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MOKLAS IR MORALE
Prof. J. VĖBRA

IŠ viduramžiu letargo pabudęs 
mokslas j?er palyginti trumpą 
laiką padarė pažangą, kuri iš 
pagrindų pakeitė materialines ir 

net moralines žmogaus gyvenimo 
sąlyga?. Descartes' o ir A. Comte'o 
svajonės pavergti gamtą seniai 
pralenktos. Šiandieninis mokslas 
ii. su juo neatmezgiamai susijusi 
technika suteikė žmogui tokią jė
gą, apie kurią ir lakiausios fanta
zijos mūsų senoliai nebuvo pagal
voję.

Su nustebimu ir pasitenkinimu 
žmogus junta, kaip jo jėgos auga. 
Jei kada žmogus su pavydu pa
galvodavo apie velnio galibę, tai 
dabar, Paul Valery Fausto lūpo
mis, jis tyčiojasi iš Mefisto, kuris 
mūsų žemėje jau yra netekęs viso 
savo prestižo . . .

Iš tikrųjų, jei pasiteisintų teori
jos apie intraatominę energiją ir 
būtų praktiškai realizuotas jos at
palaidavimas, žmogus taptų bemaž 
visagalis. Jis būtų atpalaiduotas 
nuo didžiumos fizinių darbų, turė
tų pakankamai laiko savo asme
nybei ugdyti; jis sutirpdytų žemės 
ašigalių ledynus, atvėsintų ir su
drėkintų tyrus, panaikintų fizinę 
kančią, pagydytų ligas, prailgintų 
gyvenimą, atsipalaiduotų nuo že
mės traukos, o gal net išdrįstų kė
sintis į visatos struktūrą ir raidą.

Didžiuojantis mokslo ir techni
kos pažanga, reikia tačiau prisi
minti Pitagoro žodžius: pirm negu 
svajoti tapti dievu, reikia pasida
ryti žmogumi, ir tobulu žmogum. 
Kol žmogus bejėgis, jo nusiteiki- I 
mai yra mažiau svarbūs, bet, kai ' 
jiŠ apsišarvoja mokslo galybe, ku
rią jis gali laisvai pakreipti į gerą • 
ar į piktą, į džiaugmą ar į kančią, : 
į taiką ar į karą — jo moralės ' 
klausimas atsistoja visu aštrumu. ;

Jau senųjų graikų mintytojai 
buvo susirūpinę mokslo ir mora
lės pusiausvyra. Viduramžiais šis 
klausimas nekilo, nes užmigusį 
mokslą moralė lengvai dominavo, ■ 
tačiau dabar sąlygos yra visai pa- ; 
sikeitusios. Kad mokslas -ir tech
nika1) lekia šuoliais, visa griau- : 
darni, išnaujo atstatydami, trans- : 
formuodami, visiems tai aišku. O : 
dėl moralės yra įvairių nuomonių. ]

Papročių sušvelnėjimas, sociali- : 
nio teisingumo aiškesnis suprati- ■ 
mas, didesnė religinė tolerancija : 
kalba žmogaus moralės kilimo 
naudai. Tačiau ir priešingai nuo
monei paremti reiškinių netrūksta. 
Karo belaisvių šalčiu ir badu ma- 1 
rinimas, politinių kalinių kankini- ; 
mai, masinės žmonių žudynės ra- , 
sinės ir tautinės neapykantos su
metimais — ši XX amžiaus žmoni
jos gėda tebėra gyva prieš mūsų ; 
akis. Kai kas užsimena net apie 
atgijusią inkviziciją. Modernusis ; 
inkvizitorius yra pakeitęs tik vie
tovę ir religiją, Savo užsimojimų 
platumu, žiaurumu ir cinizmu jis 
pralenkia toli savo pirmtakūną. O 
minia? — Ji taip pat gyvatai ta 
pati, kurią piešė Dostojevskis, ku
rią su taip giliu žmogaus psichi
kos pažinimu mums pertiekė A. 
Maceina. Nelaimingi tremtiniai — 
naujosios religijos eretikai — ją 
sutinka visur. Dar taip neseniai 
mes su ja susidurdavome net to
kiame krašte kaip Prancūzija, ku
rią pasaulis laikė laisvės ir teisin
gumo simboliu. Ar gi ne ta pati 
minia, suklupdama prieš moder- 

’ nųjį inkvizitorių smerkė mus už 
tai, kad neišpažįstane nepapildytų 
nuodėmių ir nelipame savanoriš
ka) ant laužo?

Faktai tikri ir neužginčijami. 
Galbūt, juos būtų galima aiškinti 
tuo, kad moralės evoliucija vyksta 
vingiuota kreive ir mūsų gyvena
masis laikotarpis atitinka tik lai
kinį jos smukimą. Tačiau ir tikint 
į moralės pažangą, negalima neigti, 
kad ji nesuspėja eiti su mokslu ir 
nuo jo atsilieka. Didėjąs kūnas 
reikalingas didesnės sielos, sako 
Bergson'as. Šios sąlygos nepaten
kinimas sudaro pavojų šių dienų 
žmogui ir kultūrai.

Jau 1919 metais Paul Valery 
nurodinėjo pavojų, kurį sudaro 
žmogui jo paties išradimai: „Mes, 
civilizacios, šiandieną žinome, kad 
mes esame mirtingos". Paskutini
ais laikais šie pavojai labai daug 
padidėjo. Harold Urey mūsų mo
tiną žemelę vadina tiesiog „bai
mės nameliu".

Netekimas pusiausvyros tarp 
šuoliais lekiančių pirmyn mokslų

ir vėžlio žingsnu progresuojančios 
moralės nubloškė žmoniją į negir
dėtą chaosą. Andre George lygina 
dabartinį pasaulį su milžiniškos 
galybės mašina, kuri yra įsibėgusi 
iki fantastiško greičio ir kurios 
stabdžiai jau yra bejėgiai.

Kas lieka šiuo atveju daryti? 
Stabdyti mokslo pažangą? Tai 
būtų nesąmonė. Mokslas yra mūsų

piškai konfliktu suinteresuoti, kas 
būtų tolygu karo palaiminimui.

Lieka visuotinis nusiginklavi
mas, tačiau jis turėtų būti pradėt 
tas nuo didžiųjų tautų, kurios ma
žiausia rizikuoja, bet ar leis tai 
padaryti jų egoizmas: paprastai 
kiekviena jų jaučiasi esanti Dievo 
pašaukta tvarkyti pasaulį...

. - Belieka pasikliauti galingųjų iš-
sielos padarinys. Dievo^ atspmdis mintimi. Kur truks išminties, gal 
x - padės baimė arba išskaičiavimas.

Dabartinių naikinamųjų priemonių 
tenka bijotis ir galingiesiems. Be 
to, ir “naudos iš karo nebetenka 
tikėtis. Seniau, po laimėto karo, 
bent nugalėtojas pasijusdavo prie 
gerovės ir ramybės epochos 
slenkščio. Dabar jau’ to nėra. Lai
mėtojas, suvargęs, nuskurdęs, sun
kiai begali po karo atsigauti, nes 
karo nuniokoti kraštai ne tik ne
pajėgia mokėti kontribucijų, bet 
ir nebesudaro rinkos, būtinos nu
galėtojo pramonės egzistencijai. 
Jam pačiam, nugalėtojui, tenka

žmoguje, žmogaus didybės išraiš
ka, mokslas yra iš esmės šventas. 
Be to, grįžti atgal jokioje mokslo 
ar moralės srityje nėra įmanoma; 
žmohijos kelias tik pirmyn.

Pascalis su giliu įsitikinimu ra
šė apie žmogaus didybės instinktą. 
Gal ir galima tikėtis, kad šis ift- 
stinktas žmonijos neapleis, kad 
žmoguje prabils sąžinės balsas, 
tiek pat stiprus, kiek dideli pa
vojai, kuriuos sudaro žmogui jo 
paties sukurtos galybės. Jei pa
vyktų pasauliniu mastu tinkamai 
suorganizuoti auklėjimą ir žymiai 
pakelti žmogaus dvasinę kultūrą, 
gal būt, jo egoizmas, pajutęs ta 
malonumą, kurį žmogus turi iš 
altruizmo praktikos, pereitų į 
aukštesnio lygmens, kilnesnį, 
egoizmą, kuris laiduotų žmonių 

. sugyvenimo ir bendravimo gali
mumą. Jacques Maritain labai 
akcentuoja šį klausimą, tvirtinda
mas, kad „niekas nebus padaryta, 
kol nebus iiųtasi atnaujinimo mo
ralės ir socialinio teisingumo“.

Bet auklėjimo kelias lėtas ir il
gas. Net jo visuotinio suorganiza
vimo ir kontrolės galimybės dar 
labai neaiškios. Dabartiniai gi 
žmogaus nemoralumo pasireiški
mai, visa naikinančių karų pavi
dalu, nepąprąstai skaudūs. Todėl 
žmonijos taikai garantuoti tenka 
ieškoti ir kitų, greitesnių, prie< 
monių.

Klausimas ne naujas. Praktiškai 
iki šiol taika buvo grindžiama jė
gų pusiausvyra. Šiai pusiausvyrai 
išlaikyti buvo kuriamos koalicijos, 
sąjungos. Jos karų ne tik nesu- 
kliudė, bet juos dar labiau išplėtė 
ir suintensyvino. Pats jėgų pu
siausvyros principas suponuoja 
pasiruošimą karui, ginklavimosi 
lenktynes. Pasiruošimas karui su
daro tokias išlaidas, kad jis jau 
pats neša tautoms skurdą ir kul
tūrinį sunykimą.

Ieškota ir kitų kelių. Po pirmo
jo pasaulinio karo buvo sudaryta 
Tautų Sąjunga, tačiau ji žlugo. 
Moraliai ją pakirto didžiųjų tautų 
egoizmas ir gobšumas, fiziškai — 
neturėjimas jėgos, kuri priverstų 
tautas jos nutarimams paklusti. 
Dėl šios pačios priežasties praktiš
kai liko vien tuščia deklaracija’ir 
Briando-Kellogo paktas.

Suorganizuoti tarptautinę prie
vartą ginkluotame pasaulyje nėra 
lengva. Neitralūs kraštai vengtų 
veltis į konfliktą. Tarptautinei or
ganizacijai tektų naudotis kariuo
menėmis iš tų kraštų, kurie betar-

rūpintis visų nuteriotų kraštų at
statymu.

Minėtų trijų elementų — iš
minties, baimės ir išskaičiavimo — 
įtakoje, gal būt, bus įgyvendintas 
visuotinis karinis bei ekonominis 
nusiginklavimas ir sukurta tarp
tautinė . organizacija tautų santy
kiams tirti bei. ginčams spręsti, 
kuri, aprūpinta tarptautine karine 
pajėga, įpareigojančia tautas jos 
sprendimams paklusti, būtų jau 
šioks toks taikos laidas. Jis būtų 
gal ir visai patvarus, jei minėtoji 
organizacija sugebėtų sutvarkyti 
pasaulį ekonomiškai taip, kad vi
siems kraštams būtų laiduota ge
rovė ir progresas, o politiškai — 
kad būtų sudarytos sąlygos laisvai 
vystytis dideliems ir mažiems 
įvairių rasių, kalbų bei kultūrų 
kolektyvams, kad būtų panaikinta 
priespauda ten, kur ji užsilikusi 
arba naujai įvesta.

Šio uždavinio atlikimas ir būtų 
viena iš šiuo metu įmanomų prie
monių užtikrinti taikai ir pašalinti 
netikrumo baimei. Po jo jau sektų 
kiti būdai — humanistinio auklė
jimo ir savaime kylančios moralės, 
kurių įtakoje žmogus taptų tobu
lesnis bei kilnesnis, ir su mokslo 
jam suteikta galia sukurtų sau ne 
pražūtį, o laimę.

Suomijos pavergimo pirmoji faze baigta
J. ŽIURLYS

J) Šiuodu dalyku negali apsieiti 
viens be kito ir jų nebegalima skirti. 
Vos prieš keliasdešimt metų H. Poin- 
carė skelbtas obalsis „mokslas moks
lui", šiandien jau aiškiai nusenęs.

leidžia Suomiją vėl pastatyti prie Švedijos ministeris pirmininkas Er- 
sienos ir pareikalauti bazių, kaip lander pareiškė: „Kova prieš šve- 
tai buvo su Baltijos valstybėmis, 2, ’ . _'2_  _
ar sudaryti dar glaudesnę sutartį- priemonė, kurios mes ketiname 

Toliau sutartim Suomija įsipa- imtis išgelbėti laisvei ir demokra- 
reigoją kartu su Rusija gintis tijai. Aišku, kad prieš kiekvieną 
prieš bet kokį užpuolimą, kuris ga- agresiją, einančią iš užsienio, mes 
lėtų įvykti per Švdiją ar Norvegi- kovosime visomis savo priemonė- 
ją iš „Vokietijos sąjungihinkų" mis. Nežiūrint kiek norėtume tai- 
pusės. Sunku, žinoma, tikėti, kad kos, mes laisvę visada statysime 
dabartinė Vokietija Sov. Rusiją pirmiau už taiką". Norvegijos ne
užpultų per Skandinaviją. Daug nisteris pirmininkas Gerhardsen 
aiškiau yra, kad Sov. Rusija „be- ta proga pasakė: „Jei mes būsime 
sigindama" gali įsiveržti į Švediją brutaliai pastatyti prieš pasirinki- 

parlamentas be baimės ir spaudi- ar Norvegiją, o tokiu atveju Šuo- mą, mes pirmiau pasisakysim už 
mo šią sutartį patvirtino. Yra tvir mija pagal sutartį neturi teisės so- laisvę negu taiką". Danijos minis- 

laimAH vietams trukdyti. teris pirmininkas Hedtoft pareiškė:
Ketvirtu sutarties straipsniu „Jei bus reikalinga, mes ginsime 

Suomijai įsakmiai draudžiama „su- savo laisvę ir nepriklausomybę 
daryti sąjungas bei koalicijas, kū- prieš kiekvieną užpuolimą".
rios yra nukreiptos prieš Sov. Ru- 

. siją“. Šiuo straipsnių, Sov. Rusija, 
dėsni. A^r^erikUč7ųTurnaUs“tų tuj būt, neleis Suomijai bet kokia 
J. ir S. Alsopų, „šia sutartimi Šuo- lotina bendradarbiauti kultūrinėj 
mija oficialiai įtraukiama į ’ ""
tų sferą" tačiau, 1 
tvirtina, J’

spaudimui, kuris gali sudaryti 
grešmę visam Skandinavijos pu
siasaliui."

Kaip prisimename, derybos 
Maskvoje vyko ne be sunkumų. 
Tačiau sutartis buvo sudaryta, ir 
štai balandžio mėn. 28 d. Suomijos 
parlamentas tą 157 balsais patvir
tino; prieš balsavo 11 ir 32 susi
laikė ar posėdy nedalyvavo. De
batai vyko be ypatingų trukdymų 
bei demonstracijų tiek parlamento 
viduj, tiek už jo sienų.

Niekas netiki, kad Suomijos

tinama, kad suomiai nori laimėti 
laiko ir išvengti bent trumpam 
pasekmių, kurios susidarytų atme
tus sutartj.

Nepaslaptis, kad ir sovietai Suo
mijos atžvilgiu pasirodė nuolai-

dų komunistus nėra vienintėlė

buo. Nesenai JAV senato ginkluotų
sovie- ar ekonominėj srity su Skandina- pajėgų komisija paskelbė dalį gen.

tu siera tačiau. Karo ne toliau ,ijuo 
tvirtina, „Kremlius norėjo daugiau straipsny numatytas,„išplėtimas ir 
negu tai. Iš karto buvo reikalau- sustiprinimas ekonominių ir kūltū- ’“JS,9 d'
jama „sąjungos”/ kuri Suomiją rinių santykių su Sov. Rusija'. pareiškį kad prieš
pastatytų j Estijos Latvijos ir Lie- Charakteringa, kad porą dienų du ar tris mėnesius mes galvojome 
luv“? Pa.d,etl, P.neš. Sloms .‘’ut0“s Pnes sutarties patvirtinimą par- kai jr manydami, kad karo visiškai įsnvkstant. Suomiai atsi- lamentp suomiu snrialnemnkrahi juojau nebus Bet taip daug 

dalykų įvyko, ir jūs negalit prie 
jų pridėti savo piršto... Aš ma- 
nau, kad mes nusižengtume savo

1 jei mes nebūtume čia
atėję ir bandę jums pasakyti, kad 
mes truputį daugiau bijome tai, 
kas gali įvykti, negu prieš tris 
mėnesius, kai mes kalbėjome su 
rezervais".

.uuem auusoxe, j.e ,..ux.„v, VieMS iš tų įvykių, kuris Įvyko 
jog suomių vyriausybė yra pasiry- nuos kalbėjo JAV gen. stabo še- 
žūsi drastiškomis priemonėmis nu- n Rr"',l“v
malšinti kiekvieną sukilimą.

Į šį socialdemokratų paskelbimą 
sekančią dieną per radiją atsakė 
komunistas vidaus reikalų minis
teris Leino. Jis pareiškė, kad „tam 
tikras nerimas charakterizuoja 
Suomijos politinę atmosferą... Di
dėjantis tarptautinis įtempimas „ ,, , _ .
davė naujų vilčių antidemokrati- Lietuvių Tremtinių Žemes ūkio 
nėms jėgoms mūsų krašte. Jie da- Darbuotųjų sąjungos trečias me- 
bar kalba apie kairiųjų planuotą 
perversmą, nežiūrint, kad kairioji 
partija, kuri " dabar yra svarbus 
veiksnys krašto valdyme, dabar- , 
tine mūsų politika rūpinasi daug 

• nuoširdžiau negu bet kuri kita po
litinė grupė".

