirsiu vandeny. Netikiu aš tuo, 
bet juo labiau bandau netikėti, 
tuo labiau ji man kalasi į galvą.

Niekas netikėjo ir niekam ne
buvo įdomu to klausytis, nes ar 
maža kas kada ką išsigalvoja, ar 
kam kas išrodo.

Paskui, kada Rytai pasistūmėjo 
į Vakarus, ir Vakarai vėl į Rytus 
ir vėl Rytai pradėjs veržtis į 
Vakarus, Kazys ir daugelis kitų 
spaudė ginklus. Baisu buvo žemej, 
kurioj augo ir svajojo kartos kaž
ką nuostabaus ir neatspėjamai di
delio sukurti. Buvo ruduo, ir jam 
prisiminė daugybė dalykų. Tiltas, 
mažytės, kietai apie kaklą apsivi
jusios rankos, gėlės ir ugnis. Ug
nis prieš jos akis, kurios nieks 
negalėjo užgesinti.

— Hm, keista, kodėl ugnis? O 
juk turėjo vanduo būti, — ir jis 
pats stebėjosi iš savęs, kad kvai
los mintys sėda į galvą. Bet gal 
todėl, kad jis turi daug laiko. 
Kažkur dunda ir dega, o poste 
tylu. Visai taip, kaip anuose ma
žuose nameliuose. Kažkas meta 
raudoną šviesą. Skaisčiai raudoną, 
lyg aguona jų mažam daržely. Jei 
tai nebūtų karas, būtų gražu, ir 
jis mažytei Janei galėtų parodyti 
liepsnojantį žaliom ar raudonom 
šviesom ilgą lauką. Nuo miško 
ligi upės. Ligi kranto, ant kurio 
jįs čia sėdi.

Vis ruduo. Sausai šiltas, tik kar
tais vėjas ir lietūs. Vėjas nuplėšė 
paskutines šermukšnio kruvinas 
uogas. Stovėjo jie postuose, ir 
vieną rytą atėjus; geležinė audra 
išmetė iš jų. Be tvarkos bėgo jie 
ir atsirėmė į upę. Neplati ji, bet 
šaltas molinas vanduo šoko per 
pakraščiuose gulinčius akmenis. 
Jie šoko J vandenį be tvarkos, nes 
čia pat arti, ten, kur vakar vėjas 
numetė paskutinę kruviną šer

mukšnio kekę, ten, kur jis sva
jojo apie namus, buvo mirtis nesu
laikoma, masinė ir geležinė.

— Negi reiks mirti vandeny? 
Ne, kvailai Nesąmonė! — purtė 
galvą Kazys, — kvaili įsitikinimai!

Įtikinėjo jis save ir jautė, kaip 
visomis gyslomis jis nori kuo grei
čiau pasiekti kitą krantą. Jis ne
kenčia vandens ir pirmas brenda 
žliuksinčiais batais į čia pat 
esantį krantą. Pirmas, o bijojo 
vandeny mirti. Perplaukė, nors 
dažnai palei ausis girdėjo šnirpš
timą ir vandenį kažkas lyg pie- 
menystės metais botagu perkirs- 
davo. Pirmas pasiekė krantą. Drau
gai truputį atsilikę. O užpakaly, 
visai užpakaly, mirtis. Vandens 
mažiau, negu ligi kelių. Jis šoka 
iš jo į krantą, bet kažkas nutve
ria jį už krūtinės, už rankos ir 
laiko. Gal todėl, kad jis pirmas, 
kad palauktų kitų, gal todėl, kad 
taip labai veržėsi. Jis truputį lyg 
galvoja, sukasi šonu, krinta į'van
denį ir raudonai jį dažo. Vienas 
draugų iškelia į krantą.

— Matai, jed nebūtų taip sku
bėjęs, nebūtų užšokęs ant serijos 
kulkų, — pasako ir palieka, nes 
taip arti mirtis.

Kazio lūpos praviros ir, rodos, 
jis nori pasakyti: — Ne, Janut, 
juk aš tik taip sau. Juk — viskas 
čia buvo netikra. Viskas — ir til
tas, ir upė, ir net obelys mūsų so
dely.

Kažkur degė, ūžė, kažkas bėgo, 
tik jis buvo ramus, nes buvo per
bridęs į kitą krantą.

Pagrindinis Pittsburgo U n-to trobesys — Cathedral of Learning (Mokslo 
Katedra) Aukščiausias pasaulyje universitetas: 163 m. 42 aukštai, 100 audi
torijų. 200 biurų, profesorių kabinetų ir kitų kambarių. Tame skaičiuje 
lietuvių kambarys — klašė.

Amerikos mokyklos
DR. ALBERTAS N. TARULIS Camegie Institute of Technology 

profesorius Pittsburgh, Pa., USA.
(Pabaiga)

Toksai aukštesniojo mokslo pa
mėgimas Amerikoje iš dalies gal 
galima paaiškinti tuo, kad moks
las pradžios ir aukštesnėse vie
šosiose mokyklose teikiamas ne
mokami. Mokiniai nemokamai ne 
tik mokomi, bet gauna ir moks
lo priemones (knygas, sąsiuvinius, 
pieštukus). Nemokamai, žinoma,

dol. kaštavo privačių mokyklų iš
laikymas.

Turėdamos tiek daug mokinių, 
aukštesnės mokyklos kiekvieną 
pavasarį išleidžia per milijoną 
abiejų lyčių jaunuolių. Tai sudaro 
apie pusę visų septyniolikamečių 
jaunuolių krašte. Kadangi tai 
vyksta jau daugelis metų, tai kas

tis kasdieniniam gyvenimui. Yra studentų, kurios teikia lygiai to- 
aukštesniųjų technikos mokyklų.kios pačios vertės visų laipsnių 
Komerciniuose skyriuose dėstoma diplomus. Europoje kartais gir- 
knygvedyba, stenografija, mašin- dima nuomonė, kad kolegija esan- 
raštis ir pan. Tačiau šiuo atveju ti kaž kas žehiesnio už universi-
dažnai nukrypstama į programos 
perkrovimą. Tiesa, mokinys iš 
dalies gali pasirinkti ką klausy
ti (elektyvinė sistema), bet pasi
rinkimas ne visada būna tikslus. 
Diskusijos dar nėra baigtos ir jų 
išdavos žymia dalimi pareis nuo 
paskutiniu metu iškilusių disku
sijų dėl aukštojo mokslo supopu- 
liarinimo.

Apskritai, jaunimo lavinimo 
problema ir Amerikoje yra tokia 
pat aktuali, kaip ir visur kitur. 
Apskaičiuojama, kad 1937 — nor
malios ūkinės konjunktūros me
tais — tik 20% jaunimo tarp 16 
ir 24 metų mokėsi, 40% turėjo 
darbą, 15% buvo ištekėjusių ir 
25% buvo be jokio darbo. 25% 
skaičiais reiškė 5 mil. Iš to skai
čiaus tik koks 'A mil. mokėsi pri
vačiose dieninėse ir vakarinėse 
profesinėse mokyklose. Kadangi 
Amerikoje nėra karo prievolės, 
tai nemaža pajėgiausio jaunimo 
dalis dykinėja, leidžia laiką spor
to rungtynėse, kinuose ir, deja, 
dažnai palinksta net į nusikal
timus.

3. AUKŠTASIS MOKSLAS
Aukštosios mokyklos Ameriko

je vadinamos kolegijomis (colle
ges), institutais ir universitetais. 
Jokio skirtumo rango atžvilgiu 
tarp jų nėra. Tiesa, kolegijomis 
kai kada vadinami universitetų 
arba institutų skyriai ar padali
niai, bet, iš «antros pusės, yra 
daugybė visai nepriklausomų ko
legijų su dešimtimis tūkstančių

Viešųjų aukštųjų mokyklų 
Privačių „ „
Viso- 
Mokomojo personalo

Pažymėtinas privačių aukštųjų 
mokyklų gausumas. Jos tačiau 
dažniausiai nedidelės, ir vidutinis 
studentų skaičius 1943/44 tebuvo 
vos per 400. Bet reikia pasaky
ti, kad ir viešosiose mokyklose 
vidutinis studentų skaičius tais 
pačiais metais nesiekė nė 800. Tai 
jau gal net per didelis susmulkė
jimas, nors netrūksta ir mokyklų, 
skaičiuojančių studentus dešimti
mis tūkstančių, o išlaidas — deš
imtimis mil. dol.

Amerikos aukštosiose mokyklo
se, normaliai, mokslas tęsiasi 4 
metus. Todėl ir studentai čia 
kiekvienais metais turi kitą ofi
cialų vardą: freshman, sophomo
re, junior, senior. Nukrypimų nuo 
tos normos pasitaiko tik kai ku
rių profesijų paruošime, su vie- 
neriais ar daugiau papildomų 
metų, ir žemesnėse kolegijose 
(junior colleges), kur mokslas tę
siasi dvejis, kartais trejis metus.

Beveik visos aukštosios mokyk
los teikia antrą reguliarų kursą 
vakarais bei vasaros atostogų me
tu. Siekiant aukštojo mokslo di
plomo šiuo kelių, paprastai, su
gaištama dvigubai ilgiau, būtent, 
8—9 metai. Bendras studentų 
skaičius vakariniuose ir vasaros 
kursuose prieš karą siekdavo 
’/< mil., taigi ligi pusės reguliarių 
studentų skaičiaus.

Programos Amerikos aukšto
siose mokyklose labai speciali
zuotos. Vengiama apkrovimo ne
būtinu balastu. Pažymėtina ta
čiau, kad net ir technikams — 
bent kiek tai žinoma šio rašinio
autoriui iš praktikos — dėstomas 
specialus socialinių santykių kur
sas, į kurį įeina istorija, ekono
mika, psichologija ir kiti dalykai. 
Didelis dėmesys kreipiamas į 
anglų ir svetima kalbas. Iš dak- 
tarantų reikalaujama egzaminų 
iš dviejų svetimų kalbų. Taip pat 
ir fizinis auklėjimas niekur nėra 
nustumtas į paskutinę vietą. 
Kiekviena aukštoji mokykla turi 
puikias aikštes, gimnastikos sa
les (čia vadinamas gimnazijomis), 
dažnai plaukymo baseinus. ' Kai 
kurių universitetų sporto koman
dos priklauso pačiai aukščiausiai 
klasei.

Vadovėlių didžiausias pasirin
kimas. Instruktorių daug, ir kla
ses stengiamasi laikyti mažas. 
Techniniai įrengimai dažniausiai 
labai geri ir į juos kasmet deda
mi milijonai dolerių. Pav., Car
negie Institute of Technology 
Pittsburghe šiais metais pradėjo 
statyti cyclotroną (atomams skal-

tik netiesioginiai, nes mokyklos 
išlaikomos iš kitais keliais suren
kamų mokesčių bei rinkliavų. 
Šiaip ar taip, kiekvienas ameri
kietis apie 1J4% savo pajamų tu
ri skirti švietimo reikalams, ir 
dargi nepareinamai nuo to, ar jis 
turi vaikų ar ne. 1943/44 apie */s 
mokslo išlaidų pakėlė vietos savi
valdybių biudžetai: likutį papildė 
atskiros valstybės, ir tik nežy
mią dalį pridėjo federalinis iž
das, privatūs asmenys subsidijo
mis, dovanomis, palikimais ir kt.

Bet kaip ten bebūtų, Amerikos 
jaunimas turi teisę nemokamai 
baigti pradžios ir aukštesnįjį 
mokslą. Kiek jis ta teise gali pa
sinaudoti, pareina nuo to, ar jo 
tėvai išgali jį išlaikyti be darbo 
iki 17—18 metų.

Amerikos vidurinės bei aukš
tesnės mokyklos nėra vienodo ly
gio. Savaime suprantama, tokia
me turtingame krašte nestinga 
mokyklų su moderniausiais įren
gimais. Yra milžinų, kaip kad 
viena New Yorko high school su 
8.000 mokinių, bet yra ir visai 
smulkučių. Todėl ir vidutinė 
aukštesnioji mokykla -teturi apie 
200 mokinių. Privačiose moky
klose mokinių skaičius dažnai be
siekia nė 100. O tokioje mokyklo
je jau sunkiau turėti labai gerų 
(gerai apmokamų) mokytojų, tur
tingas laboratorijas, plaukymo 
baseinus ir pan.

Vis dėlto į vidurines bei aukš
tesnes mokyklas 1943/44 buvo 
įdėta 3—4 mrd. dol. (žemė, trobė- 
siai, įrengimai, fondai), o jų visų 
išlaikymas kaštavo per 1 mrd. 
dol. metams, t, sk. per 80 mil.

antras trečias suaugęs amerikietis 
yra baigęs aukštesniąją mokyklą. 
Si proporcija žemesnė tik senesnio 
amžiaus žmonių tarpe.

Reikia tačiau pažymėti, kad 
labai didelei amerikiečių jauni
mo daliai mokslas taip ir pasi
baigia aukštesnėje mokykloje. Vi
sų pirma apie 54 iki */a įstojusių 
nubyra ir baigimo (graduation) 
nebesulaukia. Gi iš baigusių tik 
A įstoja į aukštąsias mokyklas.