Kaip ten bebūtų, šį kartą del Į 
savo kietos laikysenos ar del tarp- ■ 
tautinės padėties Suomija vėl iš- : 
vengė Baltijos valstybių likimo ir : 
kai kuriam laikui užsitikrino vege- i

kain iie toliau vijos kraštais. Už tat penktame stabo šefo gen. Omar Bradley ir Kaip jie raudu j  ____ r . krašto aosauaos ministerio James

Kai kovo mėn. pradžioje Sta- tikėtasi, 
linas savo laišku pasiūlė lemta 
Suomijai sudaryti su Sovie- likimo. _ ______ ________

tų Rusija draugiškumo ir savitai- 17 d. Suomiją prisiminė ir prez. . . _ . -
pinės pagalbos sutartį, viso pašau- Trumanas, pažymėdamas, kad „šiuo jungininkų pusės". Tai, supranta- 
lio akys nukrypo į ją, ir buvo metu Suomija išstatyta tokiam ma, kiekvienu metu Sov. Rusijai

kad jai netrukus bus 
susilaukti Čekoslovakijos 

Savo kalboj kovo mėn.

visiškai išnykstant. Suomiui atsi- lamente, suomių socialdemokratų 
sakė su tokia padėtim sutikti... organas pranešė apie suomių ko- 
Buvo neabejotinos rizikos, kad munistų ruoštą planą revoliucijos 
suomiai gali priešintis, jei jų vi- keliu paimti valdžią Suomijoj. Esą, 
daus nepriklausomybė bus pažeis- ' .................................
ta. Kremlius šaltai priėmė pačių 
suomių paruoštą sutarties projek
tą" (NYHT, 4. 16).

Pagal sudarytos sutarties antrą 
straipsnį Sev. Rusija gali kiekvie
nu metu pareikšti, jog yra atėjęs 
laikas, kad būtų imamasi bendrų 
gynimosi pasiruošimų prieš gre
siantį Suomijos teritorijos „už
puolimą iš Vokietijos ar jos są-

suomių komunistų ekstremistiniai nJ,rp:nriTT1- 
elementai, paskatinti pergalės Če- £... 9. h' 
koslovakijoj, reikalavę savo va
dus imtis revoliucinės akcijos, ta
čiau jiems pasipriešino nuosaikieji 
komunistai ir jų reikalavimas ne
praėjęs. Šio plano komunistai ga
lutinai atsisakė, kai jie įsitikino,

fas gen. O. Bradley, šalia Čeko- 
per tuos tris mėnesius, apie -ku- 
slovakijos buvo Suomija...

„Žaliosios Savaitės“ 
prisiminimas

tints suvažiavimas

LAISVOJE Lietuvoje buvo su
sidariusi graži tradicija — 
pavasarį vienos savaitės bū
vy šaukti visų ūkiškųjų organi

zacijų suvažiavimus. Prie šios 
progos prisitaikindavo ir dauge
lis kooperatinių organizacijų, 
šaukdamos taip pat savo suva
žiavimus. Iš visų Lietuvos kampų 

... .....*___ ___ suplaukdavo šimtai ūkininkų ir 
tacijos teisę. Neabejotina yra, kad-žemės ūkio specialistų aptarti 
ji pateko į sovietų sferą ir kad 1 ' “
kariškai, anot minėtų J. ir S. Al- 
sopų, ji yra Sovietų Sąjungos sau
joj. Tai pirma jos pavergimo fazė, 
kuri tuo tarpu, atrodo, yra baigta.

Suomijos kaimynai su susirūpi
nimu seka šiuos įvykius savo pa
šonėj. Iš Sov. Rusijos pusės nere
tai girdėti jų adresu nedraugiškų 
žodžių. Maskviškė „Pravda" net 
tiesiog apkaltina, pav., Norvegijos 
vyriausybę, kad ji savo kraštą 
parduodanti Jungtinėms Valsty
bėms.

Ne per senai buvo susirinkę 
Švedijos, Norvegijos ir Danijos 
ministerial pirmininkai ir nuodug
niai aptarė susidariusią padėtį.

m. k. Čiurlionis 
Pasaka: Tyla (viršu
je) i Varlė (kairėje) 
Karalaitė (dešinėje)

savo reikalų bei pasisakyti savo 
gamybos aktualiomis problemo
mis. „Žaliosios Savaitės“ vardas 
per eilę metų prigijo mūsų val
stybiniam gyvenim ir buvo vie
nas didesniųjų įvykių metų bū
vyje.

Čia, tremtyje, gyvenantieji 
ūkininkai ir žemės ūkio specia
listai bei darbuotojai yra susi
būrę į savo profesinio pobūdžio 
organizaciją. Šios sąjungos suva
žiavimai, šaukiami taip pat kiek
vieną pavasarį, iš dalies primena 
buvusias „Žaliąsias Savaites" ir 
stiprina nuotaikas ir savo bran
giausio ir mylimiausio turto že
mės netekusių ūkininkų. Lietu
vių Tremtinių Žemės ūkio Dar
buotųjų Sąjunga įsteigta 1946 m. 
kovo 10 d. Hanau stovykloje, kur 
buvo suvažiavęs rekordinis da
lyvių skaičius, šiuo metu s-ga 
turi 24 skyrius ir yra subūrusi 
daugiau kaip 2000 narių, kurių 
dauguma yra ūkininkai. Sąjungos 
centras ligi šiol buvo Hanau sto
vykloje.

- Š. m. balandžio 24 d. Schw. 
Gmuend lietuvių stovykloje įvy
ko trečiasis lietuvių tremtinių ž. 
ū. darbuotojų s-gos skyrių atsto
vų suvažiavimas. Suvažiavime 
buvo atstovaujami visi sąjungos 
skyriai. Viso atvyko 49 atstovai, 
kurių buvo 20-agronomai, 25- 
ūkininkai ir 4-kiti žemės ūkio 
specialistai.

Suvažiavimo pradžioje iškil
mingomis pamaldomis, kurias at
laikė ir įspūdingą pamokslą pa
sakė vietinės parapijos klebonas 
kun. Karalius,- buvo prisiminti 
žymieji Lietuvos žemės ūkio dar
buotojai: žiauriojo bolševikų 
tremtyje nukankintas buv. respu
blikos prezidentas agr. A. Stul
ginskis, tremtyje miręs pirmasis 
s-gos pirmininkas, nuolatinis Lie
tuvos agronomų s-gos pirminin
kas ir buv. žemės ūkio ministe- 
ris prof.,dr. J. Krikščiūnaš ir vie
nas pažangiųjų Lietuvos ūkinin
kų Jonas Eidukevičius. Taip pat 
prisiminti ir pagerbti visi kiti 
mirę bendradarbiai.

Suvažiavimo prezidiuman buvo 
išrinkti dipl. agr. J. Daugėla, 
ūkininkas Ed. Drąsutis ir dipl. 
agr. J. Malinauskas. Suvažiavl-

1
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mą sveikino LTB vietinio apy
linkės komiteto pirm. Jočys, sto
vyklos direktorius Šalčiūnas ir 
vietinės parapijos klebonas kun. 
Karalius. Be to, gauti keli pas
veikinimai raštu.

Suvažiavimo metu plačius ir 
išsamius pranešimus padarė VLI- 
KO narys Vaitiekūnas, Vykd. Ta
rybos narys prof. J. Kaminskas 
ir LTB Vyr. komiteto vicepirmi
ninkas dr. V. Jasaitis.

Diskusijose dėl padarytų pra
nešimų daugiausia buvo kalbėta 
emigracijos reikalais. Ligi šiol,

• nors daug buvo kalbėta, kad dau-
• gelio kraštų yra ypatingai pagei

daujami ūkininkai ir darbininkai 
žemės ūkio darbams, tačiau prak
tiškai dar tik keli atskiri išemi
gravę asmens tegalėjo įsikurti 
ūkiuose. Suvažiavimas tuo reika
lu priėmė atitinkamą rezoliuciją 
ir įpareigojo centro valdybą da
ryti įvairius žygius, kad arti
miausiu laiku galimai daugiau

. žemės darbuotoj būtų įkurdinti 
ir gautų darbo pagal savo spe
cialybę. Centro Valdybos vardu 
pranešimą padarė pirm. dr. agr. 
A. Virbickas. Iš šio pranešimo 
paaiškėjo, kad s-gos centro val
dyba, be grynai organizacinio 
darbo, gyvai dalyvavo ir krašto 
ūkio atstatymo planavimo darbe. 
Į šį darbą aktyviau ar mažiau 
aktyviai yra įtraukta per 30 s-gos 
narių-žemė ūkio specialistų. Be 
to, centro valdyba studijavo ir 
emigracijos bei įsikurdinimo ga-

limybes ir tuo reikalu palaikė 
nuolatinius ryšius. su įvairiose 
pasaulio šalyse esančiomis lietu
vių organizacijomis, paskirais as
menimis bei valdžios įstaigomis. 
Per šiuos metus gana daug narių 
yra jau išemigravę ir bando pa
gelbėti likusiems pastoviau įsi
kurti. Tremtyje yra gyvai tęsia
mas žemės ūkio mokslas. Vien 
per pereitus metus Vokietijos 
universitetuose apgynė disertaci
jas ir įgijo agronomijos daktaro 
laipsnį 8 asmens. Disertacijoms 
temos daugiausia buvo imtos iš 
Lietuvos žemės ūkio, todėl šie 
darbai yra didelis įnašas Lietu
vos, kaip žemės ūkio šalies, po
puliarinimui bei savo krašto są
lygų studijoms. Be to, ištisa eilė 
s-gos narių baigė aukštąjį moks
lų ir įgijo diplomus. Viso šiuo 
metu Vokietijos universitetuose 
agronomijos mokslus studijuoja 
66 asmens. Šių visų žmonių teo
retinis pasiruošimas be abejo bus 
labai naudingas, atkuriant pa
grindinę krašto ūkio šaką-Lietu- 
vos žemės ūkį.

Centro revizijos Komisijos pra
nešimą padarė ūkininkas V. Že
maitis. Baigiant suvažiavimą, bu
vo priimta ištisa eilė rezoliucijų 
ir nutarta pasveikinti centrines 
lietuvių organizacijas.

S-gos centro valdybos būstinę 
nutarta iš Hanau perkelti į Schw 
Gmuend lietuvių stovyklą. Į cen
tro valdybą išrinkta; dipl. agr. J. 
Baublys, ūkink. Drąsutis, agr. Bar-

kauskas, agr. Žiogas ir ūkink. 
Šostakas. Į revizijos komisiją iš
rinkti: dr. agr. A. Virbickas, agr. 
Vaitiekūnas ir ūkink. Z. Jony
nas.

Pirmininkaujantis 
suvažiavimą uždarė 
ais;

„Jau trečią kartą 
neturėdami jokio savo gyvenimo 
pagrindo, skirstomės, tvirtai ti
kėdami, kad jau paskutinį sykį 
susivažiuojame čia, toli nuo savo 
mylimos žemės, ir manydami, kad 
sekantį pavasarį jau galėsime pa
sitikti savam krašte. Tačiau mū
sų viltys nepasiteisina. Mūsų šei
ma kasdien blaškosi dar plačiau 
ir dar toliau atsiduria mūsų dar
bo ir profesijos draugų. Tačiau 
nepraraskime vilties ir nepalin
kime gyvenimo varguose. Pas
pauskime atsisveikindami ran
kas, tvirtai tikėdami, kad vėliau 
ar anksčiau išauš pavasaris, ka
da Lietuvos ūkininkas purens sa
vo mylimą žemė ir bers j ją grū
dą, laukdamas gausaus derliaus, 
o Gedimino bokšte vėl plevė
suos laisvos demokratinės su
vereninės Lietuvos Respublikos 
trispalvė vėliava“.

Vakare suvažiavimo dalyviai 
turėjo progos išklausyti J. Kriš- 
tolattytės, S. Nasvytytės ir A. 
Paukščio koncerto, kurį suruošė 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Schw. Gmuend skyrius. Solis
tams akomponavo S. Kalvaitis.

S m.

šiandien
J. Daugėla 
šiais žodži-

čia, tremty, NUO pat šio karo pabaigos 
Turkija gyvena netikrumo 
dienas. Senasis carų im
perializmas, Stalino asmeny pra

lenkęs net Jono Žiauriojo ir Petro 
Didžiojo imperialistinius troškimus, 
vėl grasina Turkijai ir jos ne? 
priklausomybei. Turkija, kuri kon
troliuoja Dardanelų sąsiaurį, jun
giantį Viduržemio jūrą su Juodąją 
jūra, jau seniai gundė Rusijos ca
rus, gi dabar raudonieji Politbiuro 
imperalistai vėl panoro tęsti carų 
politiką. Turkijos motinos dar ir 
dabar pasakoja savo vaikams, kad 
Petras Didysis mirė, tebesvajo
damas apie Bosforą, kur prie jo 
vandenų stovi „antroji Roma" — 
Konstantinopolis — dabartinis 
Istambulas.

Sis didmiestis, stovįs pačiame 
Balkanų kamputyje, priklausan
čiam Turkijai, jau nuo seniausių 
laikų turėjo dideliausios reikšmės 
visai Europai bei jos kultūrai, o 
taipgi ir Turkijai.

Šiandien Istambulas yra pilnas 
kariuomenės ir — jūs negalitė sa
vyje nustelbti jausmo, kad esate

švedijos vyskupų siunčiamas BROKE, PETERBOROUGH, TIM- 
tremtiniam pagalbos ir IsikQri- MINS. Daugiausia gyventojų yra mo reikalais, kun. Juozas TA- - - - •- . ..t**DARAUSKAS apkeliavo Kanadą ir pateikė š| raportą.

I. KANADA APSKRITAI
Kanada yra didelis žemės ūkio 

kraštas; jame apie 12 milijonų 
gyventojų. Ploto atžvilgiu yra 
daug didesnis už U.S.A., nors gy
ventojų skaičius yra apie 12 kar
tų didesnis U.S.A, už Kanadą. Iš 
to galime spręsti, koks dar „ža
lias“ kraštas yra Kanada, kaip 
mažai dar yra apgyvendintas ir 
kiek gali emigrantų priimti.

A. Klimatas. Klimatas lietu
viam Kanadoj yra labai geras, 
panašus į Lietuvos klimatą: tik 
vasaros karštesnės ir žiemos šal
tesnės. Kadangi plotas yra dide
lis, tai ir klimatas yra nevieno
das. Gyvūnija ir augmenija yra 
irgi panaši į Lietuvos, tik čia yra 
tokių gyvulių ir augalą, kurių 
Lietuvoje dėl tam tikrų priežas
čių jau nėra.

B. Gyventojai. Kanadoje gyve
na įvairių tautybių ir rasių įmo
nių. Čia gana daug negrų, prie 
miškų ir miškuose atskirai kai

susispietę miestuose, todėl yra 
sunku su butais, valdžia nelaoai 
.nori leisti apsigyventi atvyku
siem miestuose.

li. KAIP PATEKTI Į KANADĄ^
A. Kanados valdžios reikala

vimai. Anksčiau, tai yra prieš 6 
mėnesius, buvo daug lengviau 
patekti į Kanadą. Į miestą pa
kviesti galėjo tik savo gimines; 
kvietėjas turėjo būti turtingas 
tiek, kad galėtų duoti atvyku
siam laikiną išlaikymą, ir aprū
pinti butu. O į ūkį galėjo pak
viesti ir ne gimines, tik taip pat 
buvo reikalinga. išlaikymo ir bu
to garantija. Šiandien įvažiuoti į 
Kanadą kiek pasunkėjo. Atvykti 
į Kanadą reikia pirmiausia su
rasti ūkininką (farmerp, kuris 
duotų garantiją, kad jis duos 
darbą, aprūpins butu ir išlaikys. 
Kada pasirašo penkias anketas 
ir pasiunčia į emigracijos biurą, 
kuris yra TORONTE, Front 
Street, 122, tada tas anketas pa- 

____ ______  __ siunčia.į Ottavą. Vėliau iš Otta- 
mais gyvena indėnai, kurie gy- vos atvyksta inspektorius apžiū- 
vena primityviu gyvenimu, bet rėti ūkio ar iš tikro reikalingas 
jau yra ir sukultūrintų, indėnų, darbininkas, ar jis,, tas ūkininkas, 
kurie veda pavyzdingus ūkius, turės kur jį paptalpinti. Po tokio 
kai kurie yra baigę aukštuosius ištyrimo jau galima laukti vyžos, 
mokslus. O šiaip galima pama- Šiuo metu dėl butų stokos į 
tyti įvairių tautybių.___________ miestą negalima pakviesti net

C. Kalba. Kanadiečiai kalba savo giminių, o į ūkius galima 
daugiausia anglų kalba, bet ji kviesti ir negimines. Todėl šiuo 
šiek tiek skiriasi nuo tikros ang- metu visi ieško tik pas ūkininkus 
lų kalbos; jie turi savo akcentą, kvietimų. Labai turtingi miestė- 
Montreal -ir apylinkėse yra dide- lėnai, norėdami savuosius pak- 
lės prancūzų kolonijos, kur kalba viesti į miestą turi, prašyti ūki- 
vien tik prancūziškai ir nelabai ninkus garantijos. Praktikoje at- 
mėgsta anglus ir jų kalbą. Gat- vykęs kviestasis iš Europos į Ka- 
vėje sutiktas prancūzas ir užkal- namą to ūkininko garantuotas 
bintas angliškai, nieko neatsakys, gali ir mieste apsigyventi, niekas 
tik nusišypsos, tardamas, aš ang- jau taip nežiūri, jeigu tas ūki- 
liškai -nemoku, ktdbėk .prancū- ninkas nereiškia pretenzijų. Pa- 
ziškai. prastai tokių pretenzijų nesti.

Turtingumas. Kanada turi Jau tokiu keliu yra atvykusių 
Idbai daug turtų ant žemės ir po- lietuvių iš Europos. O miško dar- žeme * -*...,1— r>

a) Ant žefnės didžiausi turtai 
yra miškai, šimtais kilometrų be- 
sitęsiantieji. Aplankiau lietuvius, 
dirbančius miškuose maždaug 
nuo Toronto-apie 1600 km. Be
veik visą laiką teko važiuoti miš
ku. Pasakojo lietuviai, kad pas 
juos dažnai ateina rudi lokiai, 
kurie žiūri, kaip darbininkai val
go, ir seilę ryja. O stovyklos vir
šininkas (kaip jie vadina bosas)

. papasakojo kaip lokiai vieną 
naktį apvogę maisto sandėlį. Yia 
dar tokių vietų, kur jokia civili
zuoto žmogaus koja nėra ' įžen
gusį, kalnai apaugę miškais, me
džiai sugriuvę vienas ant kito; 
ant jų kiti maži auga.

Žemė yra labai derlinga. Vie
na žemės rūšis tinka kviečiam, 
kita tabakui, trečia vaisiam. Pa
gal žemės tinkamumą ir gyvena 
gan retai išsiskirstę ūkininkai, 
ūkiai paprastai dideli: 100—600 
hekt. ūkininkas, turis 50 hekt. že
mės laikomas netutingu ir maža
žemiu. Valdžia darbštiem ir są
žiningiem ūkininkam padeda, su- 
teikdama paskolų lengvom sąly
gom. ūkininkai labai gerai gy
vena, turi moderniškus namus. 
Nors toli nuo miesto ūkis, bet 
ūkininkas naudojasi visais pato
gumais, kuriuos pats yra įrengęs, 
pav., elektra, vituvėje 'šiltas 
vanduo, kūrena dujom. Daugelis 
turi „karų".

b) Turtai po žeme. Kanadoje 
yra gana daug atrasta aukso ka
syklų, o kiek yra dar neatrasta. 
Pasitaiko, kad žmogus nusiperka 
žemės, pasistato namelius, tik vė
liau pastebi, kad čia yra aukso 
kasyklos. Taip atsitiko su vienu 
lietuviu. Kada pradėjo žemę 
dirbti, pamatė kažkokius nuosta
bius akmenis, labai blizgančius. 
Atvykę inžinieriai, padarė tyri
mus, ir konstatavo, kad toje vie; 
toje yra didelės aukso kasyklos". 
Lietuvis tapo milijonieriumi.

E. Miestai. Kanadoje yra daug 
moderniškų miestų, kuriuose sto
vi keliolikos aukštų pastatai. 
Didžiausi miestai yra šie: OTTA- 
VA — sostinė, TORONTO, MON
TREAL, KINGSTON, BONI
FACE, ALEXANDRIA. HAMIL
TON, HEARST, LONDON, PEM-

bam yra atvykę lietuviai Pacific 
Kompanijos dėka. Jie padaro su
tarti dešimčiai mėnesių, kad 
dirbs miške, o vėliau eik kur 
nori darbo ieškoti. Tokiu būdu 
esu pasiuntęs į Europą apie 30 
kvietimų ir atrodo reikalas tvar
kosi. Greitu laiku kai kurie at
važiuos.

III. ĮSIKŪRIMO SĄLYGOS _
A. Butai. Atvykęs kviestasis 

pas ūkininką gauna keletą kam
barių su patogumais. Aš esu tuos 
atvykusius DP aplankęs, kurie 
dirba pas ūkininkus arba mieste 
fabrikuos. Valgis labai geras, 
ūkininkai skaitosi ne taip kaip 
su žemesniu, bet kaip su broliu, 
žinoma jeigu tas yra geras sąži
ningas darbininkas — ne tingi
nys.

B. Uždarbis. Jeigu pas ūkinin
ką atvyksta vienas asmuo, tai 
gauna mėnesiui apie šimtą dole
rių ir visą išlaikymą, o darbo va
landos yra 8, darbas nesunkus. 
Jeigu dirba pas tabako farmerį. 
tai darbas būna vietoje — dėlioti 
reikia tabako lapelius ir dėti

į presą. O jeigu pas kviečių far- 
merį, tai viskas su mašinomis. 
Kartais net daugiau moka kaip 
šimtą dolerių su visu išlaikymu. 
Jeigu atvyksta su didesne šeima, 
tai pagal susitarimą su tuo fer
meriu. Bet paprastai farmeriai 
neskriaudžia, duoda gerą pragy
venimą, vaikus leidžia į mokslus.

apgultoje tvirtovėje. Šiandien, kai 
trečiojo pasauline karo pavojus 
vis labiau ryškėja, Rusijos puo
limas atrodo dar labiau galimas, 
nei bet kada paskutiniame am
žiuje.

Graikijos ir Turkijos, tų dviejų 
dar sovietų neužimtų bei „neišlais
vintų" šalių geografinė padėtis 
yra ypatingos svarbos. Per Turki
ją Rusija gali būti puolama iš 
sparno. Laivai ir lėktuvai, operuo
dami iš Turkijos bazių, gali leng
vai sunaikinti sovietų pramonės ir 
naftos centrus. Sovietai gi, veik
dami su šachmatų žaidėjo logika, 
dar prieš pradėdami žygi į Va
karus, gali bandyti užimti Turki
ją. Agresijos politikoj svarbiausie
ji dalykai pirmieji ir įvykdomi. 
Istambulas, stovįs Turkijos valsty
bės pakraštyje, šį politinės padė
ties netiprumą labiausiai Ir jaučia.

1920 metais, kai Kemal Atatūrk 
perkėlė sostinę į Tnažą kalnų 
miestą Ankarą, Azijos Turkijos 
viduryje, Istambulo gyventojai 
jautėsi įžeisti. Šio didmiesčio gy
ventojai jautėsi esą aukštesnes 
kultūros už tamsius, neraštingus 
Azijos Turkijos valstiečius, o, be 
to, pati didinga šio miesto istorija 
kėlė jų išdidumą.

Daugiau kaip per 1000 metų 
prieš tai, mėnulis pakeitė kryžių 
ant Sofijos bazilikos, Konstantino
polis buvo Rytų Romos Imperijos 
sostinė. Čia — Bizantijoje — žy
dėjo civilizacija ir kultūra tuo lai
ku, kai visa likusioji Eruopa sken
do kultūrinėje tamsybėje. Per visą 
tą laikotarpį Bizantija buvo ži
burys Europai, kurios kultūrą bu
vo užliejęs barbariškas tvanas.

Po Bizantijos užkariavimo, di
džioji turkų Ottomanų imperija 
buvo valdoma iš Konstantinopolio. 
Todėl, kai 1920 metais Turkijos 
sostinė buvo perkelta į Ankarą 

_________________ _ r_ Instambulo gyventojams nebuvo 
bėgo nuo darbo, geria, nakvoja lengva apsiprasti su mintimi, kad

mesti miške darbą ir kitur dirbti. 
Neseniai iš Ottavos buvo atvykęs 
darbo inspektorius ir atleido nuo 
darbo sutarties, kas nori gali iš
vykti į kitą darbo vietovę. Lietu
viai stengiasi išbūti iki galo, kad 
kitiem nepakenkti. Lietuviai mal
kų kirtime užima pirmąsias vie
tas. Viršininkai lietuviais paten
kinti. Lietuviai kultūringiausiai 
gyvena stovyklose: jie moka sa
vo monotonišką gyvenimą paį
vairinti chorais, muzika, duetais, 
kas dažniausiai kitų tautybių 
žmones nustebina. Tuose miš
kuose apskrita nelabai kokia pu
blika, dažnai girtuokliai, komu
nistai, menko išailavinimo žmo
nes. Uždirba šiek tiek pinigų, pa-

PROF. PETRAS LEONAS
Pirmasis Lietuvos Respublikos teisingumo minlsterls (1864. XI. 16 — 1938. V._ 
12). S|met sukanka 10 metų nuo Jo mirties.

Lietuvių tremtinių žemės ūkio darbuotųjų S-gos trečiojo suvažiavimo, įvykusio balandžio 24 d. Scbw.-Gmuend 
stovykloje, dalyviai. B Borjero nuotr.

Uždarbis mieste. Pragyventi 
mieste vieniem geriau pasiseka, 
kitiem blogiau. Viskas priklauso 
nuo to, kokios yra specialybės, 
už kokią’specialybę daugiau mo
ka. Imsiu vidurkį: paprastas dar
bininkas daugiausiai gauna va
landai fabrike 70 cent. — Dol. 
1,35. Už kambarį moka vidutiniš
kai apie Dol. 15—20 mėnesiui su 
šeima daugiau moka, mat, duoda 
kambarį su baldais. Su vaikais 
sunku šeimai guti butą ir net 
kambarį, niekas nenori šeimos 
priimti. Darbo gauti visur gali
ma. Lengviausiai galima ■ darbą 
gauti siuvėjams, elektros monte
riams, mechanikams ir t.t. Vienas 
dirbąs asmuo gali lengvai pragy
venti, o su šeima reikia jau 
dviem dirbti. Pradžia esti sunki, 
bet vėliau įsigyvenama. Miške 
dirbantieji darbininkai, uždirba 
daugiau. Dienai vidutiniškai Dol. 
6—10. Maistas ir kambarys die
nai apie Dol. 3; nes kitą dalį už
moka Kompanija. Kambariai tik 
barakiniai, viename kambaryje 
miega iki 20 asmenų. Bet mais
tas yra labai geras. Gauna šešis 
kartus dienai valgyti. Aš, ten nu
vykęs pas lietuvius per Naujus 
Metus, maniau, kad tik švenčių 
proga toks maistas, bet pasirodė, 
kad kasdien taip valgo. Mat 
Kompanija daro taip sąmonin
gai, nes pavalgęs žmogus gali 
daugiau dirbti. Tik, žinoma, la
bai nuobodus gyvenimas. Tačiau 
yra ir praktiškos naudos: būtent; 
gali daug susitaupyti, nes nėra 
kur išleisti. Degtinę į stovyklą 
įvežti griežtai draudžiama. Kai 
kurie yra susitaupę net iki Dol. 
1.000. Pirmiau nebuvo galima 
anksčiau kaip po 10 mėnesių

stotyse, kada pinigai pasibaigia, 
vėl ieško darbo miško distrik- 
tuose. Važiavau pas lietuvius 
maždaug 1600 km nuo Toronto 
per Naujus Metus, mačiau sto
tyse pilna girtų žmonių, kurie 
guli ant suolų, juos geležinkelio 
policija varo lauk, jie vėl ateina. 
Tvarka stotyse tiesiog pasibaisė
tina, žiūrėk, dairykis, kad tave 
neapvogtų ir neužmuštų. Stotyse 
girtų mačiau lenkų, ukrainiečių 
vokiečių, kanadiečių, kurie kal
bėjo įvairiomis kalbomis, tik ne
girdėjau lietuviškai. Grįždamas 
ir vėl tuos pačius girtus apsivė- 
musius mačiau. Su lietuviais la
bai gražiai ir kultūringai pralei
dome Naujus Metus.

jie dabar tapo provincija, o ne 
sostinė. Vienok Atatūrkas, pasi
rinkdamas Ankarą, o ne Istam- 
bulą naujosios Turkijos sostine, 
be daugelio vidaus priežasčių, pa
darė tai ir dėl politinių bei strate
ginių sumetimų. Gerai supras
damas Konstantinopolio — Istam
bulo praeitį ir jo dabartinę svar
bą, jis numatė, kad tokiai valsty
bei, kaip Turkija, yra daug sau-

Inonū paskelbė, kad nuo šiol abi 
partijos bus pripažintos lygiatei
sėmis ir kad sekantieji rinkimai 
bus visai teisingi. Nuo to laiko 
Turkijos vyriausybė pasuko tikrai 
demokratine linkme. Kalbos ir žo
džio laisvė, apie . kurią anksčiau 
Istambulo spauda tegalėjo tik sva
joti, dabar tapo realybė.

Tačiau svarbiausias dalykas yra 
tas, kad demokratų partija yra 
niekuo ne labiau į kairę, kaip kad 
vyriausybės Liaudies Partija.

Komunistų partija Turkijoje dėl 
savo priklausomumo svetimai vai- - motorizuota, 
stybei, yra uždaryta ir draudžiama, 
vienok net visi sovietų bandymai 
suorganizuoti komunistinę pogrin
džio partiją baigėsi nesekme.

1946 metų rinkimų metu sovie
tai išleido apie 150.000 dolerių ko
munistinei pfopogandai Turkijoje, 
bęt vienintelis rezultatas buvo 
tas, kad sovietų generalinis kon
sulas Istambule buvo atšauktas. 
Kai vienas jo buvęs pažįstamas 
turkas pasiteiravo sovietų val
dininkų, kaip jam ten sekasi, jam 
buvo atsakyta, kad konsulas, išė
jęs kartą pasivaikščioti į Maskvos 
miškus, buvo žaibo nutrenktas.

Sovietų atstovams Istambule, gy
venant tarp šaltų jų atžvilgiu tur
kų, yra beveik neįmanoma už- 
megsti bet kokį draugiškesnį kon
taktą su turkų visuomene. Jię 
daugiausia sėdi užsirakinę savo 
didžiuliuose konsulato rūmuose 
Nepriklausomybės gatvėje, kuriuo
se kadaise buvo caro ambasada. 
Pakviesti į oficialius priėmimus, 

’ jie vaikšto grupėmis ir kalba tik 
tada, kai užkalbinami.

„Purvinąjį" darbą atlieka sovie
tams daugiausia jų satelitai per 
savo agentus. Buvę Balkanų val
stybių atstovai dabar yra pa
keisti naujais — komunistais, gi

svarbiausias klflusimas 
žinoma, ar Jungtinės 

valstybės kovos, jeLTur- 
užpulta. Si šalis, gyve- 
trejis metus po politiniu

Vienok 
čia yra, 
Amerikos 
kija bus 
nanti jau . .
ir kariniu Sovietų Rusijos spau
dimu, vis dar tebelaiko didžiulę 
700.000 vyrų armiją — didžiausią 
visuose Viduriniuose Rytuose. Ta
čiau, jei rytoj prasidėtų karas, nė 
vienas netiki, kad Trukija galėtų 
pati apsiginti. Turkų armija Iki 
šiol dar vis tebevartoja senus 
prancūzų, britų bei vokiečių gin
klus ... Kariuomenė yra menkai

laiko. Nepa
savo sienų,

Nedaug tėra likę 
jėgdama pąti ginti 
Turkija šaukėsi USA pagalbos. 
Amerikai gi Turkijos nepriklauso
mybė bei jos sienų neliečiamumas 
yra gyvybinis klausimas. Jei so
vietai užimtų Turkiją, visi VI- 
durininai Rytai būtų atviri jų 
ekspansijai. Juos užėmus, sovietai 
laikytų XrYžkelt tarp Europos ir 
Azijos ir kontroliuotų naftą., kuri 
yra Europos kraujas ir . Amerikos 
paskutinis didelis rezervas.

Todėl ir Turkijai atėjo pagalba. 
Prezidento Trumano doktrina ir 
100.000.000 dolerių programa, pri
imta 1947 metais, šiais metais vyk
doma pilnu tempu. Priešingai USA 
paramai kitoms šalims Turkijai 
parama yra grynai 'militarinė ’ir 
orientuojami pagal karo reikala
vimus. Amerikos karininkai ir .n- 
struktoriai perorganizuoja Turki
jos armiją, standartizuoja ap
ginklavimą, stato strateginius plen
tus, aerodromus, kai kuriuos iš jų 
pakankamai didelius, kad tiktų 
sunkiesiems USA bombonešiams. 
Amerikiečių medžiagos, tankai, 
municija, o taip pat ir amerikie
čių žinios yra turkų pageidaujami 
dalykai ir jie yra pasirengę mo
kytis.

Grupelė lietuvaičių moksleivių tremtyje K. Daugėlos nųptr.

IV. ŽYGIAI IMIGRACIJOS REI
KALU

Kanados katalikų bažnyčia la- 
; bai rūpinasi emigracija. Tam 

tikslui yra sudaryti. iš vietinių 
’ kanadiečių komitetai, kurių prie- 
; šakyje stovi vyriausias Toronto 

Katalikų Bažnyčios Ganytojas. 
Kardinolas Mc Guigen. Jis yra 
paskyręs vieną kun. Monsignor 

; Basil Markle, Ottawa 249 Main 
1 Street, Ontario, Canada, kuris 
1 yra vyriausias direktorius tos 

emigracijos, jis rūpinasi tik ka
talikais. Jam esu reikalą išdėstęs 
dėl emigracijos lietuvių, kurių 
yra Vokietijoje, Švedijoje, Dani
joje, Prancūzijoje, Belgijoje ir kt. 
Jis visa tai išklausęs, mane nu
vežė pas Sv. Tėvo Delegatą Ot- 
tawoje arkivsykupą Antoniuti, 
kuris irgi suprato svarbą emi
gracijos. Jis pareiškė visas pas
tangas dėsiąs emigracijai. Jis la
bai gerai suprantąs ir tuos pa
vojus, kurie gresia DP. Vėliau

• buvome su tuo pačiu monsigno- 
ru pas kardinolą. Kardinolas pa
reiškė: „Aš visas pastangas' jau 
seniai dedu emigracijai, bet sun
ku yra su valdžia susikalbėti“. _  ____J_  ______  _____ _
Tuojau parašė raštą apie Visus Turkų politikai turėjo apsiprasti 
^migracijos reikalus. Sv. Tėvo su tuo, kad viešoji opinija yra 
delegatui ir kardinolui ir mon- formuojama prie Bosforo krantų, 
signorui daviau mintį lietuviam 1946 m. rinkimuose Istambulas so- __________
įsteigti viešų ^emigracijos ,biurą lidžiai balsavo už opoziciją — kanų šalių, ypač iš Bulgarijos ir

Rumunijos. Po Petkovo pasmer
kimo aštuoni žymūs nužudytojo 
lyderio partijos nariai čia atbėgo 
su svarbiomis žiniomis apie Bul
gariją. Per paskutiniosius metus 
septyni lėktuvai su politiniais pa
bėgėliais nusileido Tuikijoje. Tur
kijos vyriausybė, suteikdama pa
bėgėliams prieglaudą, kartu davė 
jiems galimybes laisvu darbu už
sidirbti pragyvenimui.

Snipinėj'imas yra Istambule di- 
’ i___ J U su

tiksite „neutralius" prekybininkus. 
Visame mieste pficialūs atstovai, 
apmokami pranšėjai, agentai, žmo
nės visų tautybių yra darbštesni 
už skruzdėles, beieškodami žinių 
bei informaci’”.