Ryšium su tuo reiškiniu, jau se
niai vyksta diskusijos dėl Ameri
kos aukštesniųjų mokyklų pro
gramos. Jeigu seniau tos svar
biausias tikslas buvo paruošti mo
kinį aukštajai mokyklai, tai da
bar daug kur galima specializuo-

dyti įrengimą), kuris kaštuos per 
milijoną dol. ir ketina būti ga
lingiausias pasaulyje.

Studentų priežiūra gana griež
ta. Paskaitų ir darbų lankymas 
privalomas ir kas kartą tikrina
mas. Kiekvieno semestro pabai
goje daromi visų klausytų daly
kų egzaminai raštu. Normaliai 
dirbdamas, ketvirtų metų pabai
goje kiekvienas studentas gauna 
diplomą. „Amžinų studentų“ tipas 
visai nežinomas. Studijos taip su
tvarkytos, kad praėjusį rudenį įs
toję studentai jau dabar dėvi 
megztinius su išsiuvinėtu „1951", 
kas parodo jų baigimo metus 
(graduation). Diplomų įteikimas, 
kuris čia vadinamas commence
ment (pradžia), būna labai iškil-

Tipingas Camegie Institute of Technology Pittsburge mergaičių bendra
bučio kambarys.

tetą ar institutą, neturi jokio pa
grindo.

Neturi taip pat pagrindo ir 
nuomonė, kad Amerikos kolegi
jos ar universitetai esą europi
nės gimnazijos pabaiga ir uni
versiteto pradžia arba dvi pasku
tinės gimnazijos klasės ir du pir
mieji universiteto kursai. Si nuo
monė nepagrįsta todėl, kad istoti 
į aukštąją mokyklą Amerikoje 
galima tik po 12 metų mokslo — 
8 metai pradžios ir 4 metai aukš
tesnio. Kaip jau buvo nurodyta, 
kalbant apie aukštesnes mokyk
las, tiek pat ilgas paruošimas 
buvo prieš karą ir Lietuvoje ir 
beveik visur Europoje.

Įvairių pavadinimų aukštųjų 
mokyklų Amerikoje yra apie 
1.700. Jose visose šiuo metu mo
kosi apie 2,3 mil. studentų, o mo
komasis personalas siekia beveik 
200.000. Tai yra kuone dvigubai 
daugiau nei prieš karą, kai stu
dentų buvo apie 1A mil., ir kuo
ne triskart daugiau nei karo me
tu. Karo meto prievolė buvo ati
traukusi nuo studijų apie % mil. 
vyrų. Ryšium su tuo ir prieška
rinis studentų bei studenčių san
tykis 3:2 buvo pasikeitęs net į 2:1. 
Dabar prieškarinė būklė yra vėl 
atstatyta.

Aukštųjų mokyklų suskirsty
mas į viešas ir privačias turimas 
tik 1943/44 — taigi nenormaliems 
karo metams. Jis tada atrodė 
taip:

557, studentų 422.000
1.140 „ 455.000
1.697 „ 877.000

130.000 t. sk. mot. 40.000
mingas: susirenka visa profesūra 
su togomis, diplomantai irgi ta 
proga pasipuošia juodomis togo
mis. Sakomos kalbos, groja mu
zika, prezidentas (rektorius) spau
džia kiekvienam naujai diplo
muotam ranką.

Savaime suprantama, dėl nesu" 
gebėjimo ar dėl neturėjimo lėšų, 
nemaža studentų dalis nubyra, ir 
todėl prieš karą diplomus gau
davo apie pusę to skaičiaus, kuris 
pradėdavo studijas. Bendras di
plomų skaičius siekdavo netoli 
200.000. Sis skaičius reiškė, kad 
diplomus gaudavo apie 8% visų 
jaunuolių, sulaukusių 21 metus, 
kas laikoma normaliu aukštojo 
mokslo baigimo amžiumi.

Salia normalių baigimo diplo
mų (bachelor’s degrees), Amerikos 
aukštosios mokyklos dar teikia 
magisterio ir daktaro laipsnius 
(master’s ir doctor’s degrees). 
Prieš karą būdavo suteikiama apie 
25.000 magisterio ir daugiau kaip 
3.000 daktaro laipsnių; be to, dar 
apie 1.000 garbės daktaro laips
nių.

Magisteriams ir daktarams 
ruošti yra specialūs mokyklų sky
riai (graduate studies), prieinami 
tik diplomuotiems su geru ar la
bai geru pažymių, vidurkiu. Šio 
rašinio autoriui artimiau žinomo
je mokykloje — Camegie Insti
tute of Technology — magisterio 
laipsnio įsigijimas galimas po 
1—2 metų papildomų studijų, eg
zaminų ir rašytinės tezės patvir
tinimo; papildomos studijos, eg-

dijų. Jas gana gausiai skiria pa
čios mokyklos, valstybė, miestai, 
įmonės, draugijos ir atskiri asme
nys. Jų yra viAkartinių ir nuo
latinių; teikiančių šiokį tokį pra
gyvenimo minimumą ir visai 
smulkių pašaipėlių. Šiuo metu 
valstybinėmis stipendijomis pla
čiai naudojasi studentai-karo da
lyviai (veteranai). Jų yra dau
giau kaip 1 mil., taigi arti pusės 
visų įregistruotų studentų, o vyrų 
studentų tarpe tik retas yra ne 
veteranas. Ir šio rašinio autorius 
mankština ne vieną buvusį leite
nantą ar kapitoną, iš kurių daž
nas yra buvęs Vokietijoje, turi 
supratimą apie DP gyvenimą, bet 
nebeturi tos puikybės, kurią jam 
teikdavo uniforma ir jeepas.

Sunkią problemą vedusioms 
studentams sukelia butų trūku
mas. Praėjusią vasarą teko ma
tyti Pennsylvania State College 
(bene 20.000 studentų) ištisą auto" 
mobilių priektfbų-namukų mies
telį (trailer city), kuriame gyveno 
keli šimtai studentų veteranų su 
šeimomis. Naujam 4-—5 kambarių 
butui kai kuriuose miestuose 
tenka mokėti iki 150 dol., be to, 
su vaikais niekas neįsileidžia. 
Žymiai geriau studentėms, kurių 
dauguma gyvena patogiuose ir 
nebrangiuose mokyklų bendrabu
čiuose (dormitories).

Nepaisant visų šitų vargų, stu
dentų darbštumas labai džiugi
nantis. Dirbti su Amerikos stu
dentais malonu. Pasyvaus sėdė
jimo, nusirašinėjimo-netenka pa
stebėti. Taip pat nėra jokių iš
sišokimų, kurių pasitaiko aukš
tesnėse mokyklose. Patys studen
tai pasižymi paprastumu. Jie 
ateina į mokyklą apsirengę ne 
kaip į pasimatymą, bet |kaip į 
darbovietę. Dargi gatvėje pažin
si studentą. Taip pat nėra vo
kiško blizgučių pamėgimo: ntar- 
gų kepurių, juostų, vėliavų, kardų.

Kietai dirbti studentams reikia 
todėl, kad į aukštąją mokyklą 
pakliūti, dėl perpildymo, labai 
sunku. Garsesnės mokyklos rei
kalauja išlaikyti sunkius stoja
muosius egzaminus. Camegie In
stitute of Technology praėjusį ru
denį patenkino tik 1 iš 10 įstoji
mo prašymų. Panašiai yra ir ki
tur. Tačiau net ir toks negirdėtas 
veržimasis į aukštąsias mokyklas 
dar nelaikomas pakankamu. Ne
seniai speciali federalinė komi
sija iškėlė siūlymą studentų skai
čių pakelti iki 4 mil. (dabar yra 
2,3 mil.), kas sudarytų 40% ati
tinkamo amžiaus jaunuolių, (da
bar yra apie 20%). Komisija nu
rodo, kad 1940 buvo vos 4,5% 
amerikiečių, 21 ir daugiau metų, 
su aukštuoju mqkslu ir kad šan
sai penktamečiui mokiniui baigti 
aukštąjį mokslą buvo 7 prieš 100.

Pabaigai keletas žodžių apie 
pačių mokyklų priežiūrą. Sis 
klausimas rodosi svarbus, turint 
galvoje tokį didelį privačių aukš
tųjų mokyklų skaičių. Daugybė jų 
negauna nė cento valstybinių pa
šalpų ir todėl valstybė negali da
ryti jokio spaudimo šiuo keliu. 
Jos veikia savo statutais, renka
si prezidentą (rektorių), samdosi 
profesorius ir nustato programas. 
jos pačios ir kontroliuojąs!, bū
tent, per aukštųjų mokyklų są- 
jaungą, kuri nustato bendruosius 
standartus. Tik sąjungos pripa-

Carnegie Institute of Technology Pittsburge trobesiai, sugrupuoti vienoje 
vietoje.

zaminai ir disertacija, siekiant 
daktaro laipsnio, trunka mažiau
siai trejis metus. Apskritai, dak
taro laipsnis Amerikoje teikia
mas ne lengvai, tik aukštų moks
linių kvalifikacijų asmenims, ir 
todėl jis labai vertinamas. Gauti 
paskyrimą dėstyti aukštojoje mo
kykloje, be daktaro laipsnio, ga
lima tik išimtiniu atsitikimu, pa
prastai gi, su mažesniu atlygi-’ 
nimu.

Mokslas visose aukštosiose mo
kyklose apmokamas. Mokesčiai 
visur skirtingi: žemesni viešose 
mokyklose, aukštesni privačiose, 
net labai aukšti specialėse tur
tuoliams. Reikia tačiau pasakyti, 
kad studentų mokesčiai net ir 
privačiose mokyklose sudaro tik 
nedidelę pajamų dalį — dažniau
siai, apie A ar Vs. Antra tiek pri
dedama iš viešųjų lėšų, o lieka
ną — A iki A — išlygina mo
kyklų fondai,, dovanos ir kitos
pajamos. Viešose mokyklose stu
dentų mokesčiai kartais nesiekia 
nė 10% visų pajamų. Visos aukš
tojo mokslo išlaidos prieš šį karą 
siekdavo virš VA mrd. dol., o tur
tas — arti 5 mrd. dol. Dabar šie 
skaičiai daug aukštesni.

Vis dėlto aukštasis mokslas 
Amerikoje nėra pigus Metams
studentui reikia turėti mažiausiai 
1.000—1.200 dol. Todėl čia apskai
čiuojama, kad šansai jaunuoliui 
iš šeimos su 2.500 dol. metinėmis 
pajamomis baigti aukštąjį mokslą 
yra 1 prieš 10 o tokių šeimų yra 
apie */s.

Nemažą paspirtį darbštūs ir ga
būs studentai gauna iš stipen-

žintų mokyklų diplomai naudo
jasi visuomenės pasitikėjimu. Ir 
juo geresnė mokykla, tuo daugiau 
studentų. Taigi ir Čia tas pats 
konkurencijos dėsnis. Tam tikros 
įtakos turi ir Amerikos Profe
sorių Sąjunga, įtraukianti i sa
vo juoduosius sąrašus tas aukštą
sias mokyklas, kurios prasilenkia 
su aukštėjo mokslo etikos ar ly
gio reikalavimais.

Pradžios ir aukštesnės mokyk-
los prižiūrimos atskirų valstybių 
švietimo tarybų (State Educatio
nal Boards). Žinoma, juo labiau 
viešosios. Federalinė Švietimo įs
taiga (United States Office of 
Education) yra visai menkutė įs
taiga, kaž kuriais sumetimais pri
skirta prie Federalinės Saugumo 
Agentūros (Federal Security 
Agency). Jos mažas personalas ir 
menkos lėšos neleidžia Išplėsti 
darbo kiek plačiau už eilinės sta- 
.tistikos rinkimo ir skelbimo ribų.

Klemensas Jūra. TREMTINIO AŠA
RA. Lyrika. Iliustracijos Vytauto Ga
vėno. Išleido Lithuania rankraščio 
tėisėmls Vokietijoje 1948 m. Tiražas 
200 egz. 70 psl.

AUKA. Sielovados žurnalas. Kirch- 
helm-Teck, 1948 m., 3 Nr., 134 psl., 
Kaina RM. 5.—.

4



1948. IV. 24. Nr. 16 (126) ŽIBURIAI 5 PSL.

JOKIA AUKA...
(atkelta iš 3 psl.)

Vadinasi, tremtis — tautos apaš
talavimas, padarytos piktojo prie
šo skriaudos liudijimas, patirto‘ne
teisingumo skelbimas, priešo ' de
maskavimas, atpildo ir teisybės 
šaukimas. Dėl to bolševikai tiek 
daug deda pastangų tremtinius iš
gaudyti ir parsigabenti j savo ver
giją. Jei jiems tai pavyktų, pa
vergtos tautos taptų nebylės.

Tremtis tai kova. Kova ne
nuilstamoji, be atvangos ir be 
rankų nuleidimo. Kova sunki ir 
kieta nuo pradžios ligi pabaigos. 
Nesvarbu, koks tarpas bus tarp šių 
dviejų taškų — penkeri, dešimt 
ar šimtas metų. Kantrybės ir išt
vermės privalo pakakt, kaip lygiai
ir šviesiosios vilties. Tautos, anot 
prancūzų auksaburnio vyskupo 
Bossueto, kurios susiranda jėgų 
savose nelaimėse, gali drąsiai sa
kyti, jog neprarasdamos vilties, 
yra visa išgelbėjusios.