Bet Istambulo gyventojai, nuoty
kingos praeities palikuonys, ne
turi jokių iliuzijų dėl ateities. Ne
būdami visai užtikrinti Amerikos 
interesu dėl jų nepriklausomybės, 
jie yra pasirengę blogiausiam. 
„Amerikiečiai nėra tokie kvaili, 
kad kištų visą tą medžiagą į mūs 4 
šalį už nieką", pasakė vienas tur
kas. „Jie tikisi tai panaudosią 
vieną dieną”.

giau turėti savo administracinį 
centrą krašto viduje; negu ant Bos
foro krantų į kuriuos jau per am
žius veržiasi rusų imperializmas.

Tačiau, kad ir perkėlus sostinę 
i Ankarą, Istambulas vis tiek pasi
liko Turkijos dvasinis centrai.

senieji arba
buvo pakely . , .
tuoti, kaip, pav., Bulgarijos ge
neralinis konsulas, kuris buvo 
suimtas, jam tik įžengus į Bul- 
gariją.

Istambulas yra internacionalinis 
miestas ir todėl visi, norį gauti to
kių ar kitokių žinių, čia grupuo
jasi. Beveik kasdien čia atvyksta 
pabėgėliai iš sovietų pavergtų Bal-

atsisakė grįžti, arba 
į savo tėvynę areš-

Toje įelektrintoje atmosferoje 
visi gyvena „šibs dienos" gyveni
mu. „Aš nuo karp pabaigos pasta 
čiau tiktai du privačius namas”, 
pasakė man vienas iš žymiausių 
Istambulo architiktų. „Ir abu tiems 
naujiesiems turtuoliams, kurie 
anksčiau nieko neturėjo. Daugu
mas gi pasitenkina nuomojamais 
butais. Tiktai keletas naujų fabri
kų yra statoma. Tai simboliškai 
parodo mūsų valstybės politinę 
padėtį".

1953 metais sukaks 500 metų, 
kai turkai užkariavo Konstantino
polį. Aš girdėjau kalbas apie iškil
mingą jubiliejaus šventimą. ap;e 
čią būsimą pasaulinę parodą, apie 
naujus pastatus prie Marmuro jū
ros krantų, anie naujas plačias 
gatves, vedančias per senamiesčio 
labirintus. Kada aš paklausiau bur
mistrą Dr. Lutfi Kirdas apie tai, 
viskas, ką jis man galėjo para
dyti, buvo naujų operos rūmų ir 
ligoninės pastatų projektai.

„Dabar nėra laikas planams", at
sakė jis patraukdamas pečiais.

Kanadoje. Po to sušaukiau kana- demokratų partiją — kuri gavo 
diečių lietuvių susirinkimą, pain- visas 23 vietas miesto taryboje, 
formuodamas, ką girdėjau iš Tas Ankaros vadovaujančios Liau- 
bažnytinės vyriausybės. Ir čia dies Partijos politikams buvo di- 
buvo pritarta emigracijos biuro delis smūgis. Vyriausybė slaptai 
idėjai, pakviečiant visų organi- įsakė Istambulo burmistrui ig- 
zacijų atstovus, kaip dabar pa- noruoti rezultatus ir paskelbti, kad 
TT? -*-”--'-7-^5. rinkimus laimėjo vyriausybėsdarė Amerikoje. Panašiai pro- _______ ______ w
jektuojama ir Kanadoje. Tik šiuo partija. Burmistras atsakė, kad’ jei 
metu laukiamas paskutinis žodis Įag bus vyriausybės padaryta, 
iš Bažnytinės ir Pasaulinės Vy- tada opozicijos partijos boi

kotuos parlamentą. Ankara pa-gausybių. Kanada mano su lai- -------- e---------- snlplneJun„ y„
.,dau®au I31.161* emlSrantU, galiau sutiko su kompromisu, pasi-, delis. Kiekviename bare jūs todėl ornigrarmio biuro sudar.V- *«i, c <- ....... . ,. .. . , ' .

mas būtų itin svarbus.
Visi dalykai šiom dienom 

aiškės. Vėliau daugiau bus 
nešta ir painformuota.

(Bus daugiau)

---- o------X- _ -- įjus.um JULIAU SU VU1AOU, 
todėl emigracinio biuro sudary- imdama tik 5 vietas ir palikdama 
™ k.-.,..----------------------------------18 demokratams.

Sįs naujas laisvės vėjas, pūs- 
dataas nuo Bosforo, pasiekė ir 
Ankarą. Praeitą vasarą, liepos 
mėnesį Turkijos prezidentas Ismet

pa- 
pra-

Likimas padarė Istambulą vartų 
tarp Europos ir Azijos saugotoju, 
ir jo gyventojai dažnai turėjo iio- 
kėti istorijai duoklę už privilegi
ją saugoti vieną iš svarbiausių pa
saulio kryžkelių. Ta pati geogra
finė situacija, kuri išugdė Bizanti
ją, o vėliau - ir sugriovė — neį
manoma pakeisti.

Šiandien tas didysis miestas, 
kuris istorijos būvy tiek kartų bu
vo paimtas ir vėl atkovotas, griau
tas, degintas ir plėštas, vėl mato 
debesis niaukiantis horizonte.

Tačiau Turkija budi ir ji yra ne 
viena.

Pagal E. O. Hauser 
(Sat. Eve. Post, Feb. 28. 1948) 

spaudai paruošė M.
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idėjų, lyg ir veriamos durys i 
platųjį pasaulĮ.

Kitos tremtyje esančios rašyto" 
jos dėl įvairių kliūčių negalėjo 
atvykti ir nespėjo savo kūrinių 
atsiųsti.

Kaip maloniai buvo viešnios 
rašytojos priimtos, taip ir nuo
širdžiai buvo išlydėtos. Šio va
karo prisiminimui buvo jom 
{teikta po tautišką skaučių darbo 
juostelę knygon įsidėti. Rašyto
jas Balys Gaidžiūnas šią šventę

Musu
GYVENANT tikrųjų vertybių 

nuvertinimo laikais, ne vieną 
pesimistą ima persekioti 
mintis, ar beverta sielotis ir auko

ti karo nelaimių gerokai nu
silpnintą, o tremties sąlygose ypač 
taupytiną sveikatą ir jėgas menui, 
literatūrai, visuomeninią/n, peda
goginiam ar kuriam kitam kūry
biniam darbui. Dažnas ir pasiduo
da tai mūsų stovyklose vyraujan
čiai apatiškai nuotaikai, visai izo- 
liuodamasis iš viešojo gyvenimo 
ir kratydamasis visais varginan
čiais ir pelno nežadančiais darbais. 
Bet to negalima pasakyti apie 
tremties rašytojas, kurios ir šidse 
kūrybai nepalankiose sąlygose ne- 
palaidojo savo talentu kasdieny-

rašytojos
H. BR.

Gražina Tulauskaitė rašo dau
giausia eilėraščius, spausdindama 
juos perijodikoj. Paskutiniu laiku ir 
ji jau paruošė spaudai eilėraščių 
rinkinį.

Kotryna Grigaltytė žinoma dau
giausia kaip lyrikė, tačiau ji rašo 
ir beletristikos kūrinių, šiuo metu 
yra atidavusi spaudai savo eilė
raščių rinkinj.

O. B. Audronė — Balčiūnienė 
yra paruošusi pirmąjį savo eilėraš
čių rinkinį „Beržų pasakos". Iki 
šiol savo kūrinius, daugiausia 
lyriką, yra spausdinusi perio
dinėj spaudoj. Rašo taip pat ir 
beletristikos dalykėlių.

kuria
Lietuvoje pasireiškusios poetės 

Julija Švabaltė, Danutė Mickaitė 
Mitkienė ir kt. tremtyje taip pat 
teberašo ir bendradarbiauja spau
doje.

Iš pradedančių reikštis litera
tūroje pažymėtina vaikų rašytoja 
Bale Voveraitė, jau išleidusi tris 
eiliuotas pasakas vaikams: „Kiš
kio lūpos", „Lietuvos keliu" ir 
„Žirgonė ir Gailė“. Taip pat pa
minėtina ir Laimė Šeštokienė, 
kuriai buvo paskirta „Minties" 
premija už novelę „Išvažiavimas". 
Lyrikoj iš naujai pasirodžiusiu sti
priausiai pasireiškia Anė Petkutė. 
Be to, daugiau ar mažiau spaudoj 
rodosi Baltijos Žuvėdra, Liūnė Su

tema, Ada Karvelytė, Rūtelionytė 
— Kuprėnienė ir kt.

Kaip matyti iš šios trumpos 
apžvalgos, lietuvės rašytojos la
biausiai yra pamėgusios lyrikos 
žanrą. Tačiau nemažą įnašą joą 
yra įnešusios ir beletristikos kū
riniais. Kiti žanrai, kaip legenda, 
romanas ir drama, teturi tik po 
vieną ar dvi atstoves. Nors at
skirai paėmus kiekybiniu atžvilgiu 
tai yra nedaug, bet, palyginus su 
visa tremtinių literatūra šių žanrų 
ribose, matome, kad moterys rašy
tojos nuo rašytojų vyrų nė kiek 
neatsilieka.

Su savo kuriniais lietuvės rašy
tojos išeina jau ir i platesnę vie
šumą. Jų kūriniai yra verčiami ir 
į kitas kalbas. I latvių kalbą yra 
išverstų J. Augustaitylės — Vai
čiūnienės, "N. Mazalaitės ir P. 
Orintaitės kūrinių, o N. Mazalai
tės „Legenda apie nežinomąjį ka
reivi" išversta net i italų kalbą,

bės dulkėse ir nesiliauja turtinu
sios mūsų literatūrą.

Kiekvienam aišku, kad šiandien 
tremtinė moteris yra labai ap
krauta įvairiais namų ir šeimos 
reikalais. O turint galvoj, kad 
rašytojos dažnai dirba dar ir savo 
profesini darbą, aišku, kad jų 
kūrybiniam darbui labai maža te
lieka laiko. Sunkios kūrybos sąly
gos ir laiko stoka gal ir buvo svar
biausia priežastis, kad iki šiol iš
leistu moterų rašytojų veikalų 
turėjom palyginti nedaug. Nors 
tremtyj turime nemažą rašytojų 
moterų būrį, tačiau, išskyrus 
vieną kitą leidinį, jos reiškėsi dau
giausia tik periodikoj. Bet, štai, 
neseniai beveik tuo pačiu metu iš 
spaudos išėjo dvi moterų rašytojų 
knygos — A. Nakaitės novelės 
„Likimo keliu" ir P. Orintaitės taip 
pat novelių rinkinys „Marti iš 
miesto". Artimiausiu laiku lietu
vių tremtinių literatūra praturtės 
dar keliais stambiais moterų rašy
tojų kūriniais, kurie jau yra spaus
dinami ir netrukus pasirodys.

Tremtinių rašytoju tarpe turime 
įvairių žanrų ir įvairių kartų at
stovių, pradedant vyresniosiomis 
ir baigiant vos pradedančiomis 
reikštis.

Iš vyresniosios kartos rašytojų 
tėra tik viena Juzė Augustaitytė 
— Vaičiūnienė, kuri, dirbdama pe
dagogini darbą, kartu nepaleidžia 
plunksnos iš rankų. Ji pirmoji iš 
moterų tremtyje pasirodė su at
skiru leidiniu, išleisdama savo 
eilėraščių rinkini „Skeveldros". Be 
to, ji yra inscenizavusi tremtinių 
scenai lietuviškas vestuves ir „Eg
lės žalčių karalienės" pasaką. Jos 
eilėraščių randame ir įvairiuose 
lietuvių tremtinių laikraščiuose.

Gana produktinga ir tremtyje 
yra Petronėlė Orlntaitė, neseniai 
išleidusi novelių rinkini „Marti iš 
miesto". Rašytoja nuo pat pradžios 
dirba tremties mokykloje. Ka
dangi vadovėlitų trūkumas trem
ties mokyklos kūrimosi pradžioj 
buvo didelė pedagoginio darbo 
kliūtis, rašytoja žymiai palengvino 
savo kolegų mokytojų ir mokinių 
darbą, išleisdama visuotinės ir 
lietuvių literatūros konspektus. 
Ilgą laiką ji taip pat redagavo „Ži
buriuose" „Skaitymų" priedą kurie 
tuo metu buvo beveik vienintėlė 
prieinama medžiaga tiek litera
tūros dėstytojams, tiek mokiniams. 
Bet ir taip darbais apsikrovusi, 
rašytoja plačiai reiškėsi perijodi- 
koje su poezija, beletristika ir 
literatūros kritikos raštais. P. Orin- 
taitė dirba ir vaikų literatūros 
srity.

Vlada Prosčiūnaitė iš tremtinių 
moterų yra vienintėlė dramos žan
ro atstovė. Pereitais metais „Ai
duose" išspausdinta jos drama 
„Prof. Vizgirda". V. Prosčiūnaitė, 
be to, rašo nemaža eilėraščių, 
kuriuos spausdina laikraščiuose ir 
žurnaluose.

Alė Sidabraitė, dirbdama trem
ties sąlygose lygiai sunku scenos 
darbą, nemaža laiko skiria ir lite
ratūrai. Perijodikoj ji yra jau iš
spausdinusi nemažą pluoštą eilė
raščių ir novelių.

Nelė Mazalaitė savo beletristiką 
spausdina visoje eilėje laikraščių 
bei žurnalų ir šiuo metu leidžia iš 
karto net dvi knygas: noveles 
„Apversta valtis" ir legendų rin
kinj. Be to, Mazalaitė daug dirba 
stovyklinėj aplinkoj, prisidėdama 
prie įvairiu minėjimų meninės da
lies paruošimo.

Karolė Požeraitė netrukus pasi
rodys su savo pirmuoju romanu 
„Liktūnas", kuris jau baigiamas 
spausdinti. Tai bus iš viso pirmas 
moters rašytojos romanas, išleistas

Lietuviu moterų rašytoju vakaras Rebdorfe
J. v-tė

Balandžio 25 d. Rebdorfo 
stovyklos istorijoj atžymėta 
kaip didelė kultūrinė šventė. 
Tą dieną suskrido išsisklaidžiu

sios po Vokietijos plotus lietuvės 
rašytojos į „Vilnelės“ skaučių 
tunto suruoštą literatūros vakarą. 
Viešnias sutiko uniformuotų 
skaučių garbės sargyba. Naujai 
dekoruota salė ir scenos gilumoje 
nupiešta moteris su nuometu ir 
atversta knyga žiūrovus nuteikė 
šventiškai.

Iškilmingą posėdi atidarė šio 
vakaro iniciatorė Vilnelės skau
čių tunto tuntininkė Teresė 
Reisgienė, kviesdama viešnias 
rašytojas garbės prezidiumam Po 
jos trumpo nuoširdaus pasvei
kinimo kalbėjo skautų sąjungos 
piranijos ir skaučių seserijos var
du vyr. sktn. Dr. D. Kėsiūnaitė, 
kuri nurodė, kad, kaip gydytojų 
uždavinys grąžinti Lietuvon tau
tiečius sveikus kūnu, taip rašy
tojų uždavinys turėtų būti jų 
dvasią išlaikyti sveiką, nesuža
lotą. Po to bendruomenės vardu 
sveikino Stasys Krosniūnas. In- 
golstadto moterų komiteto vardu 
pasveikino ponia Blažienė.

Be to, buvo paskaityta visa 
eilė sveikinimų iš kolegų bei 
kolegių rašytojų ir žurnalistų. 
Tarp kitų sveikino ir rašytojas- 
filosofas Vydūnas bei iš anapus 
Atlanto buv. Lietuvos preziden
tas Dr. K. Grinius.

Pati literatūros vakarą pradėjo 
poetė Juzė Augustaitytė-Vaičių- 
nienė, įspūdingai paskaitydama 
kelis eilėraščius. Šios poetės kū
ryboje šalia lyriško moteriško 
švelnumo „Dviejose mirtyse“ dar 
atsispindėjo šių dienų netikru
mas („Dienos“). Savo eilėraštyje 
„Nurims pamaži" ji nusiskundė: 
„Nors dirvos šaukia auksinės sė
jos“, bet „tave, mano mielas lie
tuvi, nieks nekviečia gyventi 
pradėt“. Savo pasirodymą ji už
baigia gražia viltimi: „Pražydu
sią imsi krivulę ir eisi pasvei
kint aušras“ („Išsilaisvinimas“).

Kotryna Grigaitytė savo nuo
širdžiu eilėraščiu „Partizanui“ 
pagerbė nežinomus Lietuvos girių 
didvyrius, paskui ji prabilo apie 
paukšteli, kurio laukia pračiul- 
bant „saulės apšviestuos arimuos 
trys seserys ant gintaro krantų“ 
(„Paukšteli“). Pavergtų Pabaltės 
tautų lūkesys čia poetės lūpose 
pavirto lyriška daina. Eilėraštyje 
„Į Rytus ir j Vakarus“ ji su mo
terišku nujautimu tvirtina, kad 
sugrįšime „į tėviškę žalią“ ir ten 
,Jau kraičių neberasime, tik at
daras skrynias, mūs rankos, 
dirbti pratusios, ir vėl pripildys 
jas“.

Neatvykusios Petrės Orintaitės 
novelę „Dievui dėkui“ gyvai pa
skaitė skautė D. Toliušytė. Šio 
kūrinio iš tremties būties sveikas 
jumoras prajuokino visus.

Magdalena Mykolaitytė pir
muoju eilėraščiu apibūdino trem
tinės mergaitės kruviną erškėčių 
kelią su lietuviškos žemės sauja 
delne, kurios ji neišmeta nė su 
,Juoju"išskridusi i dangoraižių 
miestą („Pasaka apie tremtinę 
mergaitę“), „Vėjelio šnibždesy“ 
tremtinė liūdi savo darželio ir 
bernelio, išėjusio į partizanus, o 
eil. „Išvykstančiai į Australiją“ 
poetė pareiškia: „Ar nepavargs 
vėjelis, nešęs tau linksmą žinią 
iš namų, kad tėviškėlėj jau ne 
priešas, tėvynė šaukia grįžt na
mo."

Gražina Tulauskaitė nuoširdžiai 
padeklamavo eilėrašti „Laiškas 
Motinai“. Kitame eilėraštyje 
ji skundžiasi rūkais, pro kuriuos 
„dangaus nei žemės nematai“ 
(„Rūkai“) ir užbaigia šiais pra
našingais žodžiais: „Kai žydės 
laukai tėvynės traukinio languos, 
lyg varpelis sidabrinis tau širdis 
dainuos“.

Karolės Pažėraitės aktualią no
velę „Vaidilos palikimas“ jautriai 
paskaitė mokinė D. Vėlavičiutė.

Čia dalyvavusių rašytojų kūry
boje buvo pastebimas vienas ben

dras bruožas, iš kurio galima su
prasti, kodėl jos pasirodė vienos 
be vyrų kolegų. Tas bruožas — 
pasaulio atvaizdavimas. Beveik 
subtilus moters sielos, moters 
kiekvieno paskaityto kūrinio leit
motyvas — tėvynės meilė, ne 
šabloniškai ura-patriotiška, bet 
gili, išgyventa, poetiška forma 
apvilkta. Ir tenka su malonumu 
pastebėti, kad tremty ne tik ap
skritai lietuviai rašytojai paūgė
jo, bet ir moterų kūrybos tema
tika palvairėjo, pagilėjo. Jau at
sirado grakščioj formoj nareikšty 
ir visuomeninių bei filosofinių

lamžino kino filmoj. Dekoravo 
salę jaunas gabus vietos daili
ninkas Sigitas Nenorta.

Negalima nepaminėti, kad mo
terų rašytojų pasirodymo išvaka
rėse buvo parodyti skaučių suge
bėjimai. Programą atliko jauna
sis rašytojų prieauglis. Savo kū
rinius skaitė Danutė Toliušytė, 
Žibutė Sadauskaitė, Dabulevičiū- 
tė, Laimutė Zujūtė, Vida Butė- 
paitė ir Dalia Ivanauskaitė. Jų 
kūryba maloniai nuteikė klausy
tojus jaunumu, šviežumu. Kai 
kurių mergaičių kūriniuose jau 
jaučiamas bręstantis žodis.

Rašytojų Draugijos pirminin
kas Stasys Santvaras bendro 
skautiško kuklus, bet nuoširdaus 
pobūvio metu savo turiningoj 
kalboj pareiškė džiaugsmą, kad 
po kelių metų vyresnės kartos 
rašytojos bei rašytojai susilauks 
talkininkių.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė sa
vo atsisveikinimo kalboj prim’nė 
didelius lietuvės moters nuopel
nus išlaikant lietuviu kalbą, tra
dicijas bei jos nuopelnus litera
tūroje. Ta’o pat ji priminė, kad 
„Naujoji Vaidilutė“ Lietuvoj bu
vo įvedusi tradiciją kas 3 metai 
suruošti moterų rašytoju vakarą. 
Tad šis vakaras esąs lyg ir tos 
tradicijos ęsinys ir nereiktų jos 
išsižadėti.

Moterų rašytojų vardu kalbėjo 
apie meną ir padėkojo tnt. T. 
Reisgienei už moterų rašytojų pa
gerbimą Vlada Prosčiūnaitė.

Taip pat šios iškilmės proga 
turiningą žodį rašytojoms tarė 
ateitinikų sendraugių vardu St. 
Barzdukas, o prof. J. Brazaitis 
pasakė ilgesne kalbą aktualiai
siais klausimais.

Šią moterų litera
tūros šventę reikia laikyti visiš
kai pavykusia.

Pirmojo lietuvių moterų rašytojų vakaro tremtyje - Rebdorfe garbės pre
zidiumas. Iš kairės t dešinę: K. Pažėraitė, k. Grlgaitytė-Graudušienė, M. 
Mykolaitytė, J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, G. Tulauskaltė-Babrauskienė ir 
V. Prosčiūnaitė. J. Gaidžio nuotr.

Skaudu žodis rašytojoms
Eichstaetto skautėms suruošus 

pirmąjį tremtyje lietuvių moterų 
rašytoju literatūros vakarą, susi
rinkusias rašytojas Skaučių Se
serijos vardu pasveikino dr. D. 
Kėsiūnaitė šiuo žodžiu:

Gerbiamosios rašytojos, LSS Ta
rybos Pirmijos ir Skaučių Seseri
jos vardu sveikinu Jus atvyku
sias. Mes nuoširdžiai džiaugiamės, 
Jus matydamos savo tarpe.

Šiandien, kada tremties našta 
savo slegiančiu svoriu mus lenkia 
prie žemės ir kada tokia sunki da
lia tenka moteriai, Jūs randate 
laiko ne tik kurti, bet pasiryžote

sunkiose tremties sąlygose, Ir su
geba išvystyti veikimą, kuri turi 
ir visuomeniškos reikšmės. Skau
tiškasis sąjūdis Baden-Pawell pa
tiektais auklėjimo metodais iške
lia įvairius mergaičių sugebėjimus 
ir stipriau pasireiškiančius puose
lėja. Vakar mes girdėjome vos 
pradedančias plunksną valdyti. 
Tos skautės susirinko čia ‘ne 
nustebinti mus savo kūriniais, bet 
išdrjsti pasirodyti viešai su savo 
kūryba, išgirsti kitas ir pasisemti, 
pasitikėjimo savimi, kurio taip 
trūksta moterims ir mergaitėms.

Gerbiamos rašytojos, reikšda
mos Jums savo džiaugsmą,

somybę ir norą, išgirdus pirmus 
Laisvės Varpo garsus, gręžti į gim
tąją šventos Lietuvos žemelę.

Linkiu, kad ši Literačių viešna
gė paliktų Jums ir visiems čia 
esantiems neišdildomą įspūdi.

Lietuvės raSytoJos po literatūros vakaro Rebdorfe J. Gaidžio nuotr.

atvykti ir pabendrauti su mumis, reiškiame kartu ir padėką, kad 
Šios šventės rengimą ant savo Jūs neatsisakėte šiais sunkiais 

trapių pečių pakėlė Eichstaetto moteriai laikais pajudėti iš namų, 
skautės, tuo įrodydamčs, kad jau- pasidalinti savo kūriniais ir leisti 
nos lietuvaitės turi pakankamai jaunesniajai kartai Jus pažinti ne 
entuziazmo ir ištvermės, gyvenant tik iš raštų, bet ir pamatyti. Mer-

Gražina Tulauskaitė

Tau sirdis dainuos
Kai žydės laukai tėvynės 
Traukinio languos, 
Lyg varpelis sidabrinis 
Tau širdis dainuos.
Kaip raudona tulpė lenksis 
Saulė po kaitros,
Per gimtinės žengiant slenksti 
Tau širdis dainuos.
Te kitų čia laukia uolos, 
Dairosi snieguos, 
O tenai, ir žvaigždei puolant, 
Tau širdis dainuos.

gaits šios dienos gilius Įspūdžius 
išveš j įvairius žemės kampelius 
ir ten dalinsis jais su kitais, o gal 
ir seks Jūsų pavyzdžiu.

Sunkiais Lietuvai laikais jos 
moteris rodydavo daug herojizmo 
ir buvo nepalaužiama. Šiandien 
atėjo jai vėl laikas pasireikšti sa
vo ištverme. Jūsų nuoširdus ben
dravimas su jaunesniąja karta, 
kurios laukia Lietuvos atstatymo 
darbas, turi didelės reikšmės. Jei 
mūsų gydytojų uždavinys yra sa
vo tautos likučius fiziškai sveikus 
parvesti j Lietuvą, tai Jūsų, rašy
tojų, uždavinys — savo kūryba iš
laikyti augančioje kartoje Lietu
vos vardą ir uždegti, jų sielos gel
mėse negęstančią vilti 1 Nepriklau-

tremtyje. Rašytoja rašo ir naują 
romaną iš tremtinių gyvenimo, 
pavadintą „Demokratiškieji vėjai".

Alė Nakaitė, jau daugiau kaip 
prieš metus palikusi mūsų kon
tinentą, yra viena iš daugiausia 
pasireiškiančių jaunųjų rašytojų. 
Tremtyje yra išėjusios dvi jos 
knygos: eilėraščių rinkinys „Be ta
vęs" ir novelės „Likimo keliu". 
Daug savo eilėraščių A. Nakaitė 
yra spausdinusi peri j odinėj spau
doj.

Magdalena Mykolaitytė dar 1945 
m. su M. Mažeika išleido sudėtinį 
eilėraščiu rinkini (spaustą rota
torium). Dabar rašytoja yra jau 
parengusi spaudai kitą savo lyri
kos rinkini. Be to, Mykolaitytė 
paskutiniu laiku, nebesitenkin- 
dama tik lyrika, ėmėsi ir bele
tristinės kūrybos.

Vlada Prosčiūnaitė artistiškai 
paskaitė ilgoką eilėrašti „Laiš
kas dukteriai“. Tai lyg apysaka, 
poetiška forma parašyta, kurioj 
rašytoja vaizduoja mergaitės gy
venimą nuo gimimo ligi tos die
nos, kada mergaitė klausia mo
tinos: „Mama, ar tu žinai?“, o 
motina, sekanti dukters sielos 
vystymąsi nuo gimimo dienos, 
supratu8! dukterj pamilus tepa- 
reiškia liūdnai: „Žinau, dukrele“. 
Be to, VI. Prosčiūnaitė paskaitė 
poemą „Vienos šalies legenda“, 
kurioj vaizduoja šalį „šeštoj daly 
pasaulio“, kur kraujo upės teka 
ir garbinamas vaiduoklis, kuris 
valdo visų protus ir širdis, kur 
motina savo vaikams slapčia se
ka pasakas apie duoną (nes val
dovas draudžia pasakas) ir, jiems 
suaugus, bijo, kad jie jos žiau
riam valdovui neišduotų.

Juzė Augustaitytė- 
Vaičiūnienė

Issilaisvinimas
Paleido aušra melynbangė 
Upes iš rankovių plačių... 
Šviesa kaspinais susirangė 
Ik žemės visų, pakraščių.
Pajuodavę mūrai suskilo 
įgriuvo stogai debesų ... 
Viršum fioletinio šilo 
Pulkai mėlynmargių žąsų.
Kiekviena čia save pasimatė 
Pareinant kalneliais lėkštais ... 
Žėruoja iš kelmo gyvatė 
Šarvais sidabru ataustais.
Žavėjantis burtas nukrito 
Į kvepianti lauką sėjos. 
Ant lapo šermukšnio karpyto, 
Ant veido kančios nebylios.
Pražydusią imsi krivulę 
Ir eisi pasveikint aušras .. 
Ką užpūtė naktys užgulę, 
Diena žydraakė suras.

K. Grigaitytė

Partizauui
Mano kraujo broli, 
Broli tvirtabūdi, 
Tavo lopšj supo 
Laisvės Varpo dūžiai. 
Ir tava jaunystė 
laisve vien alsavo, 
tai dėl to ryžties! 
mirt tik žemėj savo.
Girios juk nekartą 
priglaudė lietuvį, 
kai jis amžių bėgy 
kovėsi už būvi. 
Kai raudoni skėriai 
krašta mūs užplūdo, 
mirti iš jų rankos, 
tai ne tavo būdui.
Pro pušaitę žalią, 
eglę augalotą, 
spausdams šaltą plieną, 
jų šimtus paklosi.
Ak, žinau gerai aš, 
pačią paskutinę 
tu tikrai paliksi 
pats Sfiu j krūtinę.
O šiandien tą kovą 
tegu Dievas remia, 
taip ryžtingai ginant 
savo šventą žemę.

Pirmasis lietuvių tremtinių moterų rašytojų vakaras Rebdorfe. Savo kūrinį skaito rašytoja Vlada Prosčiūnaitė.
J. Gaidžio nuotr.

PASAULINIS MOTINU SĄJŪDIS
(MOUVEMENT MONDIAL DES MERES — M.M.M.)

Visuomeninės ir Socialinės Moterų Unijos 1947 m. gegužės 2 d. tarptautinio 
kongreso nutarimu pradėjo veikti Tarptautinis Motinų Sąjūdis (M. M. M.) ir 
sudaryta Tarptautinė Taryba iš buvusio kongreso dalyvių — įvairių kraštų 
patarėjų. Lietuvių Motinų Sąjūdžio patarėjomis pakviestos buvusio kongreso 
dalyvės O. Bačklcnė ir Dr. V. Karvelienė. M. M. M. siekia įstoti į UNO. 
tarptautinių organizacijų tarpą.

Tarptautinis Motinų TSąjūdis paruošė Motinos Chartą, kuri siekia užtikrinti 
motinoms galimumą tapti žmonijos pažangumo darbininkėmis visa to žodžio 
prasme.

MOTINOS SCHARTA
Motina užima pirmą vietą tarp žmonijos pažangos darbininkų 

šeimos, ekonominiam, socialiniam ir visuomeniniam gyvenime.
Tėvo bendradarbė kūrime, Motina drauge su juo atsakinga už 

auklėjimo darą, kuris papildo kūrimą.
Ji ugdo dorines ir dvasines vertybes, be kurių visa civilizacija 

krenta ligi nuvertinimo žmogaus asmen5, traktuojamo kaip priemo
nės, ne kaip tikslo.

Motinos įtaka, kurią ji turi šeimoje, privalo taip pat atsispindėti 
bendruomenėj, tautiniam ir tarptautiniam gyvenime. Moters speci
finiai sugebėjimai privalo pasireikšti visuomeniniam, socialiniam ir 
ekonominiam gyvenime.

Išvauoje-būtina siekti įvairiuose kraštuose viešosios opinijos, įsta
tymų ir institucijų efektyvinto pripažinimo moters misijos vertin
gumo pasauly, ypač jos darbo šeimoje ir bendruomenėje.

Pasaulinis Motinų Sąjūdis (M.M.M.), siekdamas savo tikslo, remiasi 
šiais pareiškimais:

1. Moters gyvenimas neprivalo būti aprėžtas rasės išlaikymo vaid
meniu ir materialiniais rūpesčiais, o ypač neprivalo būti traktuoja
mas kaip malonumų ar pasinaudojimo priemonė.

Savo esme būnama lygi vyrui, moteris turi teisę ( pagarbą ir i 
pilnutinį savo asmenybės ugdymą vedybiniam gyvenime ir moti
nystėj. Si teisė tačiau neprivalo būti priešinga jos šeimybinėms 
pareigoms šalia jos vyro ir vaikų.

2. Auklėjimas, kaip ir socialinis gyvenimas, privalo imtis sau at
sakomybę dėl sios asmenines lygybes ir specifinių skirtumų, atitin
kančių papildančius kits kitą vyro ir moters vaidmenis.

3. Moteris privalo būti laisva pasirinkti savo gyvenimo pašaukimą. 
Kiekvienam savo pasaukime ji privalo turėti galimumų išvystyti 
savo prigimtą moters vaiumenį.

4. Vedančiųjų sąjunga, pasirinkta abiejų laisvu noru atitinkamai 
moraliniam dėsniui, neprivalo būti nei verčiama, nei trukdoma na
cionalizmo, rasės ir eugenikos sumetimais.

5. Tik legali ir pastovi šeima gali užtikrinti moteriai tinkamiausią 
aplinką asmeninei laimei jos, jos vyro ir jos vaikų. Tik tokia šeima 
gales atnešti geriausią duoklę tėvynei didingumui ir žmonijos pa
žangai.

6. Šios sąjungos našumas nęprivalo būti draudžiamas ar apriboja
mas, bet kuriais sumetimais ekonominių institucijų arba organizacių.

7. Tik savo šeimoj ir iš motinos lupų normaliu būdu vaikai pasi
savina asmeninio ir šeimyninio auklėjimo pagrindus. Viešos ar pri
vačios institucijos privalo tęsti, papildyti, bet ne atstoti šeimos 
auklėjimą.

8. Motina turi teisę į deramas gyvenimo sąlygas ir būtent (.dera
mas ekonominio ir socialinio gyvenimo sąlygas, kurios privalo jai 
duoti galimumų savo uždaviniui vykdyti šeimoje, {vairiose parei
gose ir taurinėje bendruomenėje.

9. Šeimyninis motinos vaidmuo ir šeimininkavimas turi dar rea
lią ir svarbią ekonominę vertę visų kraštų gyvenime, ypač varto
jimo ekonomijoj, ir daro didelę {taką viešosios sveikatos bei kraš
tų kulturimo lygio reikalams.

10. Momentu, kai {vairūs kraštai po karo stengiasi atstatyti eko
nomini gyvenimą, Pasaulinis Motinų Sąjūdis deda visas pastangas 
(spėti, kad ypač ekonominiuose žmonijos planuose neįvyktų klaida, 
siekianti įtraukti motinas į gamybą per profesinį darbą šalia šeimos 
židinio.

Kaip vaikų pramonės darbas praeito amžiaus ekonominėj organi
zacijoj įnešė sunkią socialinę netvarką ir parodė visišką vaiko tei
sių nepaisymą, lygiai apibendrintas motinų darbas, atitraukiąs jas 
nuo jų prigimto pašaukimo šeimoj ir visuomenėj, užkraunąs joms 
dvigubą naštą, atneštų didelę žalą vaikui, šeimai ir tautų laimei bei 
gerovei.

11. Intelektualinė, meninė ir socialinė bei visuomeninė motinų 
veikla, vis tiek ar profesinė ar pamėgta, yra legali, jei ji yra su
taikoma su motinos pašaukimu.