Mes. lietuviai, čia tremtyje tu
rim dar vieną svarbų uždavinį — 
žūt būt apsaugoti Lietuvą nuo 
įgrūdimo į tokias sąlygas, kurios 
yra priešingos Vakarams. Palaiky
mas ryšio ir bendrojo darbo Lie
tuvos su Vakarais yra gyvastin- 
giauąias ir nepraeinamiausias jos 
civilizacinis ir valstybinis intere
sas. Tik tremties lietuviai, ypač 
jos politikai, turi tam tikrų gali
mybių tuos ryšius ir bendrąjį dar
bą palaikyti.

Galima padaryti prieškarinei 
Lietuvai priekaištą, kad ji yra bu
vusi kiek atokiau nuo tikrosios 
vakarų civilizacijos, kad lietuviš
koji visuomenė esmėje dar nebu
vo visiškai laimėta tai civilizaci
jai, bet turim konstatuoti, kaipo 
tikrą ir neginčijamą tiesą, kad šio 
klausimo mūsų laikų Lietuvoj jau 
nebebuvo. Klausimas — Rytai ar 
Vakarai — buvo aiškiai ir nesvy
ruojamai Vakarų naudai išspręstas 
Rymo katalikybės priėmimo fak
tas. Turim konstatuoti, kad po šio 
fakto, kiek lietuvių tauta turėdavo 
galimybės laisvai pasirinkti civili
zacijos kryptf, visuomet jos ieš
kodavo Vakaruose ir eidavo Va
karų keliais. Lygiai turim konsta
tuoti ir kitą tiesą, kad mūsų ga
lingas Rytų kaimynas — Maskva 
nepraleidžia nė vienos jam palan
kios progos įjungti Lietuvai į Ry
tų orbitą ir civilizaciją, nešdamas 
tuo patim lietuvių tautos politi
niams ir tautiniams idealams mirtį. 
Tai nątvirtina praeities amžiai ir 
dabar gyvenamoji liūdna tikrovė.

Rusai, kaip ir germanai, turi sa
vo amžiną dvasią ir idėją, kurios 
nekeičia nei amžiai, nei režimai. 
Rusų dvasia įsigalėjo ir paskuti
niojoj rusų revoliucijoj, kurios iš
tisos kartos laukė. Ta dvasia už
viešpatavo ir socializmą ir padarė 
iš jo mongoliškojo socializmo lai
dą.

Tarp Lietuvos ir Rusijos negali 
būti kompromisų, kol istorinė Ru
sijos idėja bus svetimų žemių gro
bimas, civilizacinių ir tautinių skir
tumų naikinimas ir žmogaus apiplė
šimas iš visų jo žmogiškųjų verty
bių bei jo pavertimas vergu.

Lietuviškoji gyvenimo koncepci
ja yra Vakarų koncepcijtf, Vakarų 
koncepcija, kažkur Europos Ry
tuose pamesta ir įgrūsta į svetimų 
kultūrų tarpą.

Jei sugebėsime išlaikyti Lietu
vos ryšį su Vakarais, jei parneši
me į Lietuvą ryšį su Vakarais, jei 
parnešime į Lietuvą pažinimą ir 
gilų supratimą tų idėjų, programų 
ir koncepcijų, kurios auga ir vys
tosi laisvuose krikščioniškuose 
Vakaruose Ir tai įgyvendinsime 
savo žemėj, galėsime pasakyti 
neklysdami, kad esam padarę, kas 
nuo mūsų priklausė kovoj už lie
tuviškos kultūros biologinę būklę.

Žvilgtelkim dabar, kas už mūsų 
nugarų pasiliko ir kas prieš akis 
stovi.

Atsidūrėme labai įvairiaspalvėj 
aplinkoj: amerikiečiai, anglai, 
prancūzai, vokiečiai, lenkai ir t.t. 
ir Lt., kurie mūs nepažino. Jiems 
buvom kažkokia egzotinė .tauta. 
Aplinkybės mūsų gyvenamojo 
krašto žmones nedraugingai prieš 
mus nuteikė. įvairių puolimų teko 
atlaikyt. Kiti stebėjo su nepasiti
kėjimu ir karts nuo karto tėkštel- 
davo mums nenupelnytą antausį. 
Atlaikėm. Nugalėjom ir privertėm 
mūsų tautines vertybes ir garbę 
pervertinti; pripažino, ko esam iš 
tikrųjų verti. Iš tremties draugų 
eilės į pirmąsias vietas iškėlė. 
Tremtis parodė pasauliui Lietuvą, 
kokios jis lig šiol nematė ir ne
pažino: patriotinių jausmų lieps
nos išegzaltuotą, skausmo ir kan
čių nuvalytą, „mylinčių ir ken
čiančių už milijonus" kūrėjų spin
duliais* paauksuotą, panemunių gra
žiuose šlaituosė, pašešupių žavin
gose lygumose, Dubysos bei Šven
tosios trakeliuose bei kalnų—pa
kalnėlėse dar kryvių laikais iš liū
desio ir skausmo nupintomis dai
nomis ir raudomis skambančią. 
Lietuviškoji tremtis taip pat 
sudrumstė ir paveikė Vakarų Eu
ropos ir Amerikos valstybių vyrų 
sąžines mūsų tėvynės naudai.

Tai buvo laimėtą neįsiavizduo- 
jamai sunkiose gyvenimo sąlygo
se. Bet tėvynę mylinčiai šrdžiai 
jėgų pastangoms nepritrūko. To
mis dažnai antžmogiškomis sąly
gomis švariaširdis lietuvis pats 
tėvynės vardą ir garbę kėlė ir 
trukdė tam vardui kenkti kitiems 
savo nesusipratusiems ar piktos 
valios broliams.

Metai slinko vieni po kitų. 'Gy
venimo sąlygos sunkėio — ir me
džiaginės ir dvasinės. Sunki gyve
nimo našta pradėjo tremtinio nu
garą lenkti. Emigracinis grybelis 
pradėjo jo sielą apnykt prieš laiką. 
Kovingumas ir atsparumas pradėjo 
mažėti. Su jais kartu ir pareigin
gumas. Šiandien jau mūsų fronte 
daug spragai 'atsirado, spragų jau- 

' trių ir baugių savo ateities rezul
tatais. Reikėjo surinkti svarbioms 
peticijoms visų tremtinių parašai. 
Nesurinkta. Reikėjo sudaryti pro-

fesinė tremtinių ' statistika, labai 
svarbi ir reikalinga patiems trem
tiniams. Nesudaryta. Susiintere- 
savimas lietuvišku viešuoju rei
kalu sumažėjo ligi minimumo. 
Tremtinių viešas kad ir savas, -rei
kalas lyg nustojo egzistavęs. Kan
trybės ir ištvermės pritrūko dau
geliui. Jie pailso, atbuko ir parei
gos nebeatlieka. Bė to, pradėjo 
skverbtis j mūsų ir taip varganą 
gyvenimą visokios negerovės: šei
mų irimas, doros nebranginimas, 
spekuliacija, girtavimas, gimtosios 
kalbos žeminimas, vaikus leidžiant 
į svetimas mokyklas ir ją teršiant 
visokiomis svetimybėmis ir t.t. ir 
t.t. Ir tai visa daroma tuo metu,
kai nematomas lemties pirštas 
mums rašo mane, tekel, fares; kai 
tuo metu, kada mes’ sau gėdos 
darbą dirbame ar linksmybe 
sprogstame, tėvynėj pasilikę mums 
brangūs asmens bolševiko šaudo
mi, bado ir nepakeliamo darbo nu
kankinti miršta, pavojaus vaikomi, 
ar nustoję sau brangaus asmens 
ašarose tvinksta; kai mūsų žeme
lės simbolis yra kartuvės ir našlės 
rūbas. Dyla ir sąžinė, ir garbės 
jausmas, ir atsakingumas, ir tėvy
nės bei artimo meilė.

Prie tos pat rūšies negerovių 
priklauso ir emigiacinė karštligė, 
kuria mūsų tremties visuomenė 
susirgo. Nieks visu rimtum ir au
toritetingumu negali pasakyti, ka
da mes grįšime Lietuvon, kaip 
lygiai niekas negali pasakyti, ku
riuo keliu grįšime; ar tiesiu pro 
Berlyną, ar vingiuotu per čikagas, 
kanadas, australijas, Čilės ar kitus 
hebridus. Niekieno sąžinė negalėtų 
vykstantiems į emigraciją pa
sakyti: „Sustok, ką darai. Šiuo 
metu emigruot — lygu tėvynę par
duoti". Ne. Bet yra kitas pasaky
tinas žodis. Sąžinės, proto ir tė
vynės reikalo verčiamas pasakyti 
— visur ir kiekvienam, drąsiai ir 
atvirai, visu orumu ir įsitikinimu: 
„Ar tavo daromas žygis suderina
mas su tėvynės reikalais, ar pasi
rinktoji emigracija leis atlikti tavo
tremtinišką pareigą savo tautos 
ir tėvynės atžvilgiu, ar, pagaliau, 
rasi ten nuvykęs minimalines są
lygas savo kūno ir Mielos gyvybei 
išlaikyti?' Mūsų pagrindinis tiks
las tremtyje — kova už tėvynės 
išlaisvinimą ir ne tik išlaikymas, 
bet net padidinimas tų tautinių 
gėrybių, kurias išsinešėm iš savo 
tėvų žemelės ir kurios taip negai
lestingai naikinamos raudonojo 
priešo ten Lietuvoj. Ne visos val
stybės tam tikslui .siekti tinka. 
Pietų Amerika, pav., dėl jos nusi
statymų, susitvarkymo ir pažiūros 
į imigrantus tam tikslui visai ne
tinka. Vienas senas jos gyvento
jas visai teisingai yra parašęs, kad 
Pietų Amerika atvykstančioms tau
tybėms yra kapas: atvykstančioji 
karta priešlaiką mirs, sunkiai ko
vodama dėl duonos kąsnio, o jau
noji karta jau nebekalbės lietuviš
kai, vadinasi, mirs savo tautai. 
Tuo būdu beatodairinė emigracija 
gali padėti bolševikui greičiau, iš
žudyti lietuvių tautą. Emigruojant 
reikalinga žiūrėt, kokios sąlygos 
yra mūsų tautiniams interesams 
tame krašte tarpti: klimatas, kul
tūrinis lygis, darbo ir pragyveni
mo sąlygos. Kokios tautinės ir kul
tūros atsparos: lietuviškoji bažny
čia, mokykla, spauda, * draugijos 
ir, pagaliau, tolis nuo Lietuvos. 
9ie dalykai visi yra svarbūs. Iš 
Uragvajaus ir Argentinos, rašo 
vienas rimtas ir visais atžvilgiais 
patikimas žmogus, retas kuris 
emigrantas ir norėdamas galės 
grįžti į Lietuvą, nes kelionė labai 
brangi, o prasisiekt retai kam te
pavyksta. Geriausia tinka tam rei
kalui — JAV, Kanada, Anglija, 
Pietų Afrika. Pasirinkimas to ar 
kito krašto dar didesnės reikš
mės įgyja ir dėl to, kad su mūsų 
noru ir mūsų tautos gyvybiniu in
teresu emigruoti kompaktine mase 
nieks nesiskaito ir tai pasiliks 
kaip geras, bet neįvykdytas suma
nymas.

Antra, pagrindinis mūsų trem
ties reikalas — kova už Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą. Ji turi 
tęstis ligi pabaigos, ligi karsto 
lentos, ten ar kitur bebūtų lietu
vis. Iš tos emigrantinės karštligės 
atrodo, kad visa pamiršta, visa 
nustumta j šalį. Vyrauja tik emi
gracija ir tik ja gyvenama, tik ja 
galva užimta. Emigracija virto ak
tualiausiu ir vyraujančiu klausi
mu. Didžios ir garbingos tautos 
nežūsta, žūsta tik menkavertės ir 
niekšingos. Nedegraduokim savo 
tėvynės ir savo tautos į tą pas
kutinę rūšį. 'Atsakomybė ir prakei
kimas kris ant mūsų galvų už tė
vynės likimą. Ką pasėsim, tą ir 
nuplausim. Nesiduokim patys su
virškinami svetimųjų gaivalų.

Tarp emigracinių ir tremtiniškų

negerovių primintinas dar išaugęs 
nesveikas partiškumas, kuris ne 
tik gadina nuotaikas, kliudo tar
pusavį partijų bendradarbiavimą 
Lietuvos laisvinimo darbe ir daug 
pakenks mūsų katalikiškam soli
darumui ir. reikalui bent ateityj: 
dabar gi tik gerokai padilgina 
nervus.

Broliai ir sesės Ateitininkai, pur
vino ir dvokiančio vandens plati 
srovė plaukia ir pradeda užliet 
mūsų tremtinišką visuomenę. Pa
vojų tas reiškinys sudaro ne tik 
tremtiniams, bet ir Lietuvai, nes 
tik mes tremtiniai galime laisvai 
kovot už tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę. Tad vardan savo 
brolių ir vardan tėvynės laisvės 
ir gerovės privalome pastatyti 
aukštą, galingą ir jokios galios

nepalaužiamą užtvanką tai srovei 
ne tik sulaikyti, bet ir sunaikinti. 
Ji į tą užtvanką privalo atsimušt 
ir ištikšt į mažyčiuš miglos laše
lius, kuriuos vėjas išnešiotų, ne
palikdamas mūsų išeivijoj jokių 
nuosėdų ar kitokių purvinų dėmių.