Pasaulinis Motinų Sąjūdis, norėdamas matyti šias idėjas pasireiš
kiant individualiniam, socialiniam ir politiniam gyvenime, prašo: 

kad būtų pripažintos ir remiamos iniciatyvos ir institucijos, ku
rios leidžia moteriai ugdyti savo specifinius sugebėjimus.

kad viešoji opinija ugdytų pagarbą motinoms, jauni vyrai pratin
tųsi gerbti moterį, kad literatūra, filmos, teatro kūriniai, spauda, ra
dio, menas keltų pagarbą legaliai motinystei,

kad institucijos ir (statymai globotų laisvę ir pastovią vyro ir mo
ters sąjungą-vedybas,

kad institucijos ir įstatymai imtųsi reikalingų priemonių atstatyti 
piliečių fizinei pusiausvyrai ir sveikatai, atsižvelgiant į šeimos ir 
ypač motinos veiklos sustiprinimą ir gerbiant asmenį ir Jo esmines 
vertybes,

kad moralinis, kultūrinis *ir profesinis ugdymas normaliu būdu 
būtų užtikrintas per šeimą (būtent per motiną) ir tęsiamas, papildo
mas, bet jokiu būdu neatstojamas specialinių įstaigų, laisvai šeimos 
pasirinktų,

kad konvencijos, institucijos ir (statymai veiktų ta prasme, kad 
uždarbis ir šeimyniniai priedai duotų žmonai ir vaikams gyvenimo 
sąlygas, kurios neverstų motiną dėl lėšų stokos pasiimti dvigubą 
naštą (profesinę ir šeiminę) ir kad vaikų gimimas nesudarytų vis 
augančio lėšų nepritekliaus.

Pasaulinis Motinų Sąjūdis tikisi pažadinti teigiamą srovę šiai char- 
tai priimti ir jai vykinti.

M.M.M. bendradarbiauja su šeimyniniais sąjūdžiais, atstovauda
mas specifines motinų mintis.

Ši Charta numatoma (gyvendinti visame pasauly ir pritaikyti tau
tiniam ir tarptautiniam gyvenime. Visi, norintieji padėti motinoms, 
kviečiami visiškai atsiduoti Dievo ir žmonijos tarnybai.

I VISAS LAISVAS PASAULIO MOTERIS!
Laisvojo Pasaulio Moterys, kurių sūnūs ir vyrai kovojo už laisvę 

ir demokratiją, už kurias ir jūs pakėlėte sunkias kančias. Graikių 
Akademikių Moterų Sąjunga j Jus kreipiasi, kaltindama slavus ko
munistus, Marko banditus už barbariškus nusikaltimus.

Pirmiausia mes kaltiname barbarų sistemą vogti mūsų kaimų mo
teris per įsiveržimus. Lyg nepakaktų ardomų veiksmų, beprotiškų 
gaisrų, graikų vyrų, moterų ir vaikų plovimų. Lyg nepakaktų tūks
tančių našlaičių, kurie atsirado, nužudžius tėvus jų vaikų akivaizdoj 
už tai, kad jų tėvai norėjo išlaikyti savo teisę į graikų rasę ir laisvę; 
dabar jie vagia graikes moteris, išniekindami jas gyvulišku būdu.

Iš ilgų pavogtų moterų sąrašų mes čia paminėsime tik du atvejus: 
Tsamandos kaime, Epire, buvo paimtos 33 Jaunos moterys.

St. Marinos kaime būrys jaunų moterų, iš kurių septynioms pa
vyko pabėgti nuo jų budelių. Persekiojamos ir matydamos, kad bus 
paimtos iš naujo, Jos puolė f bedugnė, kad nepatektų ( plėšikų rankas.

Laisvo pasaulio moterys! Į jus kreipiasi graikės, prašydamos su 
visu pasipiktinimu protestuoti prieš barbariškus Marko ir slavų ban
ditų veiksmus ne tik graikės moters atveju, bet moters kaipo tokios.

Atėnai, 1948 m. sausio 15 d.
Katalikių Organizacijų sąjunga viso ilmto tūkstančių likusių bolševikų 

okupuoto j Lietuvoj ir išblaškytų po visą pasaulį savo narių vardu reiškia 
gilią užuojautą graikėms moterims dėl Jų pakeltų pažeminimų ir skriaudų 
ir visu griežtumu protestuoja prieš moters išniekinimus, jos garbės plėši
mus, kuriuos atlieka Mark o ir bolševikų nukultūrinti banditai.
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maldą,. Lyg many kas traukte trau-
KAROLE PAŽĖRAITĖ kė eic j vakarus nuo dvaro. Einu, 

einu kokius 3 kilometrus per ber- ONA KATKAUSKAITĖ

LĘLUKE
(Ištrauka is romano)

SAULE tebeleido aukso atspin
džius nuo tuopos viršūnės, bet 
jau iš lėto krypo į vakarus, 
stataus, apaugusio lieknais beržais, 

šlaito pusėn.
Monė skabė darže aguonas ir vis 

žvilgčiojo į saulę. Keista jai pa
čiai, bet, žiūrint į tuopą, kurią 
saulė vanikavo, šiandie ją apėmė 
kažkokia gaivi ramybė. Tai ne re
zignacija, tai kažkas kita^ kas ne
jučiom kyla iš jos pasąmonės ir 
skaidrina širdį užgulusias nuosė
das.

Ji neatitraukia akių nuo tuopos. 
— Kodėl ji, vargšė, čia viena vie- 
nintėle tarp skirtingos kilmės me
džių išaugo? Likimas. Bet ji ne
pasidavė ir išaugo, ir gyvena tvir
ta. O koks linksmas gyvenimas 
aguonų. Išdygsta, sodriai žaliuoja 
krūvomis, auga, žydi margai, kaip 
peteliškės, nunoksta, pasensta 
lengvai iškeltom, akytom galvom, 
ramiai, nesijudindamos. O, štai, 
viena be laiko numirė. Jos vaisių 
sugraužė liga — amaras.

Monė šyptelėjo. Mažiau galvot 
Pražyst drauge su aguonom ir 
drauge nuvysti. Bet kur vaidus? 
Juk reikia palikti vaisių, juk ji 
nesijaučia ir nėra amaro užgauta.

Vėl pakilo joje maištas. Ji metė 
paskutinę aguoną Į prijuostę ir 
tarpeže pasuko j namus. Po kojų 
pasipynė antis garsiai nusigagen- 
dama.

Ant suoliuko, prie namų, sėdėjo 
nepažistama moteris su uždengta 
balta drobe pintine ant kelių. Pa
mačiusi Monę, ji padėjo pintinę j 
šalį, atsistojo ir pagarbino Dievą.

— Per amžius, — atsakė Monė 
ir supylė. aguonas prie slenksčio 
pastatytan kibiran.

įsižiūrėjo Į moters veidą. Tie 
bruožai — tie nuvargę bruožai, 
tos švelnios pilkšvos akys jai ne
aiškiai priminė kažkokį atsitikimą 
iš vaikystės laikų.

— Ar tai jau many nepažįsti? — 
prakalbėjo moteris.

— šermukšnienėl — sušuko Mo-

berželio. Matyt, kad žolė sulam
dyta. Mažu mano mažiukas ty mie
gojo. Bet jo paties niekur nėra. 
Širdis mano apmirė. Upelė negili, 
bet srauni. Nebausk, Dzievuliau, 
many už mano nuodėmes. Pasilei
dau ieškot. Rėkiau, kaip patrakus, 
„Viktorėli“ ir „Vajėzau", išklum- 
pinėjau aplink visus laukus, klau
sinėjau žmonių: nieks nematė,

M. Mykolaitytė

Vėjelio snibzdesys
Vėjas daržely po tavo langu 
kerus išlaužė tulpių margų. — 
Išeiki, sese, — sesule vargo. — 
Išeiki, sese — drauge vargų.

Išeiki vėl tu į tą darželį 
kerus išlaužė tulpių margų. — 
Paremk leliją, mėtelę žalią, — 
Paremk, sesule — drauge vargų.

Išeiki ankstų, šviesų rytelį 
Su lauknešėliu žalion lankon. 
Pakviesk prisėsti jauną bernelį- — 
Pakviesk pritarti bendrorr dainon.

Vai kaip nueit man rūtų darželin? 
Mane atskyrė ilgi keliai.
Vai kaip pakviest dainon bernelį? 
Jis partizanu miškuos giliai.

nieks negirdėjo. Parėjau namo ir 
ty jo nebūta. Ir vėl pasileidau 
nakciu per laukus jo ieškot. Iš
braidžiojau pievas, nuėjau miške
liu, apžiūrėjau visą upelės pakran
tę ligi Nemuno, klausinėjau pa
nemunės žmonių, ar nematė mano 
maliulio. Nieks nemate jo nei gy
vo, nei miruosio. Tik rytą grįžau, 
kap apkultas šlapias šuo. Atsiklau
piau prieš švenčiausią Jėzaus šir
dį ir meldiau: „Dzievuliau, gražink 
man jį nors trumpam, kad nors 
gautau jo skaistų veidelį paregė
ti". Ir Dzievulis išklausė mano

žynėlį ir regiu didzulė bala. O vi
dury balos koks kupstas. Įsižiūriu 
į tę kupstą. Gi ant jo kas mėly
nuoja. Ir man regis kažkoks balsas 
man sako: eik per balą prie to 
kupsto. Einu. O jau prieblanda. Iš 
tolo nematyt kas ty. Prieinu ar
čiau: nugi mano vaikelis, nuleidęs 
galvutę, kojeles vilgo vandeny. 
O vandens man ligi kelių. Bėgu 
prie savo aukselio, imu jį ant 
rankų ir čiupinėju, ar gyvas. Gy
vas, tik sušalęs maliukas. Vaikas 
žiūro į many, lyg many pirmukart 
matydamas, ir glaudžias žodžio 
netardamas. „Viktorėli, vaikeli, 
kap tu čia atsiradai? — klausiu, 
„Tep', — daugiau ne žodžio, lyg 
jam kas žadą būtų atėmęs. Kiek 
panešėjus vėl klausiu: „Ar nesbi- 
jojai?" — Nesbijojau, motula, su 
manim buvo lėlukė, — pasakė vai
kelis ir, savo galvutę pakreipęs, 
man pro petį žiurėjo atgalios, lyg 
dar ty ant kelmo būtų likusi toji 
jo lėlukė. Kas ta lėlukė, ir po šiai 
dienai nesužinojau. Turbūt, Dievo 
angelas nusileido iš dangaus ir 
sergėjo vaiką. Mažu angelai jį 
pernešė ir per balą Jei būtų vie
nas per balą ėjęs būtų paskendęs. 
Daug reikia tokiam vabalui. Tai 
matai, vaikeli, Dzievulis geras. Jis 
man davė dar Viktorėliu pasi
džiaugti dvidešimtį metų. Kai tik 
išėjo keturias klases, mano Vikto
rėlis išskubėjo į policijos mokyk
lą. Koks jis buvo linksmas, kai 
gavo policininko drabužius. O mi
rė, anot kunigėlio ir nuovados, 
eidamas pareigas už tėvynę.

Monė dar stipriau priglaudė se
nute prie savęs. Ji turėjo sveiką, 
gražų, sūnų, ir neteko. Matyt, vis
kas vyksta taip, kaip reikia.

— Tetula, jūs man dabar lyg ir 
šventa, — tarė, ir jos balsas buvo 
tylus, glamonėjantis. — Aš rami, 
kaip šis besiartinantis rudens va
karas, — pagalvojo ji. — Aš kas
dien išmokstu gyvenimo.

— St, tylėk, Monikėla, tep ne
kalbėk, neprimink man mano nuo
dėmių. Manai, vaikeli, mano am
žius ilgas? Akyse man vis mig- 
lena. Artėju į besileidžiančią sau
lę, o ne į tekančią.

Šermukšnienė nuleido galvą, lyg 
ta prinokusi aguona, ramiai lauk
dama likimo smūgio.

nė. Tikrai, tas pats veidas, tik va
gų daugiau ir, be to, jos gilesnės, 
— galvojo ji. — Ta pati kaišytinė 
priejuostė, ta pati Šermukšnienė, 
tik nebe tokia linksma, kaip se
niau, — pabaigė garsiai ir, priė
jusi prie senutės, pabučiavo ją ir 
pasisodino prie savęs ant suoliu
ko.

Viešnia nusišypsojo švelniu ir 
kiek gailiu šypsniu.

— Atnešiau tau, vaikeli, bruknių. 
Girdėjau, kad parvažiavai savo 
būklėn, tai ir atnešiau. Mažu Kau
nan uogienės vešies? Ale tu ta 
pati ir nebe ta. Ne, neišponėjai, 
many prastos bobos nesisarmatini, 
cik tu lyg kita. Neužširsk ant many 
senos. Liūlys ėda tavo širdį, auk
seli.

Ir ji savo senom gerom akim 
pažvelgė į Monę. J patį jos akių 
dugną. Jauna moteris paraudo ir 
nuleido galvą.

' — Ką čia man, tetule, apie save 
šnekėt. Mano bėdos jum pasiro
dys ne bėdos, o gal ir iŠ tikrųjų 
ne bėdos, tik man taip rodos.

— Vaikeli, vis tai iš didelio 
mokslo. Atsimink Viešpaties žo
džius: būkite nekalti, kaip vaike
liai. Tai žinok, kad Dzievulis pri
sakė žmonėms turėti paprastą šir
dį, nemandrauti.

— Gal jūsų tiesa, tetule. —
Monė susimąstė. Prisiminė ken

čianti Zigmo veidą atsisveikinant. 
Kodėl tada ji dėjosi to nepaisanti, 
nematanti?

O -Šermukšnienės nuvargusios 
akys smigo vis gilyn ir gilyn...

Ne, ji nebeleis joms dairytis po 
josios širdies gelmes. Tai tik jos 
vienos pasaulis, josios išgyveni
mai.

— O kaip jūsų sūnus, Šermukš- 
niene, ar pasipuošė aukso sagomis, 
kaip kad kalbėjo kadaise, mažas 
būdamas? Bet kas jum, tetula, gal 
aš jus užgavau?

Šermukšnienės senos akys dar 
labiau aptemo, lyg debesys užėjo, 
ir viena po kitos nusirito kelios 
ašaros ant raudonos vystukės. Bet 
ji greit nusišluostė akis baltos 
skarelės kampu ir nusišypsojo 
blankiai, lyg saulė pro debesį vė
lyvą rudenį,

— Nieko, vaikeli, nieko. Matai, 
mano Viktorėlis susilaukė mundie- 
riaus su auksiniais guzikais ir vor- 
velio makštyse, susilaukė vaikelis, 
ale prieš Ašpažėlą jį nusinešė jo 
Lėlukė. Mirė jis, vaikeli, mirė ma
no auksalis, mano užvadėlis.

— Mirė? — sušnibždėjo jauna 
moteris ir stipriai apkabino senutę. 
Glostė jos pečius, guosdama: — Te
tula, tetula, kodėl gi Dievas toks 
negeras, tau vienintelį džiaugsmą 
atėmė?

Šermukšnlene išsitiesė. Jos vei
das surimtėjo.

— Nešnekėk tep, Monikėla. To
kia jau Pono Dzievo valia. Mano 
vaikelis turėjo mažas mirti, cik aš 
Dzievulio perprašiau. /Jau tu, ma
tau, užmiršai, kap buvo, ar mažu 
ir nežinojai? Tai buvo senai, kai 
dar mano Viktorėliui buvo tik tik 
suėję antri metukai. Zinai, kad 
buvau biedna ir ėjau per žmones, 
tai šį, tai tą dirbdama, su savim 
Viktorėli tempdama. Tai btivo po 
Sv. Onos. Aš su kitomis motero- 
mis dvari linus roviau, o’ mano 
Viktorėlis priek many žaidė. Be
raunant užsišnekėjau su motero- 
mis apie šį tą, pradėjo jos blėvyz- 
got, mes kikenti ir saulė bema
tant nusileido už kalniuko. Atėjo 
urėdas, prisakė eiti namo, o aš 
žiūrau, gi mano Viktorėlio nėra. 
Klaust moterų. Viena sako matė, 
kai jis prie berželio, ty žemai prie 
upelės, užmigo. Nuėjau prie to

P. O rintai t ė

ELEGIJA
Kvimpa beržo šakos, žalios ir geltonos, 
Molinan ąsotin laša jau sula,

’ Skleidžiasi bijūnas — baltas ir raudonas, 
Ir — jaunimo gaidos paupio šile...
Lapais apsikaišo menkos medžio grįčios, 
Tėviškės takeliai — smėleliu gelsvu... 
Ilgesingą giesmę skambina bažnyčios — 
Žmogumi gyventi žemėje žavu!
Greit pražys Sekminės — žalumynų šventė, 
Lietuvos sodybų puošmena švelni!
Gegužinių maldą — mėlyną balandį — 
Nešamės svajonėm — amžinai jauni...

E. Sldlaltė-Docienė Eskizas (skulptūra)

Is moterų pasaulio
Daudžvardienė skaito paskaitas 

apie Lietuva
Lietuvos konsulo JAV žmona p. J. 

Daudžvardienė neseniai skaitė dvi 
paskaitas apie Lietuvą amerikietėms 
moterims. Pirmąją paskaitą jį skaitė 
Lombardo miesto moterų klubui 
miesto rotušės salėje. Antrą kartą p. 
Daudžvardienė buvo pakviesta gar
bės svečiu į Society Daughters of 
Colonial Wars iškilmingus pietus. Ta 
proga ji Ir paskaitė informacinę 
paskaitą apie Lietuvą.

Abiem atvejais amerikietės gyvai 
domėjosi Lietuvos reikalais, statė 
(vairius klausimus Ir pasasidlė šelpti 
lietuvius bei padėti jiems kovoje už 
laisvę.

Mirė veikli Amerikos lietuvė
Amerikos lietuvių spauda praneša, 

kad Brooklyne mirė veikli vlsuo- 
menlnlnkė Stanislava Subatlenė. Ve
lionė ilgus metus yra buvusi Kat. 
Moterų Sąjungos centro pirmininke, 
ir New Yorko miesto bei apskrities 
pirmininke — organizatore. Pasku
tiniuoju metu ji buvo Balf-o 23- 
člojo skyriaus pirmininkė ir Lietuvių 
Našlaičių Komiteto narė Be to. ji 

tuvių spauda, liet, katalikų 
Federaciją ir ypatingai sielojosi trem
tinių reikalais.

Amerikoje tankėja lietuvių me
nininkių gretos

JAV jau yra nemažas skaičius lie
tuvių menininkų. Vietinių lietuvių 
meno pajėgas nuolat papildo iš trem
ties atvyKstantieji menininkai. Ne
seniai i Baltimore atyvko žinoma pia
nistė G. Leonienė, kuri jau suruošė 
pirmąjį savo koncertą Baltlmorės vi
suomenei. Jos virtuoziškai atlikti 
Čiurlionio, Bacho. Brahmso, Scriabt- 
no, Šopeno ir kt. kompozitorių kūri
niai publikos buvo entuziastingai su
tikti ir įvertinti.

Pianistė yra pasiryžus duoti ir dau
giau koncertų. Be to, Baltimorėje ji 
atidarė muzikos studiją, į kurią jau 
yra įstoję nemaža mokinių.

Amerikos katalikės moterys už 
DP įsileidimą | JAV

Brooklyno diecezijos Katalikių Mo
terų Taryba pasiuntė Kongresui peti
ciją dėl DP įsileidimo Amerikon. 
Salia kitų motyvų Ąmerikos katali
kės moterys pabrėžia, kad Europos 
tšvietintiejl asmens buvo vieni iš pir
mųjų totallzmo agresijos aukų ir pir
mieji yra išdrįsę pasipriešinti dikta
tūrai, tuo parodydami savo tvirtą 
charakterį. Jų prlėminas JA Valsty
bėms atneštų daug naudos.

Utrechto un-tas suteikė E. Roose- 
veltlenei garbės daktaro laipsnį

Balandžio 20 d. Utrechto un-tas su
teikė Eleonorai Roosevelt Teisių Fa
kulteto garbės daktaro laipsnį.

Amerikos lietuvių tarpe 
nestinga gabių ir garsių 
žmonių. Vieni sėkmingai 
reiškiasi organizaciniame darbe, 

kiti prekyboje, sporte ir t.t. Ypa
tingo garso yra įgijusios Ameri
kos lietuvaitės, New Yorko Me- 
tropolitain operos solistės — Ona 
Katkauskaitė — Kaskas ir Poly- 
na Stoška. Jos gražia daina ir 
vaidyba įsigijo pasaulinį vardą, 
iškilo į Amerikos įžymybes ir jų 
vardus nuolat linksniuoja visa 
amerikiečių spauda. Būdamos lie
tuvės, jos gražiai garsina Lietu
vos vardą amerikiečių tarpe.

Ona Katkauskaitė - Kaskas gi
mė 1910 m. Bridgeport, Conn. 
Jos tėvas, Antanas Katkauskas, 
į Ameriką atvyko prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, Rusijos caro 
priespaudoje palikęs Lietuvą ir 
gimtuosius Žiežmarius. Mirė tais 
pačiais metais, kai busimoji Met
ropolitan solistė išvydo pasaulį. 
Onos Katkauskaitės motina, Kat- 
kauskienė-Globaitė, ■'gimė Sven- 
dūnu kaime, Nemakščių parapi
joj. Likusi našle, ji su trimis ma
žais vaikais paliko Bridgeport ir 
persikėlė į Hartford, Conn. Čia 
teko nemažai vargti. Žemaitiškas 
užsispyrimas neleido nusiminti ir 
atsisakyti užsibrėžto tikslo-sūnų 
ir abi dukteris leisti į mokslą, 
nors be vyro likusiai buvo labai 
sunku.

Paaugusi Ona Katkauskaitė 
pradėjo lankyti pradžios mokyk
lą. Ją baigusi įstojo į to paties 
miesto vidurinę mokyklą. Jai be
lankant vidurinę mokyklą, pra
dėjo reikštis muzikiniai gabumai. 
Ji pradėjo giedoti vietinės lietu
vių parapijos Šv. Trejybės bažny
tiniame chore. Tos parapijos var
gonininku buvo Petras Kaman
tauskas. Įgudęs vargonininkas 
tuojau pastebėjo jaunos mergai
tės didelius muzikinius gabumus 
bei nepaprastą balso medžiagą 
ir pradėjo Onutei Katkauskaitė! 
leisti pasireikšti solo partijose. 
Kai galutinai įsitikino jos atei
timi, primygtinai siūlė studijuoti 
muziką.

Gerų žmonių padedama, Onutė 
įstojo į vietinę Mr8. Eaton vado
vaujamą konservatoriją. Ji gavo 
dvi nedidelės stipendijas: vieną 
balsui lavinti, kitą-plano studi
joms. Būdama konservatorijoj, ji 
tarnavo ir stenografės darbu už
dirbtais pinigais padėjo motinai 
ir broliui su seserim. Konserva
toriją baigė sėkmingai. Vietos 
lietuviai jai patarė vykti į Lietu
vą ir ten įsijungti į Lietuvos ope
rą bei studijuoti muziką toliau. 
Šešiolikmetei Onutei Katkauskai- 
ten tokia mintis patiko, ir ji pra
dėjo ruoštis kelionei į Lietuvą.

1926 m. Ona Katkauskaitė pa
siekia Lietuvą ir apsigyvena 
Kaune. Valstybės Teatro vado
vybė susidomi Amerikos lietu
vaitės balsu. 1927 m. gegužės 4 d. 
Ona Katkauskaitė debiutuoja 
Verdi „Kaukių Baliuj“ Raganos 
rolėje. Pasisekimas nepaprastas. 
Spauda O. Katkauskaitės pirmąjį 
pasirodymą įvertina labai šiltai. 
Teatro mylėtojai nori, kad O. 
Katkauskaitė būtų priimta nuola
tine operos soliste. Bet kaunie
čių norui nebuvo lemta išsipil
dyti. Lietuvos vyriausybė paski
ria Onai Katkauskaitei stipendi
ją muzikos studijoms tęsti Itali
joje. Ji vyksta į Milaną ir iki 
1929 metų studijuoja pas garsų 
italų muziką prof. Ferdinand 
Ferrare. Studijavimo metu Ona 
Katkauskaitė pasirodo septyniose 
operose. Puikus balsas jai žada 
didelę ateitį.

1929 metais suserga jos motina, 
ir ji kviečiama grįžti į Ameriką. 
Grįžusi atidaro privatinę muzi
kos studiją ir kaip solistė gieda 
Sv. Juozapo katedroje. Du kar
tus savaitėje vyksta į New Yorką, 
kur prof. Enrico Rosati priežiū
roje kopia į dainos meno vir
šūnes. Prof. Rosati buvo išgarsė
jęs dainavimo profesorius: pas 
jį mokėsi pasauliniai solistai kaip 
Lauri-Volpi, James Melton, Ben
jamino Gigli, Franci Rosa, Ten- 
toni, Tirgglani ir eilė kitų. Prof. 
Enrico Rosati jaunąją lietuvaitę 
aukštai įvertina ir tiki jos atei
timi.

Tuo metu Ona Katkauskaitė 
įvairiomis kalbomis paruošia vi
są eilę operų ir susidaro kencer- 
tini repertuarą. Jos koncertus 
lydi didžiausias pasisekimas.

Kartą pas prof. Enrico Rosati 
atvyksta Metropolitaino operos 
menedžeris Earle Lewis. Jis iš 
karto susižavi Onos Katkauskai
tės balsu ir pasiūlo jai stoti į 
konkursines dainavimo varžybas, 
kurias rengia Metropolitan ope
rą, ieškodama naujų solistų. Kat
kauskaitė pradžioje abejojo, bet 
prof. Rosati patarė be baimės 
stoti į paržybas. Ji profesoriaus 
paklausė ir į varžybas užsirašė. 
Dalyvauti varžybose buvo užsi
rašę per 700 solistų, o Metropo
litan operai reikėjo tik dviejų. 
Varžybos buvo vykdomos per 
radiją. Pradžioje buvo atrinkta 40 
vėliau 9,0 paskui beliko tik du. 
Tie laim'ngieji buvo Ona Kat
kauskaitė ir Arthur Carron. Jie 
paskelbiami konkurso laimėto
jais ir 1936 m. kovo 28 d. pak- 
vleč'ami Metropolitan operos 
nariais. Vyriausias operos me
nedžeris Edward Johson abu lai
mėtojus per radiją pasveikna 
kaip įkopusius į pačias meno 
viršūnes. Kai radijo pranešėjas 
paprašė Oną Katkauskaitę ta 
proga tarti žodį per radiją, ji pa
sakė: . . . pradėjau studijuoti 
Hartford, Conn., kur gyvenau. 
Mano tėveli M gimė Lietuvoj, o 
aš »avo debiutą pradėjau Lietu
vos valstybinėj operoj“.

1938 m. Amerikos lietuviu sa
vaitraštis „Dirva“ apie Oną Kat
kauskaitę taip rašė: „Už visus 
pasisekimus Ona Katkauskaitė 
yra dėkinga Lietuvai. Ji stengsis

STASYS DAUNYS

Lietuvai atsilygnti, kai tik bus 
proga. Apie Lietuvos operą at
siliepia labai gerai. Ji dėkinga 
Lietuvos operai už pirmąjį pasi
rodymą ir už pasiuntimą studi
juoti į Italiją. Ji sako, jog buvo 
vietinių mergaičių, kurios buvo 
taip pat vertos pasiusti į Italiją“.

Metropolitaino operoje Ona 
Katkauskaitė debiutavo Verdi 
operoje „Rigoletto". Debiutas

ONA KATKAUSKAITE-KASKAS
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tai lietuvių būdo ypatybė". Ta
me pačiame mieąte įvyko visos 
Amerikos „The National Chry
santhemums Show and Harticul- 
ture" paroda. Ona Katkauskaitė 
buvo pakvieta į tą parodą. Jos 
dalyvavimui paženklinti parodos 
rengėjai jos vardu pavadino vie
ną chrizantemų rūšį. Hartfordo 
spauda ją „pekrikštijo“ „Fride 
of Hartford“.

Kartą Ona Katkauskaitė pak
viečiama koncertuoti į Clevelan- 
dą, Ohio. To milijoninio miesto 
milžiniškame parke yra 24 tautų 
darželis, kur kiekviena tauta sta
to savo tautos garbingųjų asme
nų ar įvykių atminimui pa
minklus, įruošia gėlynus, sodina 
garbės medžius. Lietuvių sky
riuje ten yra Dr. Jono Basanavi
čiaus. Dr. Vinco Kudirkos bius
tai, Vytis ir kt. Katkauskaitės

atsilankymo proga 1939 m. ba
landžio 21 d. tame parke Kat
kauskaitės garbei buvo pasodin
ta liepa, kurios sodinimo iškil
mėse dalyvavo visas Cleveland© 
elitas.

Su Metropolitaino operos skra
jojančia trupe ji yra aplankiusi 
KanadąKūbą, Meksiką ir kitus 
Vidurio Amerikos kraštus.

Ona Katkauskaitė į savo kon
certus visada įtraukia ir lietu
viškų dainų. Ji yra ypač pamė
gusi Al. Kačanausko „Mano rožė“ 
ir J. Žilevičiaus „Nuliūdimo va
landa“. Yra įdainavusi daug 
plokštelių. Su koncertais mėgsta 
aplankyti ir lietuvių kolonijas.

1942 m. vasario 14 d. St. Ma- 
lechy bažnyčioje ji susituokė su 
austrių kilmės amerikiečiu ad
vokatu Antanu Lokot ir augina 
jau antrus metus einantį sūnų 
Antaną. Šeimos reikalai kurį lai
ką ją buvo atitraukę nuo teatro, 
bet nuo praėjusio rudens Oną 
Katkauskaitė-Kaskas . vėl gyvai 
dalyvauja muzikiniam gyvenime.

turėjo didelį pasisekimą. Greit 
Ona Katkauskaitė pradėjo dai
nuoti Leoncavallo operoje „Ca- 
valleria Rusticana“ ir Glūko ope
roje „Orpheus“. Muzikos kritikai 
visus Katkauskaitės pasirodymus 
aukštai įvertno ir ji pradėjo 
kilti į pačias dainos meno vir
šūnes.

Iškilusi į pirmaeiles solistes, 
Ona Katkauskaitė pradėjo kon
certuoti po visą Ameriką ir ki
tus kraštus. Jai teko koncertuoti 
su Tito Schipa ir kitais pasau
linio garso dainininkais. Kai 
Hartford šventė 300 metų sukak
tį, ji buvo pakviesta į iškilmes, 
kaip tame mieste užaugusi ir 
pradėjusi pirmuosius muzikinius 
žingsnius. Tuometinis valstijos 
gubernatorius ir buvęs Yale uni
versiteto profesorius, Gross, svei
kindamas Katkauskaitę, pažy
mėjo, kad Ji žengs pirmyn, nes

Vlada Prosčiūnaitė

Du portretai
Akvarelė

Vėl skamba bažnyčios varpai 
Šventadienio saulėtą rytą, — 
Gal vėl jis šventoriuj paklaus kaip andai — 
Kodėl aš ramunėm kaišyta. 
Kodėl balto šilko skarelės kutus 
Širdis nerami man kilnoja . . .
Buvau aš per naktį gražiausius žodžius 
Ir jam atsakyt sugalvojus . . .
Dabar — alei vieną visus išbarsčiau 
Takely rasotam iš ryto . . .
Kas bus, Dievulėliau, kai vėl jis paklaus, 
Kodėl aš ramunėm kaišyta . . .

Raižinys medyje
Jūs man nesakot, kad aš aklas. Man vistiek. 
Aš jus keliais pačiais klaidžiausiais surandu, 
kaip šmėkla peržengiu jūs slenkstį ir sustoju 
žaizdotom kojom 
ant blizgančių grindų.
Kodėl gi virtinė skambių Jūs juoko karolėlių 
staiga subyra ir sudūžta į šukes, 
kai aš prie vaisių stalo priartėju?
Argi dėl to, kad jūsų širdis praregiu tamsias, 
kaip drėgno raisto purvinas gelmes, 
įaudrintas karštu pagundos vėju? ...
Jūs manot, kad aš aklas. Gali būt — 
esu toli nuo žemės šios švitėjimų blyškių, 
bet žydi paslaptys — spalvingos lartum gėlės 
Juodoj bedugnėje akių . . .
Jūs nebijokit — aš ne šmėkla. Aš šaukiu, 
kaip balsas Jūs gelmių slapčiausios cėlės . . .

KAIP GIMĖ, GYVENO IR NUMIRĖ „AITVARAS"
A. ROKAS

(Pabaiga)
Tai juridinės Lietuvių dramos 

teatro „Aitvaro” padėties charak
teristika. O štai ir gyvenimiškoji 
tikrovė:

„Aitvaras" po Britų zoną dau
giausiai skraidė sunkvežimiu su 
priekaba, kurio savininkas vokie
tis gyveno kažkur Schwarzenbecke 
prie Hamburgo. Nežiūrint visokių 
judėjimo suvaržymų, pakakdavo 
tik jam žinią duoti, ir jis ar dieną 
ar naktį pribūdavo, pasiruošęs 
pravežti kur nori pro visokias sar
gybas. kontroles ir kitokius pavo
jus. Kokius jis dokumentus turėjo, 
kokiais juridiniais pagrindais jis 
su savo sunkvežimiu trankėsi po 
visą Vokietiją, mes nežinojome ir 
mums nerūpėjo. Jis buvo paten
kintas pinigais, kuriuos mes su
rinkdavome už spektaklius, o mes 
— kad galime keliauti ir vaidinti.

Pono Emdės (tegu bus ir jo pa
vardė paminėta) sunkvežimiu mes 
ir nukeliavome ligi pat Neustadto 
Schleswig-Holstelne. Bet čia jam 
būtinai prireikė grįžti atgal, o 
mums geri žmonės patarė samdy
tis pripuolamus sunkvežimius nuo 
stovyklos ligi stovyklos, kas bū
sią daug pigiau. Patarimas buvo 
geras: tokiu būdu mes nukelia
vome ligi Flensburgo, kur, per 
(lanką pažvelgus, matyti sotūs Da
nijos laukai.

Kad ir sočios Danijos kaimy
nystėje Flensburgo lietuviai tokie 
pat alkani, kaip ir mes, ir ilgai ten 
negyvensi. Po vakarinio spektaklio 
anksti rytą papusryčiavę išbildė
jome atgal — į tolimą Detmoldą, 
iš kur prieš kelias savaites bu
vome pakilę. Tačiau didelis buvo 
mūsų nusiminimas, kai mūsų va
žiuoklės savininkas, atgabenęs li
gi Kielio, pareiškė, toliau nebe
galįs nei žingsnio važiuoti, nes 
neturįs leidimo. Nieko negelbėjo 
nei maldavimai, nei mūsų siūlomos 
pasakiškos kainos. Taip pat nieko 
negelbėjo lakstymas po visokius 
biurus, transporto kontoras, nes 
žmones sunkvežimiais gabenti esą 
uždrausta ir niekas neturįs leidi
mo i tokią tolimą pasvietę, kaip 
Detmoldas. Juodomis priemonėmis 
prisiprašėme vieną firmą, kad bent 
dekoracijas nugabentų ligi Ham
burgo. O kas patiems veikti? O 
kaip iš Hamburgo? Vienin'ėlė vil
tis — jokių pavojų nebijąs ir savo 
važiuokle trankusis po visą Vokie
tiją ponas Emdė. Bet jis kažkur 
už Hamburgo, Schwarzenbecke.

Saulutė jau slepiasi už Kielio 
griuvėsių, nes naug laiko prabėgo 
bejieškant ir besirūpinant, ir DP 
alkani kūnai ėmė prašytis ne tik 
pietų, bet ir vakarienės. Kai val
gyti labai nori, žmonės nervingi 
ir pikti, o silpnoji lytis užmiršta 
net ir grožio r&oes*ius. Valoyti 
nori ir šias eilutes rašąs jau pus
dienis sėdįs pašte prie telefono 
susisiekti su ponu Emde, valgyti 
nori ir visas kolektyvas, susigūžęs 
prie geležinkelio stoties. Deja, 
pašto telefonininkas sako, Jog su 
Schwarzenbecku šiandien susi
siekti, tur būt, nepavyks. Tenka 
grįžti pas prietelius ir pranešti tą 
liūdną žinią.

— Jūs visi važiuokite į Lūbecką. 
Ta! netoli. Jie taip gražiai mus

priėmė, paglobos dar kartą ir spek
taklio neatvežus ... O aš važiuosiu 
j SchwarzenĮ>ecką. Rytoj susitik
sim Hamburge. Aš atvysiu su po
no Emdės mašina.