Tokią užtvanką gali sudaryti ne 
molio plytos, bet gyvieji žmonės 
ir žmonės ne bet kokie, bet rink
tiniai, galingos dvasios drąsių 
siekimų, krišnolo širdies ir karšta 
tėvynės meile liepsnoją.

Iš to seka, kad tos užtvankos 
ir inžinieriai ir statybinė medžiaga 
— Jūs, mielieji Ateitininkai, bei 
Jūsų pakriestieji talkininkai.

Statykite nedelsdami.
Jau geras laikas.
Dieve, padėk.

Kasselio lietuvių gimnazijos III abiturientų laida su mokytojais

Išleista III-čia abiturientų laida
Kassells. Balandžio 3 d. Kasselio 

gimnazija baigė trečiuosius mokslo 
metus, išleisdama 11 abiturientų. Si 
diena praėjo iškilmių ženkle. Ryte, 
po pamaldų, susirinkta teatro salėje, 
kurioje be mokinių gausiai dalyvavo 
ir stovyklos visuomenė. Sukvietus 
prezidiumą, padaryta 1947—48 mokslo 
metų apyskaita. Jos duomenimis, mi
nėtų mokslo metų būvyje mokėsi 
252, o jų pabaigoje 198 mokiniai. Iš 
jų 137 perkelti i aukštesnes klases 
be dvejetų ir 40 kandidatais, 9 mo
kiniams paskirtos pataisos ir 12 pa
likti tose pačiose klasėse.

Po prezidiumo narių bei gimn. di- 
rekt. J. Košio sveikinimų Įvyko iš
kilmingiausia akto dalis — brandos 
ateistatų įteikimas, kuriuos gavo šie 
abiturientai: Barauskas Leonas, Bu- 
drevičiOtė Regina. Genytė Eglė, Kaz
lauskaitė Valė, Landsbergytė Gra
žina, Paškevičiūtė Aldona, Slėnis Vy
tautas, Saltmiras Bronius, Vaičiūnas 
Algis, Varnaitė Elena ir Vinickaitė 
Veronika. Geriausiai gimnaziją baigė 
Varnaitė Elena, kurios pažymių, vi
durkis, 4,85. Be brandos atestatų taip 
pat buvo įteikti prie gimnazijos vei
kusių kursų lankytojams pažymėji
mai. šiuose kursuose įgytų specia
lybių pažymėjimus gavo: gali, sesėrų

21 mokinė, dantų gydytojų asisten
čių — 3, dailės meno — 14, siuvimo 
— 22, muzikos — 15. radio mechani
kų — 20, monterių — 21.

— Mokslo metų užbaigos proga bu
vo suruošta gimnazijos mokinių dar
belių paroda, kurioje išstatyta dau
giau kaip 200 eksponatų, šioje paro
doje gausiai dalyvavo mergaitės su 
savo taut, kostiumais, lėlėmis, meg- 
stukais, šalikais ir kt.

— Balandžio 1 d. pasirodė naujas 
stovyklos biuletenis „Žinios", kurį 
leidžia LTB Kasselio apylinkė, šis 
laikraštukas žada informuoti visais 
rūpinais klausimais ir skelbti svar
besniąsias politines žinias. „Žinios" 
išeina kasdien vieno, o šeštadieniais 
dvejų lapų.

Be „Žinių“ Kasselio stovykloje lei
džiamas ir „Giedros" biuletenis, ku
ris yra skiriamas Vakarų Vokietijoje 
gyvenantiems tremtiniams ir yra 
prašokęs 1000-ties egz. tiražą.

— Balandžio 9 d. Karinis teismas 
Kasselyje nubaudė 4 atentatinlnkus, 
kurie Naujųjų Metų išvakarėse |metė 
bombą | lietuvių pobūvi ir sužeidė 
2 žmones, tokiomis bausmėmis: Przy- 
bylowski Edvard -r 10 m., Gornlak 
Wladislaw — 5 m. ir Verži Albertą 
su Baumilu Petru po 2 m. kalėjimo.

Edv. š.

LIETUVIAI
LIETUVIAI URAGVAJUJE

Šiandien lietuvių daugiau ar ma- 
žfau galima rasti beveik kiek
vienoj pasaulio daly. Nemažas jų 
skaičius — apie 12.000 — yra įsi
kūrę Uragvajuje. Žinoma, tikrai 
susipratusių lietuvių yra žymiai 
mažiau, nes šis skaičius figūruoja 
tik popieriuose. Faktiškai nemaža 
dalis lietuvių yra apkomunistėję, 
o kiti yra nutautę ir užmiršę savo 
tėvų kalbą. Lietuviai čia verčiasi 
gana sunkiai, nes uždarbiai, ly
ginant su Siaur. Amerikos uždar
biais, yra gana maži, pav. vidu
tinis mėnesinis atlyginimas siekia

120—150 dol. Paprastas darbinin
kas prie namų statybos ar kelių 
taisymo už sunkaus 8 vai. darbo 
dieną gauna 4 dol., o stalius ar 
kitas amatininkas į dieną uždirba 
5,5, iki 6,50 dol. Pragyvenimas gi 
yra gana brangus, pav. maitinan
tis restorane valgis ir butas mė
nesiui kainuoja 90—100 dol. Taigi 
kitiems reikalams nedaug kas ir 
belieka. Ypatingai gyvenimas pa
sunkėjo po karo, kai kainos pašo- 
ko net trigubai. Kadangi Uragva- 
jus yra turistų šąjis, vasarą čia at
vyksta daug svetimšalių, ir gy
ventojams, o kartu ir mūsų tau
tiečiams, atsiranda daugiau ga
limybių užsidirbti. Tačiau vasaros 
sezonui praėjus ir turistams išvy-

„Vienybės" toliau susivienijimo 
organu nebelaikyti.

Apsvarstyti ir kiti susivienijimo 
reikalai. Tai pat patvirtinta visuo
tinio narių susirinkimo išrinkta 
valdyba, į kurią įeina pirm. G. 
Šimkūnas, vicepirm. P. Kučinskas, 
sekr. S. Majauskas, ižd. K. Kaž- 
daila ir nariai L. Ribikauskas, J. 
Jankauskas ir A. Pilypas. Susi
vienijimas turi 597 narius.

WINNIPEGO LIETUVIŲ KLUBAS 
ATIDARĖ SAVO SVETAINĘ

Vinnipego Lietuvių Klubo komi
teto ir lietuviškosios visuomenės 
pastangomis buvo atidaryta nau
joji klubo svetainė. Į klubo komi
teto atsišaukimus Kanados ir JAV 
geros valios tautiečiai atsiliepė ir 
svetainės įrengimą gausiai parėmė. 
Kai kurie tautiečiai prisidėjo ne
tik aukom, bet ir paskolom, be 
kurių svetainės įsigijimas vinnipe- 
giečiams būtų buvęs beveik neį
manomas. Į svetainės atidarymo 
proga suruoštą koncertą atsilankę 
lietuvių ir kitų tautų organizacijų 
atstovai nuoširdžiai sveikino klu? 
bą ir gausiai aukomis parėmė nau
jąją svetainę. Koncertas davė apie 
1000 dol. pelno.

GRAŽIAI DIRBAMAS ŠALPOS 
DARBAS

Waterbury • prieš metus buvo 
įsteigtas lietuvių Care and Relief 
Club, kuris palyginti per trumpą 
laiką nuveikė didelį darbą trem
tinių šelpimo srity. Jis jau yra 
pasiuntęs apie 900 siuntiniu, 
kuriuos sudarė 19 500 svarų mai
sto, drabužių ir kt. reikmenų. 
Apytikriai šių siuntinių vertė siekia 
4500 dol.

LIETUVIAI PIRMAUJA
Omakos (JAV) lietuvių krep

šinio komanda katalikų jaunimo 
sąjungoje sužaidusi su 22 parapi
jų komandomis laimėjo visas šias 
rungtynes.

Varti tragiko ir karžygiška didybe
šveicarų spauda apie Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų likimą

Baltijos valstybių ir ypačiai 
Lietuvos byla šveicarų spaudoj 
nuolat judinama.Paskutinių me
tu tam progų davė Lietuvos ir 
Estijos nepriklausmybės 30 metų 
sukaktis ir Dr. N. E. Sūduvio 
knyga „Ein kleines Volk wird 
ausgeloscht“. Pastarąją recenza
vo keliasdešimt šveicarų laikraš
čių, ir jos sukelta publicistinė 
banga nenusėda. Pasinaudoda
mas tos knygos duomenimis, 
„Rheintaler Volksfreund“ įsidėjo 
platesnį straipsnį, kuriame be 
kitko rašo: „Tų trijų mažų, taiką 
branginančių, aukštos Baltijos 
tautų jaunystės istorija kupina 
žiaurios ir karčios tragikos, bet 
taip pat ir pavyzdingos karžygiš
kos didybės. Tai kankinių isto
rija, kokios XX amžius dar ne
buvo matęs ir kuri mus, taip pat 
mažos šveicarų valstybės pilie
čius, jaudina ligi pačių širdies 
gelmių.“

Pacitavęs iš Sūduvio knygos 
sovietinio lietuvių tautos perse
kiojimo duomenis, šveicarų lai
kraštis baigia: „Nepaisydami kan
čių bei persekiojimų, pabaltiečiai 
nenuleidžia nei rankų, nei galvos. 
Tie, kurie gavo pabėgti į užsie
nius, nuolat šaukia teisės ir lais
vės. Ir jeigu šio pasaulio didieji, 
susimetę tylos sąmokslui, to 
šauksmo vis neišgirsta, tai tat 
yra taip pat skandalinga, kaip 
skandalingas yra ir žygis šveica
rų vyriausybės, kuri norėdama 
prisigerinti Kremliui, de facto 
pripažino Baltijos valstybių iš
prievartavimą. Giliai užjausdami 
sunkų Baltijos tautų likimą, mes-

tikime, kad greit išauš diena, ka
da nukris jų vergijos pančiai ir 
joms bus grąžinta teisė ir laisvė“.

Baltijos valstybių tragedija da
vė akstiną kitam šveicarų lai
kraščiui, „Die Nation“, pakelti 
protesto balsą prieš neteisingu
mo dvasią, šiais laikais vyrau
jančią pasauly. Laikraštis niūriai 
nupiešia šių laikų paveikslą: „Pa
saulio sąžinė yra mirusi. Viršum 
griuvėsių triumfuoja senoji ne
teisingumo ir oportunizmo dva
sia. Didžiųjų tautų atstovai prie 
žaliojo stalo kalba apie laisvę 
taiką ir žmogaus teises. Tačiau 
jie patys netiki tuo, ką kalba. 
Kaip tad jais gali tikėti pasau
lis?

Milijonai buvo nekaltai išžu
dyti, ir pasaulis tylėjo. Milijonai 
nuėjo mūsų laikais kančių keliu. 
Jų gyvenimas buvo klaikuma ir 
mirtis. Neišgirstas nuaidėjo jų 
pagalbos šauksmas*~žmonijai. Mi
lijonai tebeeina dygliuotu vergi
jos keliu. Mūsų ausis pasiekia 
beviltiškas jų pagalbos šauksmas. 
O mes tylim, nes nebeturim są
žinės, širdies ir drąsos.

Kas šiandien beprisimena, kad 
kadaise buvo tokios Baltijos 
valstybės? Kas pagalvoja apie 
tai, kad kadaise ten ramiai gy
veno taikingi žmonės? Šiandien 
jie užmiršti, kankinami, naiki- . 
narni . . .

. . . Kur teisingumas? . . .
Pasaulio sąžinė yra mirusi. Juk 

kitaip ar mes galėtume tylėdami 
žiūrėti, kaip trys mažos nekaltos 
valstybės pamažu žūsta vergi
joje? . . .

kus, darbų sumažėja ir darbininkai 
yra priversti-dirbti sunkų statybos 
ir žemės ūkio darbą. Montevideo 
ir kituose didmiesčiuose jaučiama 
didelė butų stoka. Kadangi klima
tas yra gana šiltas, varguomenė 
sprendžia butų problemą, pasista
tydama užmiesty skardinius na
melius, kuriuose ir gyvena, va
sarą kęsdami karštį, o žiemą — 
vėjus su lietumi.

Kultūrinis lietuvių gyvenimas 
pasireiškia per įvairias organizaci
jas. Sąmoningieji Uragvajaus lie
tuviai yra susibūrę į 6 organizaci
jas, kurių tikslas — kovoti už Lie
tuvos laisvę ir už tremtin pate
kusių tautiečių reikalus.

Montevideo veikia dvi organi
zacijos, būtent, Kultūros Draugija 
ir Uragvajaus Lietuvių Taryba. Jų 
reikšmė, ypač tremtinių šelpimo 
darbe, yra labai didelė.

Kai kurie lietuviai čia yra pasi
žymėję mene, sporte bei kitose 
gyvenimo srityse. Liucija Andri
jauskaitė — Grišonienė, Birutė 
Zaganevičiūtė Vilkaviškietė ir 
Ona Mockutė yra garsėjančios 
dainininkės, prof. Paula Jarmala- 
vičiūte yra klasinių šokių moky
toja, o sportininkas Viktoras Cie- 
linskas yra vienas iš ' geriausių 
krepšininkų šioj šaly.

ARGENTINOS LIETUVIŲ SUSI
VIENIJIMO SUVAŽIAVIMAS
Vasario 21 ir 22 d. įvyko Argen

tinos Lietuvių Susivienijimo de
šimtasis metinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 55 atstovai.

Suvažiavime plačiai apsistota 
prie spaudos klausimo. Pernai me
tų suvažiąvime buvo nutarta lai
kyti susivienijimo organais „Arg. 
Lietuvių Balsą" ir komunistuojan
čią „Vienybę", bet šiais metais nu
tarta dėl jos politinės krypties

GEN. ČERNIUS IŠVYKSTA Į JAV
Buvęs Lietuvos ministeris pir

mininkas ir vyriausiojo štabo vir
šininkas gen. J. Černius, kuris 
paskutiniuoju metu gyveno Angli
joje ir dirbo ūkyje, baandžio 19 d. 
iš Southampton uosto išplaukia į 
JAV. Drauge su gen. Černium 
vyks jo žmona ir sūnus. Gen. Čer
nius yra pakviestas dėstyti vieno
je kolegijoje Minnesottą valsty
bėje.

NUOŠIRDŪS TREMTINIŲ
rėmėjai

JAV lietuviai yra svarbiausi trem
tin patekusių savo tautiečių rėmė
jai. Tarp kitų ypač paminėtinas Ro- 
chesterio (New York) lietuvių kle
bonas kun. Bakšys. Jis Jau yra iš
siuntęs 15 affldevitų ir žada dar dau
giau išsiųsti. Su Jo atsiųstais afflde- 
vitais kai kurie tremtiniai Jau yra 
nuvykę I JAV. Kun. Bakšys taip pat 
yra išsiuntęs tremtiniams ir žymų 
kieki maisto siuntinėlių.

Taip pat paminėtinos ir rocheste- 
riečlų Butrimų trys šeimos, kurios 
taip pat yra išsluntusios nemaža affi- 
devitų. Sų Jų affldevitais Jau trys 
tremtinių šeimos nuvyko | JAV. 
Joms p. Butrimai ir įsikurti JAV pa
dėjo. pr. S-tis

PADĖKA
L. T. B. Kasselio Apylinkės Ko

mitetui, Kasselio Lietuviams Stu
dentams už gilaus liūdesio va
landoje man pareikštas užuojau
tas, stovyklos parapijos klebo
nui, orkestro dalyviams, p. p. Pe
truliams, Bronytei Sravinskienei, 
A. Jasaičiui, K. Adomavičiui, V. 
Kanizauskui ir visiems kitiems 
už visokeriopą pagalbą, palydint 
mano mylimą vienintelę dukrelę 
JADVYGĄ į amžino poilsio vie
tą tremtyje, už vainikus bei gė
les reiškiu nuoširdžią padėką.

Pranas TOLEIKIS.

VYR. FASK-tas SKELBIA:
Stalo teniso pirmenybės. S. m. ge

gužės 15—16 d. d. Dillingene įvyksta 
Vokietijoje gyvenančių lietuvių tremi- 
tinių stalo teniso vyrų, moterų ir 
jaunių pirmenybės. Kiekvienas Vyr. 
FASK-te užsiregistravęs sporto klu
bas šioms pirmenybėms turi teisę 
įregistruoti: Vyrams — 3 dalyvius, 
moterims — 2 ir Jauniams — 2 dal.

Pirmenybių dalyviai nakvyne bus 
aprūpinti. Papildomas maisto davinys 
bus išduotas vietoje. Sausą davinį 
kiekvienas dalyvis turi 3 dienoms 
atsivežti. Dalyvių registracija pri
imama ir siunčiama iki gegužės 9 d. 
šiuo adresu: K. Zulpa, Dilllngen a. 
Donau, Litauisches Lager.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

VOKIETIJOS DP RINKTINE prieš 
VOKIEČIUS

Bad Nauhelmo didysis vokiečių 
šachmatų turnyras | kuri buvo su
trauktos pačios atipriosios vokiečių 

-šachmatų pajėgos, nes laukta buvo 
dalyvių iŠ Anglijos ir Amerikos, už
sibaigė Unzickerio, Mūncheno mei
sterio — jaunosios vokiečių šachmatų 
žvaigųdės — laimėjimu. Jis surinko 
9 taškus iš 12, vos vieną partiją pra
laimėjęs Niephausui «ir 4 baigęs ly
giomis; antruoju šiame turnyre atsi
stojo Rellstab su 8 tš. 3—5 vietas da
linosi Niephaus, Rddl ir Kieninger 
(Vokietijos 1947 m. meisteris), turė
dami po 7,5 tš., toliau Trdger, Rau- 
tenberg, Czago po 7 t. ir kt. mažiau. 
Paskutiniu liko amerikiečių itn. 
Moldt su O tš.

Šiuo turnyru vokiečiai buvo pasi
rengę pademonstruoti pasauliui savo 
galią šachmatų sporte, Juo labiau, 
kad užsienio' spaudoje jau dažnokai 
buvo minima, kad po Sovietų Sąjun
gos bene stipriausi būsią Vokietijos 
šachmatininkai.

Po šio turnyro Vokietijos geriau
sias dešimtukas susitiko su DP rink
tine, kurioje buvo 6 latviai, 1 lietu
vis, 2 rusai ir 1 lenkas. Pagal eilę jie 
išsirikiavo šitaip: Bohatyrčuk, Žem
galis, Endzelinš, Wotkowsky, Taut- 
valšas, Selezev, Ozols, Žirnis, Kru- 
minš ir Garais. Į rinktinę neatvyko 
iš Britų zonos latvis Rankis (Jis be 
kitko pranašavo 9:1 pralairpėjimą ir 
jo atvykimas girdi nieko nepadėtų, 
trūfco taipogi Hesseno meisterio ru
so Archipovo ir lenko Jezelskio 
(Frankfurto II vietos laimėtojas). 
Jautėsi, kad vokiečiai tikisi smarkiai 
laimėti. Per atidarymą buvo pabrėžta, 
kad tokios stiprios rinktinės vokie
čiai dar nėra turėję.

Rungtynių pradžia buvo nekokia, 
nes dešimtos lentos dalyvis Garais 
jau 8 ėjime buvo praradęs savo figū
rą ir dr. Lange be didelio vargo par
tiją greit laimėjo. Tačiau kitos kovos 
buvo labai kietos ir DP rinktinės 
dalyviai rinko taškus. Bohatyrčuk 
kovoje su Kieninger pradžioje buvo 
pranašesnėj padėty, bet vėliau par
tija išsilygino ir prie rungtynių už
baigos buvo dar nebaigta. Dėl šitos 
partijos abi pusės nesusitarė ir nu
tarė pasiųsti ją Anglijos meisteriui 
Alexanderjui įvertinti. Nuo šios par
tijos priklausys ir visų rungtynių pa
sekmė, nes kitos 9 lentos baigė 4,5:4 5. 
Dienos sensacija Buvo latvio Žemga
lio laimėjimas prieš Bad Nauhelmo 
turnyro nugalėtoją Unzickerl. Šito
kio smūgio vokiečiai visai nesitikėjo. 
Mūsų Tautvaišas prancūziškoje par
tijoje prieš Niephaus, paaukojęs pė
stininką, {gavo stiprų puolimą, atsi
lošė oėstininką ir dar vieną laimėjo 
Endšpily tačiau pateko | zeitnotą ir 
vieton laimėjimo, turėjo sutikti ly
giomis.

Techniškos rungtynių pasekmės to
kios: Bohatyrčuk-Kieninger atidėta, 
Žemgalis—Unzlcker 1:0, Endzelinš— 
Rellstab lygiomis, Wotkowsky—Rdd) 
lygiomis, Tautvaišas—Niephaus lygio
mis, Seleznew—Czaga 0:1, Ozols— 
Rautenberg 1:0, Žirnis—Trttger lygio
mis, Kruminš—Httnlinger lygiomis ir 
Garais—Lange 0:1.

Po šitų rungtynių Giessene buvo 
sudaryta bendra Vokietijos DP šach
matininkų atstovybė: prof. Bohatyr
čuk, Melnbarts, Markevičius. Kartu 
buvo išrinktas darbo komitetas, | 
kurt įeina Wotkowsky, Ozols, Žem
galis, Endzelinš ir Tautvaišas. Šią 
vasarą bus surengtos Vokietijos DP 
pirmenybės ir, paryškėjus tikrąja! 
DP šachmatininkų eilei, bus ieškoma 
kelių surengti, rungtynes su kitų 
valstybių šachmatininkais. Pernai DP 
pirmeybes laimėjo lietuvis Tautvai
šas, pasidalinęs pirmą vietą su Se- 
leznewu. Kaem

Šveicarijos ledo ritulininkai 
Garmische

Visa žadėtoji Garmischo „piažoji 
Olimpiada", neskaitant USA. dailiojo 
č'uožlmo olimoinės komandos pasiro
dymo, dėl įvairių techniškų ir kito
kių aplinkybių buvo atidėliojama ir 
pagaliau visiškai palaidota. Tačiau 
ledo ritulio mėgėjams vis dė'to buvo 
patiekta didelė, idomvbė: Šveicari
jos olimpinė ledo ritulio rinktinė ba
landžio 3-6 d. d. viešėjo Garmische, 
kur turėjo žaisti prieš Austrijos olim
pinę rinktinę. Dėl politinių priežasčių 
austrai paskutinę minutę nuo rungty
nių ‘atsisakė. 35.000 bilietų Jau buvo 
išnarduota. šveicarai jau buvo Gar
mische. o taip pat ir žiūrovai jau bu
vo suvažiavę iš visos Vakarų Vokie
tijos. Kas darvtf? Tuomet šveicarai, 
nežiūrėdami galimų pasėkų (diskvali
fikacijos ir net pašalinimo iš Tarpt. 
Ledo Ritulio Sąiungos) sutiko žaisti 
„neoficialias“ rungtynes prieš ..neofi
cialias“ Vokietijos ir Latvijos rinkti
nes. Vokiečiai žaidė Garmischo. o lat
viai Augsburgo rinktinių vardais pri
sidengę. Kad sušvelnintų galimą 
trukšmą. už Garmlschą ir Augsburgą 
žaidė trys amerikiečiai, kurie tačiau 
daugiausia stebėio rungtynes iš šono.

Pirmą dieną prie 8000 žiūrovų, lietui 
pilant kaip iš kibiro, šveicarai po at
kaklios, bet techniškai neaukštos 
(vandens balos stabdė ritulį) kovos 
laimėjo 8:3. Ritulys didesnę laiko dal| 
turėjo būti nešamas arba mėtoma? ir 
net 5 įvarčių skirtumas negalėjo aiš
kiai pabrėžti šveicarų persvaros.

Antrą dieną prie gerų ledo sąlygų 
šveicarai laimėjo 7:3. 13 000 žiūrovų 
stebėjo puikią visais atžvilgiais kovą, 
kurioje pirmus du trečlaiklus abi 
rinktinės buvo lygiaverčiai priešai, ir 
šveicarai vedė tik 4:3. Trečiame treč- 
lalkyje vokiečiai nustojo kvapo (ka
lorijų stoka?) ir neišlaikė tempo. 
Banga po bangos šveicarai, žaibiškais 
puolimais praslplėšdami prie vokiečių 
vartų. įkirto dar tris įvarčius pelny
tai, bet nelengvai (vokiečių vartinin
ko Hoffmann dėka!) laimėdami rung
tynes.

Trečia diena atnešė sensaciją. Tai 
buvo rungtynės, kurių metu pilna to 
žodžio prasme „žaidėjams ledas degė 
po kojom“. Ta pati Garmischo rink
tinė po audringos ir dramatiškos ko
vos, -visą laiką raginama 12.000 saviš
kių nugalėjo šveicarus 5:4. Po antro 
trečlaikio, kuomet pasekmė Jau buvo

4:1 šveicarų naudai ir garmischiečių 
pralaimėjimas atrodė bus katastrofiš
kas (šveicarų stiprybė yra paskutinis 
trečlaikis). Jiems dviem įvarčiais iš 
eilės pasiseka pagerinti pasėkmę iki 
4:3. Čia prasideda žūtbūtinė kova, ku
rios metu latvis Konletzkis (vienas 
geriausių žaidėjų aikštėje visas ketu
rias dienas) |muša išlyginamąjį įvarti. 
Prasideda paskutinė kovos fazė už 
pergalę ir laimė ši kartą vokiečių pu
sėje. Prieš pabaigą jiems pavyksta 
įkirsti 5-tą įvarti. Sunkų būtų apra
šyti, kas darėsi olimpiniame stadi- 
Jone.

Ketvirtą dieną Augsburgo rinktinė, 
kurioje beveik visą laiką žaidė vien 
latviai, pralaimėjo HC Davos vardu 
žaidusiems šveicarams 3:5. Tai buvo 
atkakliausios rungtynės iš visų. Švei
carai jau vedė 2:0, bet Koniezklo Ir 
Klelnops įvarčiais latviai pasėkmę iš
lygina. Šveicarų vėl pakelia iki 4:2, 
bet Koniezkis tolimu, aštriu šūviu pa
siveja iki 4:3. Vieną m’inutę prieš galą 
atrodė, kad latviai išlygins. Labai ge
rai sužaidęs Blukls IŠkovoja ritulį 
prie šveicarų vartų ir jo, atrodo, ne
laikomai aštrų šūvi t pati kamputi 
šveicarų vartininkas vistlk spėja lai
mingai nukreipti | šal|. Paskutinėje 
sekundėje šveicarai spėja pakelti pa
sėkmę iki 6:3. Šiose rungtynėse pui
kiai sužaidė latvių vartininkas An- 
sons, sulaikęs daug „mirtinų" šūvių 
ir Garmische senai pažįstamas „gu
minio žmogaus“ vardu. Ziūruvų 10.000.

Šveicarų olimpinę rinktinę sudarė: 
Perl, Schiapfer, Poltera, Geromini, 
Gerst, DUrst, Trepp, Cook, Torriani 
ir Cattini. J. J.

Sukūrusiai šeimos židinį mūsų 
mielai Filomenai Vasiliauskaitei- 
Ignaitienei daug šviesaus džiaugs
mą ir saulėtų dienų linki.
Baltijos un-to Stud. Ateitininkų 

Draugovė

Brangius collegas dipl. chem. 
VYTAUTĄ BRIZGI ir stud. chem. 
LIŪDĄ VITKAUSKAITĘ, sukūru
sius šeimos židinį, sveikina ir. daug 
saulėtų dienų linki

L.SLA.T. Korp. Grandis

Mūsų brangiam klasės 
draugui ROMUALDUI ŪSE
LIUI mirus, jo tėveliams ir 
sesutei nuoširdžią užuojautą 
reiškia
Dedelstorfo liet. gimn. V-tos 
kl. auklėtojas ir mokiniai

Pranešimai
Prašoma visų amerikiečių zono

je veikiančių lietuvių meno dir
binių ir kitokios gamybos dirbtu
vių patiekti L. Kultūros Tarybai 
Augsburge žinias, nurodant, kiek 
kur gaminių buvo pagaminta laike 
6 mėnesių ir kiek buvo išlaidų.

Susitvarkiusioms kooperatyvini- 
ais pagrindais dirbtuvėms ameri
kiečių įstaigos pažadėjo išrūpinti 
licencijas, kurias turint, bus ga
lima laisvai eksportuoti savo ga
minius į JAV.
L. Kultūros Taryba Augsburge- 

Hochfelde
KORP. GRANDIS FILISTERIŲ 

NARIŲ DĖMESIUI
S. m. balandžio 30 ir gegužės 

1 d. d. Hanau lietuvių stovykloje 
korporacijos 16-mečio proga šau
kiamas visuotinis Vakarų Vokieti
joje esančių korp. Grandis filiste
rių ir narių suvažiavimas.

Į Hanau atvykstama ketvirta
dienį, balandžio 29 d. vakare.

L.St.A.T. Korp. Grandis Valdyba
NAUJI TECHNIKINIAI LEIDINIAI

Jau spausdinama spaustuvėje ir ne
trukus pasirodys žurnalas „Technikos 
Pasaulis“ Nr. 2 — Liet. Inž. Tr. D- 
jos, buv. Wuerzburgo (dabar Schweln- 
furto) Skyriaus leidinys apie 32 pus
lapių 21 x 30 cm. formato, tekste 30 
brėžinių ir nuotraukų. Redaktorius 
— Inž. G. J. Lazauskas, red. kolegijos 
nariai: dipl. inž. K. Krulikas Ir dipl. 
inž. A. Ciplijauskas.

1. „Technikos Pasaulio“ Nr. 2 tu
rinys: dipl. inž. "K. Krulikas —„Tech
nikos pasaulis ir jo formuotojai", 
dipl. inž. V. Tamošiūnas — „Medžia
gų atsparumo dėstymas tremtyje, 
inž. G. J. Lazauskas — „Verpalų ga
mybinis skaičiavimas", dipl. Inž. A. 
Jakštas — „Planlmetras ir jo naudo
jimas", archit. A. Francas — „Tinko « 
ydos“, inž. E. Sviedrys — „Vėjo ener
gija".

Iš technikinio gyvenimo išeivijoje: 
Inž. Suvažiavimai, Inž. Centro Val
dyba. Konkursai, mirusieji bei žuvu
sieji inžinieriai, dvigubos sukaktuvės 
Wuerzberge, Technikos Tarnyba 
Wuerzburgo stovykloje, Liet. Inž. Tr. 
D-jos Schweinfurto ir Kempteno Sky
rių veikla.

Specialistų darbo vaisiai amatų mo
kant, iš Liet. Tr. Amatininkų ir 
Darbininkų Prof. S-gos veiklos, 
Technikinė spauda.

Priedas: Tekstilės ir vyr. rūbų kir
pimo — siuvimo kursų programos.

2. Taip pat spausdinama atskiru 
leidiniu mech. tekst. Inž. G. J. La
zausko „Verpalų ir audinių gamy
binis skaičiavimas“ apie 80 pusi 12 x 
20 cm. formato. Pritaikinta Anglijos, 
jos kolonijų, Amerikos J. V.. Kana
dos ir kit. kraštų tekstilės pramonei, 
kad šiomis žiniomis galėtų pasinau
doti turintieji praktikos tekstilės sri
tyje ir norintieji dirbti tų kraštų 
tekstilės pramonėje.

Šiuos leidinius leidžia „Žalgirio" 
knygų leidykla Schweinfurte. Leidi
niai bus platinami per stovyklų pa
štus bei spaudos platintojus.

Kas pažįsta žuvusius lietuvius 
jūrininkus?

Liet. Jūrininkų Sąjunga Užsienyje 
prašo atsiliepti visus tautiečius, kurie 
turi žinių apie žuvusius lietuvius jū
rininkus.

Prašome nurodyti žuvusio jūrininko 
pavardę ir vardą, gimimo vietą ir da
tą (Jei tai yra žinoma), laivo .pava
dinimą, kuriuo paskutiniu laiku plau
kiojo ir kokiose pareigose, trumpą 
biografiją, žuvimo datą ir kokiose 
aplinkybėse žuvo (jūroje-audroje, 
okupantų KZ lageryje ir t. t.).

Visas žinias prašome siųsti šiuo 
adresu: P. Mažeika, (24) Flensburg, 
Munketoft ], Seefahrtschule. %

Paieškojimai
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSEL'lo IEŠKO 

SEKANČIŲ ASMENŲ^ ,
GOTZ Zewulu, iš Muenchen;
GRODZINSKI Israel, 27 metų, iš Bu

chenwald;
GRUDZINSKAS Vladas, gim. 1893. 12.

3. iš Marlampolės.- Iš Stutthof;
GULMANAS Viktoras, gim. 1919, iš 

Vokietijos;
GYLYS Eliziejus, iš Muenchen;
HENIN Belln;
henin Laeser;
HENIN Lea, gim. 1870;
HENIN Sara, Chea;
KAPELIUSNIKAS Berta, iš Kauno.
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Busimuįtt įvyki* fttiste

vokiečių kartografijos įstaigų bei 
knygynų surankiojusi visus minė
tų sričių žemėlapius, atlasus ir net 
jų klišes. Žinia gi, kad prieš tų 
erdvę sustatytos ir elitinės sovie
tų karinės pajėgos.

Ko verti pranešimai ir komen
tarai apie sovietų štabo vykdomų 
„revoliucinę sovietų strateginių 
planų .revizijų", pagrįsta defen- 
zyvos principu? Raudonoji armija 
esanti perorganizuojama į kelias 
armijų grupes, galinčias apsirūpinti 
ir veikti visiškai savarankiškai, 
kai atominis bombai davimas pa- 
raližuos sovietų centrus. Nejaugi 
sovietų galvos būtų apsisprendu-

Ateitininku atsišauki
mas prancūzu kataliku 

spaudoj
Didelis prancūzų katalikų dien

raštis „La Croix“ balandžio 8 d. 
įsidėjo platų pranešimą apie stu
dentų ateitininkų studijinę sto
vyklą Fūssene vasario 9 — kovo 
8 d. d. Laikraštis taip pat pa
skelbė studentų ateitininkų kon
ferencijos priimtą atsišaukimą į

J. BUTĖNAS

Ryšium su Europos ūkinio 
bendradarbiavimo 'konvenci- 
cijos pasirašymu šveicarų 
laikraštis „Neue Zūricher Zei- 

tung" rašė, jog Vakarų Europa 
nusitatė sau ketvertų metų ter
miną; ji nusprendė per tą 
laiką, Jungtinių Valstybių pade
dama, tiek atsigauti ųkiškai (ir tuo 
patim užslopinti socialinės bei poli
tinės vidaus negalės veiksnius), 
kad po ketvertų metų jau būtų 
nebebaisios tos griaunamosios jė
gos, dėl kurtų šiandien dažnas Va
karų Europos kraštas blaškosi pa
vojingose konvulsijose

Keletą dienų prieš minėtosios 
konvencijos pasirašymų Belgijos 
premjeras Spaakas, vienas iš Eu
ropos susivienij’imo pionierių, grįž
damas iš Vašingtono po pasi
tarimų su JAV vyriausybės žmo
nėmis, pareiškė spaudai: „Kol mes 
Vakarų Europa kelsimės iš griu
vėsių ir atnaujinsim savo gamybos 
priemones, Jungt. Valstybės baigs 
sukurti savo gynimo sistemų, kuri 
mano įsitikinimu, yra taikos in
strumentas."

visiškai nuo Maskvos malonės, ar 
raudonajai armijai bus įsakyta 
ilgai nebelaukiant peržengti ne
ginamų Elbės linijų, ar dar laukti 
ko nors, kas yra Kremliaus poli
tikos bei strategijos paslaptis.

Jungtinių valstybių karinė ma
šina jau užsukta, ir su laiku, esam 
tikri, Amerikos realioji galybė bus 
impozantiška ir triuškinanti. Ta
čiau jeigu ligi to meto sovietai jau 
bus pajudėję — prašom Dievą ir 
norim tikėti, kad tai neįvyks, — 
Vakarų Europos likimas aiškiai 
įsivaizduojamas. Spaako vizito 
JAV metu (balandžio pradžioj) 
šveicarų „Die Tat' koresponden
tas iš Vašingtono pranešė, jog 
JAV karinė vadovybė tokiu atve
ju pasitraukimą iš Europos lai
kanti savaime suprantamu, ir su 
sovietais amerikiečiai darysią pa
našiai, kaip per praeitą karą su 
japonais: iš savo bazių Afrikoj ir 
Rytų Azijoj triuškinsią sovietų 
karinį potenciaą, parengdami są
lygas naujai Europos invazijai ir 
išlaisvinimui

sios laukti Vakarų puolimo inicia
tyvos, manydamos, kad Vakarus 
ilgainiui nugalės Rusijos erdvės, 
ilgas ir totalinis alinamasis karas 
bei ideologiniai — revoliuciniai 
veiksniai?

Si pastarąjį veiksnį, neapčiuo
piamą ir neapskaičiuojamą, klai
kiai priminė netikėtas revoliucinis 
prasiveržimas Bogotoje. Jis davė 
akstiną W. Lippmannui iškelti, de
ja, ' vargiai atsakomų klausimą, 
kuris tačiau yra likiminis klau
simas: ar mūsų pasaulinės civili
zacijos kiautas jau toks plonas, 
-kad jį galėtų bet kuriuo metu 
susprogdinti gelmėse rusenančios 
vulkaninės jėgos?

pasaulio intelektualus, pasirašytą 
180 tos organizacijos atstovų. At
sišaukime pateikiami pagrindi
niai Lietuvos tragedijos duome
nys . ir pavaizduojama skurdi 
tremty esančių lietuvių intelek
tualų ir studentų padėtis. Atsi
šaukime sakoma:

„Lietuvių katalikų studentų 
ateitininkų konferencijos daly
viai, turėdami prieš akis liūdną 
savo tautos ir jos intelektualų li
kimą, nutarė kreiptis į pasaulio 
intelektualus ir juos prašyti, kad 
neleistų pražūti lietuvių tautai 
ir jos intelektualams“.

Antro transporto lietuviai tremtiniai Halifaxo uoste — Kanadoje ant „General M. B. Stewart“ laivo denio.
P. Čeponio nuotr.

Deja, pats Spaakas tikriausiai 
maža tetikėjo tuo iš paviršiaus la
bai gražiu savo pasakymu. Jis tais 
žodžiais teišreiškė savo ir visų 
dorų Vakarų Europos ir Amerikos 
vyrų gilų troškimą. Kad tas troš
kimas taptų kūnu, pareina jau ne 
nuo vienų Vakarų. Sprendžiamąjį 
žodį čia turi sovietai.

Mes tikim, kad demokratiniai 
Vakarai dar ir dabar pasirengę 
užsimerkti prieš raudonąją Rytų 
diktatūrą, jeigu ši paliktų juos 
ramybėje ir leistų pamažėle vyk
dyti savo ūkinio atkutimo pro
gramą? Tačiau sovietai juk piestu 
stojo prieš Marshallio planą ir 
prieš iš jo išaugusias Vakarų Eu
ropos susivienijimo pastangas, 
laikydami, kad tai ne kas kita, 
kaip Amerikos priešakinių stra
teginių pozicijų užėmimas busima
jam žygiui prieš Sovietų Sąjunga. 
Dėl to ir Spaakui, kai jis vyko į 
Vašingtoną, buvo aišku, jog maža 
vilties, kad sovietai rankas sudė
ję žiūrėtų, kaip Vakarų Europa 
„kelsis iš griuvėsių“, o Amerika 
tuo pačiu metu „baigs sukurti sa
vo gynimo sistemą", dargi su sti
priomis karinėmis bazėmis Vakarų 
Europoje. Spaakas ne ko kita ir 
važiavo į Vašingtoną, kaip pra
šyti JAV vyriausybę, kad ji savo 
karine galybe garantuotų besi
vienijančios .Vakarų Europos sau
gumą.

Tų garantijų Spaakas Vašing
tone negavo. Kol kas jis jų ir ne
galėjo gauti.

Nepaslaptis, kad šiuo metu So
vietų S—gos karinės pajėgos yra 
nepalyginti pranašesnės už Jung
tinių Valstybių. Pačių amerikiečių 
politiniai publicistai (Sokolsky ...) 
šiandien plūsta ir velionies Roose- 
velto užsienių politiką, leidusią 
sovietams taip įsitvirtinti Europoj, 
ir Marshallio bei Eisenhoverio 
neapdairumą, kad jie, naiviai tikė
dami žmonišku ir patvariu sugy
venimu su sovietais, po karo taip 
ūmai išmontavo JAV karinį apa
ratą. Bet ką dabar bepadarysi. Da
bar belieka su „New York Herald 
Tribūne" tarti, jog „kol mes (JAV)

Busimųjų įvykių raktas yra 
Kremliuj. O pastarieji nervų karo 
pokštai nejaukiai aptemdo jų 
sprendimų ir veiksmų pramatymą.

Į ką taiko, britų „News Chro
nicle" žodžiais, stačiai patologiška 
sovietų laikysena Berlyne ir 
Vienoje?

Nejaugi teisingi aiškinimai, jog 
sovietai jau „nurašę" Italiją' ir 
Prancūziją, tuo būdu išduodami 
tenai taip puoselėtas ir išbujo
jusias savo penktąsias kolonas? 
Kaip kitaip suorasti Maskvą, kuri 
pačiose Italijos rinkimų išvakarėse 
nuginklavo tenykščius komunistus, 
atsisakydama tartis su Vakarų galy
bėmis dėl Triesto grąžinimo Itali
jai? Bet tuo pačiu metu Prancūzi-

ATVYKSTA NAUJA BALFo 
ATSTOVE

Iš Amerikos pranešama, kad 
balandžio mėn. pradžioje Euro
pon išvyko naujoji Balfo atstovė 
Izabelė V. Rovaitė. Rochesterio 
amerikiečių laikraštis NY ta pro
ga rašo: „Izabelė V. Rovaitė-Ro- 
chester katalikų labdaros orga
nizacijos prezidiumo harys-pas- 
kirta vykdomąja direktore lietu
vių išvietintųjų asmenų stovy
kloms Europoje.

Apie Rovaitės paskyrimą pe
reitą savaitę pranešė BALF, ku
ris taip pat yra National War 
Relief Committee narys.

Savo naujame poste ji veiks

DP ĮSILEIDIMO Į JAV KLAU
SIMAS PRIKLAUSO NUO DARBO 

IR PATALPŲ PARUPINIMO

„Kongresas priimsiąs tik tada 
įstatymą, leidžiantį DP asmenims 
atvykti į JAV, jei amerikiečių lab
daros organizacijos užtikrins, kad 
atvykusieji nepasidarys visuo
menės našta",, pareiškė savo inter
view metu kun. dr. Končius ameri
kiečių W. P. laikraščiui. Tokią 
nuomonę susidarė JAV gyvenan
čių pabaltiečių (frupės po posėdžio 
Kapitoliuje, kur jie ragino Senato 
vadovus priimti įstatymą įsileisti 
Europos DP ir pabėgėlius, ypatin
gai lietuvius, latvius ir estus.

Long Lake - ežeras, prie kurio dirba apie 160 lietuvių. Tai charakteringas 
Plukdomos popiermalkės.

ir dažnas Kanados gamtovaizdis.
P. Čeponio nuotr.

duomenis, iš kurių bus matyti, 
kiek asmenų galės būti aprūpinti 
darbu ir pastoge.

Duomenis renka šios religinių 
grupių organizacijos: Tarptautinė 
Katalikų įkurdinimo Taryba, Pa
saulio Bažnyčių Tarnyba, apimanti 

22 protestan ų ir ortodoksų grupes, 
Naujųjų Amerikiečių Jungtinė 
Tarnyba ir Žydų Labdaros Organi
zacijų Sąjunga.

Katalikų Įkurdinimo Taryba yra 
kaip ir patariamasis organas prie 
Vyskupų Įkurdinimo Komiteto, 
įsteigto NCWC administracijos 
įstaigos, kuriai vadovauja arki
vyskupas John T. McNicholas. Jo 
pastangomis įkurti 87 skyriai, 
kurie rūpinasi išvietintiems asme
nims surasti pastogę ir darbo.

EMIGRACIJOJ Į JAV PIRMAUJA 
LENKAI

Iš Bremenhaveno pranešama, 
kad pirmuoju šio mėnesio laivu 
„Marine Jumper", išplaukusiu į 
JAV, tarp 600 emigrantų buvo 200 
lenkų, 100 vokiečių, vykstančių 
pagal JAV gyvenančių giminių pe
ticijas, 98 vokiečių persekiotieji, 
48 amerikiečiai repatrijantai, . 28 
rusai, 20 čekų, 16 jugoslavų ir 14 
austrų. Likusiuosius sudarė dau
giausia iš Pabaltijo kilę asmens.

Pagal tų pačių šaltinių prane
šimus, antras šio mėnesio trans
portas į Amerika išplaukė 19 dieną. 
Laivas „Marine Flasher", išvežė 
500 asmenų.

KANADA PRIIMS DAUGIAU DP

Amerikiečių laikrašty „New 
York Herald Tribune" žinomi žur
nalistai J. ir S. Alsopai straipsny 
„Ar Kremlius nori karo" taip pat 
paliečia karo grėsmę ir atsako, 
jog oficiali pažiūra turinčio teisę 
ją pareiškti buvo taip nusakyta: 
„Sovietai dabar karo nenori. Ta
čiau jie tęsia savo didžiausios pro
vokacijos ir didžiausio spaudimo 
taktiką visuose minkštuose punk
tuose taip beatodairiškai ir su to
kiu pasiryžimu,' kad karo rizika 
negali būti išskirta."

Jie taip pat pasisakė neigiamai 
del pažiūros, kad rusų kariuomenė 
per kelias dienas karo atveju pa
siektų Kanalą. Tai esą beveik 
neįmanoma be gerų susisiekimo 
kelių. Tam geriausiai galėtų patar
nauti geležinkelis. Pagal gautas ži
nias pasirodo, kad sovietai vokie
čių geležinkelius savo zonoj gana 
daug išmontavo ir išvežė j Rusiją. 
Taip pat, kiek žinoma, sovietų ka
riuomenės išdėstymas Vokietijoj

nerodo, kad jie būtų apsisprendę 
žygiui J Vakarus. Esą daugiau ži
nių, kad Kremlius nori savo spau
dimą daugiau išvystyti į Iraną, ir 
naujas krizis šiame regione yra 
labai galimas.

BELGŲ SPAUDOS STUDIJA 
APIE BALTUOS PROBLEMĄ
Belgų žurnalas „Rėvue Gėnė- 

rale Belge“ kovo m. numery pas
kelbė B. Chėvrier ir P. Chantier 
studljėlę „Baltijos valstybių li
kimas“. Po išsamios pastarųjų 
metų istorinės apžvalgos, kurioj 
daugiausia operuojama Lietuvos 
navyzdžiu, studijoj darcma išva
da, kad trijų Baltijos kraštų ne
priklausomybė esmingai prisidė
tų prie Rytų Europos pusiausvi
ros atstatymo ir Baltijos jūros 
laisvės konsolidavimo Tų kraštų 
palikimas sovietų vergijoj „iš pat 
pagrindų sukrėstų visą taikos ir 
demokratijos struktūrą, į Įkurtą 
atremtos visos žmonijos viltys".

nesam parodę valios ir sugebė
simo pastatyti kiek reikia vyrų ir 

išteklių, kad už mūsų deplomati- 
jos stovėtų reali karinė galybė, 
vien žodinės garantijos maža 
tereiškia“. Taip buvo paaiškinta ir 
Europos ambasadoriui Spaakui. 
Galima vaizduotis, su kokiu vi
diniu netikrumu Belgijos prem
jeras guodėsi spaudai, jog Ameri
ka „sukurs savo gynimo sistemą, 
kuri yra taikos instrumentas". 
Taip, Vašingtone jam galėjo pa
sakyti tai, ką po kiek laiko rašė 
tas pat „N. Y. Herald Tribune" — 
joq „kai JAV turės jėgą, kuria 
galės paremti savo garantijas, ta
da bus būtina tas garantijas su
teikti Vakarų Europos santarvei, 
nes visiškai aišku, kad Vakarų 
Europa negalės ir net nenorės 
mums atlaikyti karinės sienos pa
gal Elbę, jeigu mes jos nepalaiky- 
sim absoliučiu savo galybės už- 
angažavimu". Tačiau toji Ameri
kos karinė galybė šį momentą dar 
nepastatyta ant kojų, dėl to ji, 
deja, dar nėra „taikos instrumen
tas", ir todėl šiandien priklauso

joj užsienių korespondentai sakosi 
pastebį komunistų perversminio 
pasirengimo ženklų. Pasirengimo 
tinkamai paremti Italijos komu
nistų „tiesioginę akciją", su kuria 
lygiagrečiai gal eitų ir sovietų bei 
jų satelitų intervencija Vakarų 
Europoje?

Ką reiškia Associated Press • ži
nia iš Maskvos, jog sovietų spau
da ir radijas staiga pastebimai 
sušvelninę toną JAV ir Britanijos 
atžvilgiu? Ar galima tarti, kad so
vietai iš „strateginės fazės bus 
sumanę vėl pereiti į diplomatinius 
pasikalbėjimus su tam visada pasi
rengusiais Vakarais? Bet kaip tai 
suderinti su simptomingai pasi
kartojančiais pranešimais apie 
Kremliaus nusistatymą savo akci? 
jos svorio centrą perkelti į Art. 
Rytus — į Turkijos, Irano arabų 
tautų erdvę, gyvybinių Amerikos 
naftos interesų sritį? Iš sovietinės 
Rytų Vokietijos pranešu, kad ten 
sovietų karinė .valdžia neseniai iš

kaip tarpininkė tarp pabėgėlių 
ir IRO. Į jos darbų sritį įeis 
85.000 išvietintųjų lietuvių Euro
poje šalpos ir globos reikalai.

„Pagal gautus pranešimus, tarp 
jų yra daug ligonių ir sergančių 
džiova“, pareiškė Rovaitė’, „jiems 
ypatingai vaikams, reikalinga 
skubi medicinos pagalba“.

Rovaitė Europon atvyksta uni
formuota ir dirbs JAV kariuo
menės žinyboje. Per savo Euro
poje buvimo laiką ji aplankys 
šešius Europos kraštus: Prancū
ziją, Vokietiją, Angliją, Švei
cariją, ir Švediją. Daugiausia lie
tuvių yra susitelkę Vokietijoje. 
Jai pranešta, kad ten gyvena 
50.000 asmenų.

Rovaitė Europoje pasiliks apie 
metus laiko.

Rovaitė per paskutinius 10 me
tų dirbo su Rochesterio katalikų 
šalpos organizacijomis, tvarky
dama jaunų mergaičių skyrių. 
Kiek anksčiau ji vedė „Šeimos 
ir Vaiko“ skyrių katalikų kari- 
tityvinėse organizacijose.

Dęlegacija, ' kuriai vadovavo 
kun. dr. Juozas B. Končius, BALFo 
pirmininkas, kalbėjosi su sen. Ro
bert A. Taft iš Ohio, Alexanderu 
Wiley iš Wisconsin — senato juri
dinės komisijos pirmininku, su 
senato juridinės pakomisės pir
mininku Chapman Rewercomb, su 
abiem juridinio komiteto nariais 
Pat McCarran ir su J. Howard 
McGrath bei su atstovų rūmų kal
bėtoju Josef Martin.

Vėliau delegacija matėsi su Ugo 
Carusi iš valstybės departamento. 
Kaip žinoma, prezidentas Tru- 
manas paskyrė jį padėti spręsti 
DP problemai.

Pagal kun. Končiaus pranešimą, 
įstatymų leidėjai išreiškė daug pa
lankumo visais jiems pastatytais 
klausimais. Anot jo, visi išreiškė 
susirūpinimą, kaip atvykusieji bū
sią aprūpinti butais ir darbu. Si 
istatymų leidėjų reakcija galinti 
būti palaužta tik tada, jei savano
riškos labdaros ar kitokios organi
zacijos išduotų rašytas garantijas,

Amerikos kunigai remia tremtinių 
įsileidimo klausimą

Brooklyne įvyko dalies Brook
lyn© vyskupijos kunigų susirinki
mas tremtinių reikalais. Rev. Wil
liam F. Kelly, D. D., socialinės 
akcijos direktorius, pravesdamas 
susirinkimą, padarė gražų prane
šimą apie tremtinių sunkią padėtį. 
Tuo reikalu išdalino visiems pa
siskaityti literatūros. Ragino, kad 
visi tikintieji rašytu savo distrikto 
kongresmonui prašymus, jog trem
tiniai būtų išlaisvinti iš skurdo ir 
bado ir atkeldinti i USA.

Sis gyvas tremtinių reikalais ju
dėjimas yra Amerikos Episkopato 
noras. Amerikos vyskupai visą lai
ką remia tremtinius tiek savo įta
kingu žodžiu, nuoširdumu, tiek 
materialinėmis gėrybėmis.

kad šie žmonės bus aprūpinti pa
talpomis ir darbu. Tada nebebūtų 
jokių kliūčių kongresui priimti DP 
įsileidimo į JAV istatymą.

Delegacija toliau nurodė, kad 
dar Vakarų Europoje tebėra apie 
1,5 mil. DP, kurių apie 200.000 su
daro pabaltiečlai. Tarptautinė Pa
bėgėlių Organizacija pabaltiečių 
yra suregistravusi apie 160.000 iš 
800 000 IRO suregistruotų visų iš- 
vietintų asmenų. Visi šie namo 
negrįžtą asmens yra kilę iš t-’ 
kraštų, kuriuos, karui besibaigiant, 
užėmė komunistai. Savo interview 
metu kun. Končius pareiškė, kad 
1946 m. lankymosi metu Europoje 
jis kalbėjosi su maždaug 60.000 
asmenų ir nerado nei vieno norin
čio grjžti į jų kraštus. Paklaustas, 
ką labdaros organizacijos daro, 
norėdamos užtikrinti pastogę ir 
darbą išvietintiems asmenims, kun. 
Končius pareiškė, kad greitu laiku 
protestantų, katalikų ir žydų koor
dinacijos komitetas patieks kon
gresui laikinuosius apklausinėjimo

Į Vieną atvyko kanadiečių at
rankos komisija, kuri nori at
sirinkti 1000 išvietintųjų asmenų 
Kanados žemės ūkiui ir 100 vedu
sių porų namų ruošos darbams 
Kanados miestuose.

O. P. 

Nuomonės apie kara 
Vakarų ir Rytų santykių įtem

pimas sukėlė kalbas apie 
galimą karą. Britų laikraštis 

„Daily Mail" rašo, kad šios kalbos 
apie karą sąjungininkų stebėtojus 
suskaldė į dvi dalis. Vieni jų laįj 
ko, kad karas yra arti ir gali pra
sidėti bet kokiu metu, o kiti tvir
tina, kad nė vienoj pusėj nėra są
lygų karui pradėti ir kad jų gali 
nebūti dar 3—5 ar net 10 metų.

Taip pat savo pažiūromis į karą 
pasiskirstė į dvi dalis ir atsakingi 
sąjungininkų politikos vadovai 
Tiktai vienu atveju visi sutaria, 
būtent, kad karas yra neišvengia
mas.

Kaip toliau „D. m." rašo, dabar 
atrodo, kad viršų yra paėmusi pa
žiūra, jog karo tuojau dar nebus. 
Šitą pažiūrą paskutiniu laiku 
sustiprino gen. Eisenhow.erio ir 
Bernardo Barucho pareiškimai. Dau
gelis pareigūnų, kurie dar nebuvo 
pasisakę del „vieno smūgio Rusi
jai“ karo teorijos ėmė kelti argu
mentus prieš šitokios operacijos 
pasisekimą. „Vieno smūgio" teori- 
ninkus sudaro nedidelė grupė avia
cijos karininkų.

Svarbiausias argumentas, kad 
karas tuojau dar negalimas, yra 
nurodymas į karinę mobilizaciją, 
kuri tuo tarpu dar nėra pravesta. 
Jei kariniai pasiruošimai būtų at
likti — ko dar nėra, išskyrus ato
minių bombų sandėlius — būtų 
taip pat reikalinga pravesti pramo
nės mobilizaciją. Karo histerija ne
turinti pagrindo, kol didžiulė są
jungininkų karo pramonė nėra pa
leista į darbą.

„Vieno smūgio" teorijos šalinin
kai karą laiko galimu be ilgo in
dustrinio pasiruošimo. JAV gen. 
štabo šefas gen. Bradley del šių 
pažiūrų pareiškė didelių abejonių. 
Ir gen. Eisenhoweris del to padarė 
didelių rezervų. Savo kalboj Sena
to ginkluotų pajėgų komisijoj jis 
kalbėjo apie plataus masto pasi
ruošimo bei bazių parengimo rei
kalingumą. Tai, suprantama, nieko 
bendre- neturi su „vieno smūgio" 
pergale, kuri būtų pradėta atomine 
ataka.

Dėlto įtakingesni sąjungininkų 
pareigūnai nori dabar sustabdyti 
kilusią karo histeriją. Prieš kelias 
savaites jie leido jai laisvai 
siausti. Dabar jie mato, kad bėgi
mas į karą gali būti perskubintas 
ir tapti nebesukontroliuojamu.

Karui pasiruošimas yra neišven
giamai susijęs su atitinkamu pra
monės pasiruošimu. Yra neabejo
tina tiesa, kad dabar ekonomiškai 
karui nėra pasiruošusios nei JAV 
nei D. Britanija. Taip pat nėra pa
ruošti ir Europos Vakarai. Ameri
ka tik dabar pradėjo savo pramo
nės karinę mobilizaciją.

VAKARŲ EUROPA NEGALINTI BOTI KOVOS LAUKU
„Die Tat“ Vašingtono korespondentas praneša, kad galima laukti amerikie

čių paskolos ir nuomos (statymo atnaujinimo. Pagal JI Ameriką Vakarų Euro
pos kraštams tiektų ginklų, kurie (galintų juos padus apsiginti nuo vidinių 
ir išorinių antpuolių. Taip pat tikimasi, Jog JAV Įrengs savo karinius atramos 
punktus ir transporto linijas Vakarų Europoje. AmerlkieCial dalyvausią Ir 
generalinių štabų planų paruošime.

Korespondentas toliau nurodo, kad tai nesanti formali karinė sąjunga, bet 
kartu ir nereiškią, jog JAV turinčios pasiųsti savo ekspedicinę kariuomenę 
Vakarų Europai ginti.

JAV gynybos ministerija yra nuomonės, kad Vakarų Europa kariniu po
žiūriu negalinti būti kovos lauku, ir todėl reiktą viską daryti, kad galėtų to 
Išvengti, nes toks žygis pareikalautų milijonų europiečių gyvybių ir reikštų 
Vakarų kultūros palikimo sunaikinimą.

Amerikos strategai karo atveju su Rusija nor( panaudoti panašią taktiką, 
kokia buvo pavartota prieš Japoniją: tiesioginiais antpuoliais iš Rytų Azijos 
ir Afrikos atramos punktų pataikinti tiesiog | Sovietų Sąjungos širdį ir tuo 
būdu išvengti atvirų kovų vyras prieš vyrą labai išsiplėtusiuose Rusijos 
plotuose.

Oriniais antpuoliais ir blokada Rusija būsianti paklupdyta ant keUų. Nesą
monė esą mėginti karą vesti Europos kontinente.

RUSAI PER 60 DIENŲ GALI TURĖTI 300 DIVIZIJŲ
JAV gen. štabo viršininkas generolas Omar Bradley patarė Kongresui 

tuojau sudaryti mažiausia 12 kombinuotų JAV sausumos kariuomenės di
vizijų.
Kalbėdamas Atstovų Rūmų glngkluotųjų tarnybų posėdy gen. Bradley 
pareiškė: „Šiuo metų Rusija turi per 170 divizijų ir, pagal mūsų agentų 
pranešimus, jų kiekis per 60 dienų gali būti pakeltas Iki daugiau negu 
300 divizijų. (NYHT)

KARO PANIKA AMERIKOJE
Ką tik iš Amerikos sugrįžęs „The Daily Mali“ redaktorius Frank Oven 

pareiškė: „Karo baimė, kuri ten vielpatauja, visus labiausiai gąsdina. Aš 
mėginau jiems išaiškinti, kad mes nesibijom rusų taip, kaip jie."

„Amerikiečiai yra žymiai didesnėje panikoje, negu mūsų užs. reikalų 
ministerija pereitą savaitę, kai iškilo anglų-amerikiečių Ir rusų nesutari
mai Berlyne, o tai kai ką pasako.“

Redaktorius pridūrė, kad kylant baimei JAV, didėja draugiškumas D. 
Britanija. (NYHT).

UŽSIENIO VĖJAI
Komunistų aktyvumas auga Ir Malajų bei Sumatros salyne. Banditai kelia 

netvarką, darbininkų atstovai, kurstomi raudonųjų agentų, daugiausia kinie
čių, ragina nutraukti cino ir kaučiuko gamybą ...

Švedų kariniai vadovai ragina didinti sausumos ir oro laivyno kariuomenę, 
tobulinti fortiklkacijas Ir aerodromus, patriklntl karinius (rengimus. Bet iš 
kitos pusės, Stockholnias kreipėsi | Angliją ir Britaniją, prašydamas, kad jos 
nesistengtų Švediją (jungti | Vakarų Europos sąjungos planą. Toks Švedijos 
Sakvietimas, anot jų, turėtų būti atmestas, nes jo priėmimas kompromituotų
vedijos „neutralumą“ Maskvos akyse. (Newsweek.)

PERSIJOS VARGAI
Iš Persijos pranešams, kad Tudeko partija, kurioje dominuoja komunistai, 

ruošia planus dar prieš šių metų vidurvasarį nuversti silpną Hakiml vyriau
sybę. Į šią akciją bus (jungta visa streikų banga, sabotažo veiksmai Abadano 
naftos laukuose, streikai ir sabotažai geležinkeliuose Azerbaidžane, mėginimai 
pagrobti valdžią Teherane. Komunistų agentai varo didelę gyventojų gąs
dinimo kompaniją. Jie skleidžia gandus, kad raudonoji armija esanti sukon
centruota Persijos šiaurės pasieny, kad Ji esanti pasiurošusi žygiuoti Ir at
keršyti visiems, kurie yra priešiškai nusistatę prieš sovietus ir vietinius 
komunistus. Ir didelis persų skaičius esą nusprendę, kad vienintelis saugus 
kelias esąs įsijungti | komunistų gaujas, kol dar nėra vėlu. (Newsweek.)

PRANCŪZIJA STIPRINA SAVO SAUGUMĄ
„Virš prefektų“ institucija, kuri buvo vyriausybės (steigta pereitų metų 

lapkričio mėn. neramumams Marsely nuraminti ir kuri turėjo nepaprastus 
vyriausybės (galiojimus, yra Prancūzijos kabineto nutarimu paversta nuola
tine (staiga. Tokių „virš prefektų“ paskirta aštuoni. Jie vadinsis ypatingos 
misijos generaliniais inspektoriais. Kiekvienam iš jų pavedama po kelis de
partamentus. Jų institucija sudaro naują valdžios hierarchijos laipsni tarp 
vidaus reikalų ministerijos ir normaliųjų departamentų prefektų. Ger-eralinlų 
inspektorių dispozicijon pavedama jų departamentuose esanti policija Ir 
kariuomenė.

„Regionalinių prefektų“ Institucija, kurią buvo sukūrusi Vichy vyriausybė 
ir kuri, Prancūziją išlaisvinus, buvo panaikinta, vėl atgaivinta. Be Marselio, 
kur tokia „virš prefektūra“ buvo (kurta pereitą rudeni, vyriausybė tokius 
profektus paskyrė ir Lijono, Tuluzos, Bordeaux, Rennes, Lille, Metzo Ir 
Dijono sritims. Tik Paryžiui tokio prefekto nepaskirta, nes pagal tradicijas 
tokias pareigas atlieka policijos prefektūra.

Valstybės saugumo aparato sustiprinimas (vykdytas „visiems galimiems at
vejams“, bet ne numatytiems tam tikriems pavojams pašalinti ir tai nebe
galima laikyti, kaip viešai pareiškiama, kokiomis ypatingomis priemonėmis 
viešosios tvarkos apsaugai, bet tik „administracijos decentralizacija“. (Die

NORI IŠLAISVINTI PETAINĄ
Iš Paryžiaus pranešama, kad sudaryta iš buv. Prancūzijos ambasadorių ir 

Prancūzijos Akademijos narių grupė, kuri nori Išlaisvinti iš kalėjimo ex- ’ 
maršalą Philippe Petain.

Karo meto Vlchy vyriausybės šefas, kaip žinoma, už bendradarbiavimą su 
vokiečiais buvo nuteistas iki gyvos galvos kalėti Ir yra kalinamas He d’Yeu 
tvirtovėje. Jis neseniai paprašė savo advokato vėl atnaujinti byuff jei „neno
rite laukti, kol aš numirsiu“.

Louis Madeiin, Istorikas ir Prancūzijos Akademijos narys, yra šio naujojo 
komiteto pirmininkas. Komiteto nariais yra Lllllo kardinolas Llenart, maršalo 
Joffre našlė ir prieš karą buvęs Prancūzijos JAV ambasadorius Andre La 
Boulaye. (S&S.)
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