Sprendimas, matyti, buvo pats 
tikrasis, nes niekas nebepasakė nė 
žodžio. Tik po ilgokos pauzės H. 
Kačinskas ramiai priduria:

Aš važiuosiu su Rūku. Dviese 
vis smagiau bus.

Ir tam niekas neprieštaravo.
Į Lūbecką traukinys išėjo daug 

anksčiau, ir mudu, draugus išleidę, 
turėdami pakankamai laiko, slan- 
kiojome Kielio gatvėmis. Saulė 
jau labai seniai nusileido.

— Ar tu smarkiai valgyti nori? 
— klausia Kačinskas.

— Noriu.
— Aš radau kišenėje svogūną. 

Sako, svogūnai labai maistingi. 
Kacetininkai pasakojo.

Jis rūpestingai perpjauna svogū
ną į dvi lygias dalis, ir mudu su
valgome.

Paskui kelionė į Hamburgą. 
Nakvynė Hamburgo geležinkelio 
stoties bunkeryje, iš kurio kitą 
rytą išlipus abiems svaigo galvos, 
nežinia, ar nuo nevalgymo, ar nuo 
baisaus, visokiais prakaitais Ir 
kvapais pašvinkusio oro.

Schwarzenbeckas, pasirodo, ne 
taip arti, kaip mes vaizdavomės. 
Mums teko nevalgyti dar vienų 
pusryčių ir pietų. Bet ir alkį už
miršome, kai poną Emdę radome 
namie ir jis po poros valandų su
tiko su savo mašina bildėti į Ham
burgą. Pasinaudoję atliekamu lai
ku, nubėgome pas vietos lietuvius 
ir sakome: esame: tokie ir tokie 
ir jau baigias antra diena neval
gę... Čia prabilo senasis lietuvių 
vaišingumas.

Daug ir įvairių epizodų kelio
nėse buvo. Visų nesužymėsi. Drau
ge buvo dar ir kitas darbas dir
bamas — organizuojamas reper
tuaras. Kiekviena proga ir visur 
buvo ieškoma veikalų, tinkamų 
mažam kolektyvui vaidinti, nesun
kiai pastatomų, vertingų meniniu 
požiūriu ir įdomių mūsų žiūrovui. 
Pastangos nenuėjo veltui, nes „Ait
varo" repertuarinė papkė pasipildė 
dar tokiais veikalais: Bernard 
Shaw „Ginklai ir vyras" (D. Ku- 
bertavičiūtės vertimas), Alfred de 
Musset „Andrea del Sarto" (J. 
Blekaičlo vertimas), Luiggi Piran
dello „Aprenkime nuoguosius" (A. 
Rūko vertimas), Jean Anouilh „An
tigeną" (J. Blekaičlo vertimas). 
Tačiau didžiausias „Aitvaro" reži
sieriaus J. Šlekaičio užsimojimas 
buvo pastatyti Balio Sruogos „Ka
zimierą Sapiegą".

Deja! Žmogus šaudo, o velnias 
kulkas gaudo. Gastrolių ir pasiruo
šimų vasarai praėjus, atėjo ruduo 
niūrus, o su juo ir daugelis nelai
mių ne tik „Aitvarui", bet ir vi
siems tremtiniams, gyvenantiems 
Detmolde. Pirmiausia iš globojan- 
čiosios UNRR'os prasidėjo mora
linis spaudimas, o paskiau ir me
džiaginis, pasibaigęs šiaip taip 
suorganizuoto gyvenimo sugriovi
mu, tremtiniu į kitas stovyklas iš- 
vežiojlmu, o jų likučių nukrausty- 
mu į Augustdorfo krūmų barakus .. 
Visos tos negerovės apdraskė ir

patį „Aitvarą". Pirmasis iš jo 
išskrido V. Valiukas amerikiečių 
zonon, o po jo ir D. Kubertavičiūtė 
— Bonnos universitetan. Beliko 
aštuonetas žmonių ir nenuilstąs 
dailininkas. Tačiau ir taip Jau ma
žas kolektyvas, dar labiau sumažė
jęs, didesniems užsimojimams liko 
nebepajėgus.

Prasidėjo 1947-ji — lietuviškos 
knygos Jubiliejiniai — metai. Ar
tėjo tų metų vasario 16-ji diena. 
„Aitvare" ir vėl užvirė darbas: 
ieškojimas scenai tinkamos lietu
vių autorių kūrybos, jos mokyma
sis, repetavimas ir t t. Buvo ruo
šiamas 400 metų lietuviškos 
knygos Jubiliejui paminėti žodinis 
koncertas. Ruošai vadovavo H. Ka
činskas, jungiamuosius tarp paski
rų autorių kūrinių tekstus parašė 
A. Rūkas, o improvizuotą sceną 
šiuo kartu barakinėje salėje deko
ravo R. Veselauskas. Koncerte, 
įvykusiame 1947 metų vasario 
mėn. 16 dieną, dalyvavo: D. Jo- 
siukaitė, M. Lemešytė, J. Šlekai
tis, A. Dikinis, H. Kačinskas, B. 
Kvedaras, A. Rūkas, R. Veselaus
kas. Nors tai ir buvo iš viso, pri
siminus ir namus, pirmas mėgini
mas pastatyti grynai literatūrinį 
koncertą, be muzikos ir be dainos, 
atsiliepimai apie ji buvo teigiami.

Paskutinis „Aitvaro" blykstelė
jimas buvo 1947 metų vasaros 
gastrolės amerikiečių zonoje, ku
rioms, kad ir su dideliais vargais, 
buvo pavykę oauti oficialų leidi
mą. Buvo apvažiuota dauguma di
džiųjų stovyklų, vaidinant anglų 
zonoje jau spėtą užmiršti „Bubulį 
ir Dundulį", o kai kur ir „400 me
tų knygos jubiliejui paminėti kon
certą".

Nors gastroliniai spektakliai tei
kė daug džiaugsmo ir mums pa
tiems, bet mintvs apie mūsų teatro 
ateitį buvo niūrios. Ieškota išeities, 
nes įsitikinta praktikoje, kad tiek 
apkarpytas „Aitvaras" ir anglų zo
nos sąlygose kiek našiau dirbti 
nebegali. Išeitis rasta naudinga ne 
tik „Aitvarui", bet ir iš viso lie-' 
tuvių dramos teatrui tremtyje, bū
tent — sujungti „Aitvarą" su Lie
tuvių Dramos Teatru Augsburge. 
Vadinasi, grįžta prie tos minties, 
kurią nešiodamiesi jau 1945 metais 
važinėjo anuodu keliauninkai. Min
tis dabar ne tik teatralų tarpe ra
do gwą pritarimą, bet buvo šį 
kartą aktingai remiama ir tuome
tinio Augsburgo-Hochfeldo lietuvių 
stovyklos komiteto pirmininko J. 
Daugėlos ir „Žiburių" vyr. redak
toriaus J. Vitėno ir daugelio kitų 
visuomenės bei spaudos atstovų.

Kad ir daugeliui žmonių ir di
deles pastangas padėjus, mintis ne
buvo įgyvendinta, nes visas reika
las sudužo į bendrąsias tremtinių 
gyvenimą slegiančias uolas — mus 
globojančiųjų įstaigų paragrafus ir 
nuostatus. Šiomis gastrolėmis Kas- 
selio stovykloje paskutinį kartą 
suvaidinęs „Bubulį ir Dundulį" Lie
tuvių dramos teatras „Aitvaras" 
baigė savo neilgą ir kuklų trem
ties kultūrinio darbo barelį, šian
dieną ketvertas jo narių jau Angli
joje, vienas — pakeliui į Kanadą, 
kiti dar blaškosi po Vokietiją, tur 
būt, kaip ir visi, laukdami meto, 
kada galės pakelti sparnus.
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Latviu Lietuyiu Vienybės atstovu 
suvažiavimas Rotenburge 

organizacijos. Pagal abėcėlę pa
vadinta Latvių Lietuvių Vienybe. 
Vartojama, abi kalbos, pirmoji pa
gal senumą visuomet eina lie
tuvių.

Suvažiavimas priėmė įstatus ir 
išrinko LLV vyr. valdybą. Pir
mininku vienu balsu išrinktas p. 
Bračas. Ponas Bračas savo laiku 
yra parašęs latviškai Lietuvos 
istoriją ir už tai Lietuvos Res
publikos prezidento buvo apdo
vanotas Gedimino ordenu. Į val
dybą išrinkti baltų centro tary
bos atstovas inž. Balsys, Žemo
sios Saksonijos latvių apygardos 
pirm. Kukainis, p. Liepinš, buvęs 
vald. narys Rygoje Namniekas, 
Zem. Sakson. lietuvių apygardos 
pirm inž. Nasvytis, p. Pauža, Pe
trauskas ir poetas Skujenieks.

Organizacijos garbės nariais iš
rinkti dr. Vydūnas, prof. M. Bir
žiška, poetas Taustas Kirša ir 
latvių poetas, išvertės visą eilę 
lietuvių klasikų į latvių kalbą, 
ir jau paruošęs „Kryžių“ roma
no į latvių kalbą vertimą p. 
Skujenieks.

Nutarta sušaukti abiejų tautų 
kongresą, pakviečiant abiejų tau
tų vyr. išlaisvinimo veiksnių ats
tovus, bendruomenių vyr. vado
vybes, mokslininkus, žurnalistus, 
rašytojus ir t. t.

Suvažiavimas praėjo labai dar
bingoje nuotaikoje. Rotenburgie- 
čiai dalyvius maloniai priėmė ir 
vaišino.. A.

Balandžio 18 d. Rolenburge 
įvyko LLV atstovų suvažiavimas. 
Iškilmingas suvažiavimo atidary
mas įvyko iš vakaro baltų sto
vyklos salėje. Jį atidarė 31 DP 
ACS-o viršininkas. Toogood, ku
ris pareiškė didelį pasigėrėjimą 
dėl šių tautų gražaus sugyveni
mo ir parodė tikrai nuoširdaus 
palankumo suvažiavimui ir jo 
dalyviams. Po jo lietuviškai ir 
latviškai kalbėjo 1. e. organ, vyr. 
valdybos pirmininko pareigas is
torijos magistras p. Julius Bračs. 
Iš latvių pusės dar kalbėjo latvių 
britų zonos žurnalistų sąjungos 
pirm. p. Liepinš ir poetas Sku- 
jenieks, o iš lietuvių pusės Ha
noverio sk. pirm. A. Petrauskas ir 
p. Stirbys iš Rotenburgo. Latvių 
žurnalistai paskaitė savo kūry
bos, qi lietuvių ir latvių jauni
mas pašoko tautinius šokius, pa
demonstravo plastikos dalykų ir 
padinavo.

18 d. 13 vai. p. Toogood taip 
pat atidarė ir darbo konferen
ciją, palinkėdamas sėkmės. Kon
ferencijai sklandžiai pirmininka
vo Braunschweig© sk. pirm, p. 
Apirubis.

P. Bračas nušvietė organiza
cijos istoriją. Latvijoj buvusi Lat
vių-Lietuvių Vienybės organiza
cija, o Lietuvoj Lietuvių-Latvių. 
Jam teko eiti Rygoj LLV pasku
tiniojo pirm, pareigas. Tremtyje 
abiem tautom gyvenant tose pa
čiose stovyklose, užtenka vienos

lams išleido 73.214,93 dolerius. 
Didžiausia šios sumos dalis iš
leista maistui, būtent 56.593,45 
dol. Likusią sumą sudaro apda
ras, vaistai, religinės priemonės 
ir kit.

DAR 800.000 LAUKIA ĮKUR
DINIMO

„Stars & Stripes“ balandžio 27 
d. iš Vašingtono praneša, kad 
Tarptautinės Pabėgėlių Organi
zacijos pagalba per paskutinius 
aštuonis mėn. iki š. m. vasario 
29 d. buvo įkurdinta beveik 
200.000 karo pabėgėlių ir išvie- 
tintųjų asmenų. IRO- pranešimu 
125.374 asmens buvo įkurdinti 
naujuose kraštuose ir 67.098 grįžo 
į savo tėvynes.

Tame pačiame pranešime nu
rodoma, kad dar 800.000—900.000 
asmenų laukia greito įkurdinimo. 
Dauguma šių asmenų gyVena Vo
kietijos ir Austrijos amerikiečių, 
britų ir prancūzų zonose ir Ita
lijoje. Nedideli kiekiai yra iš
sisklaidę po Vid. Rytus, Tolimuo
sius Rytus ir kitur.

porų tokio pat amžiaus bus duo
dama darbo žemės ūkiuose. Pa
gal IRO statistiką amerikiečių zo
noje esama 13.000 žemės ūkio 
darbininkų gyvenančių DP sto
vyklose.

Šių darbininkų atrinkimas tęsis 
porą savaičių. Atranką darys at
vykusi Kanados komisija. Iki šiol 
j Kanadą buvo priimami namų 
ruošos darbams, miškų darbams, 
bendriems pagalbiniams darbams, 
rūbų pramonei, kasykloms, kelių 
statybai, tekstilės pramonei, sta
tybai, aliuminijaus liejykloms ir 
Kanados piliečių artimi giminės.

DP. NUSIKALTIMŲ SKAIČIUS 
NĖRA DIDESNIS UZ VOKIEČIŲ

Amerikiečių kariuomenės šta
bo civilinių reikalų skyriaus sta
tistika rodo, kad amerikiečių 
okupuotoje Vokietijos zonojetarfT 
pereitų metų rugpiūčio ir i. m. 
sausio mėn. visų nusikaltėlių, 
pasodintų į kalėjimus arba nusi
žengusių prieš vokiečių įstaty
mus, DP sudarė 3,2%. Per tą pa
tį laikotarpį DP nubaudimų pro
centas sudarė vos 1,3%.

DP skaičius visoje amerikiečių 
zonoje sudarė 3% visų zonos gy
ventojų. Į tą skaičių neįskaitomi 
okupacinės pajėgos. (S&S, 48. 4. 
27.)

400 DP j Venezuelą
Balandžio 26 d. iš Stuttgarto 

išvažiavo 400 amerikiečių zonos 
DP į Venezuelą. Jie po keletos 
dienų iš Marseillio uosto išplau
kė į naująją savo tėvynę.

Sis transportas yra trečias di
desnis kontingentas DP, išplau
kusių Venezuelon. Iš amerikie
čių zonos Venezueloje yra įsikū
rusių daugiau negu 1.500 asme
nų. Pagal Tarpvyriausybinio Ko
miteto, kurį vėliau pakeitė IRO, 
dr Venezuelos vyriausybės pada
rytą sutartį, Venezuela pasiūlė 
galimybę 1.800 JĄV zonos DP įsi
kurti tame krašte.

Tikimasi, kad netolimoje atei
ty bus sudaryta sutartis žymiai 
didesniam DP skaičiui įsileisti.

KATALIKŲ MISIJA REMIA DP
War Relief Services-NCWC, 

trumpai vadinama’Katalikų Mi
sija, per sausio ir vasario mėn. 
parėmė 648 DP ir kitus asmenis, 
vykstančius į JAV. Per tą patį 
laiką Katalikų Misija DP reika-

A. a. prof. J. Krikščiūną prisimenant
Hamburge, Ohlsdorfo kapinėse jau 

metai laiko ilsisi a. a. prof. dr. Jur
gio Krikščiūno palaikai. Per tą laiką, 
specialiai sudaryta antkapio statymo 
komisija paruošė ir pagamino gražų 
granitinį, paminklą, kurio projektą 
paruošė stud. arch. J. Stelmokas. Pa
minklo atidarymo proga, kuri velk 
sutapo su mirties metinėmis, buvo 
dar kartą prisimintas a. a. profesorius. 
Jo garbingai atminčiai Pabaltijo Uni
versitete buvo suruošta akademija ir 
atlaikytos gedulingos šv. Mišios, daly
vaujant dideliam būriui lietuvių aka
demikų ir šiaip velioniui prijautusių. 
Mišių metu smuikavo prof. St. Kairys 
ir giedojo operos sol. J. Augaitytė.

Kapinėse naująjį paminklą pašven
tino ir -ta proga žodį tarė Pabaltijo 
Universiteto kapelionas kun. R. Kra
sauskas. Be to, dar kalbėjo rektorius 
prof. J. Puzinas Pabal Univ. vardu, 
prof. Br. Povilaitis — BCT Ir LTB 
Vyr. Komiteto vardu, prof. JSrverstto 
— estų akademikų Ir Pabaltijo agro
nomų draugijos vardu, stud. J. Stel
mokas — studentų vardu ir kt. Su
giedojus religinių giesmių, naujaji pa
minklą padengė eilė vainikų ir gyvų 
gėlių puokštės. A-ls

ANGLIJAI REIKALINGA 
DARBO JĖGA

Pagal PCIRO pranešimą balan
džio 8 d. iš Muencheno išvažia
vo 10.000-tasis DP į Angliją. Ver
bavimas vyko pagal „Westwarts 
Ahoi“ planą. Paskutinė grupė iš 
Muencheno susidėjo iš 420 vyrų 
ir 80 moterų. Tą pačią dieną 
iš Stuttgarto taip pat išvyko 350 
asmenų Anglijon. darbams.

Britų komisija, pradėjusi savo 
darbą pereitų metų spalių mėn., 
susilaukė didelių simpatijų DP 
tarpe. Per pereituosius metus į 
Angliją išvyko 2.825 asmens. Š. m. 
sausio mėn. — 1.862, vasario — 
2.073 ir kovo — 2.398 asmens.

Britų darbo ministerijos atsto
vas Mr. Harry Gardener ameri
kiečių zonos PCIRO vyr. būstinė
je pakartotinai pareiškė, kad pa
gal Westwaerts-Ahoi įkurdinimo 
planą vienintėlis apribojimas, 
verbuojant DP britų pramonei, 
yra tinkamumas darbui. „Vien 
tik tekstilės pramonei reikalinga 
30.000—40.000 naujų darbininkų, 
neskaitant, kad kasyklos, žemės 
ūkis ir sunkioji pramonė ieško 
taip pat daug darbo jėgos".

Kempteno naujienos
— LRK Kempteno skyriaus 

niame narių susirinkime, kuris — 
balandžio 22 d., pranešimus apie sky
riaus praėjusių roetų veiklą padarė 
pirm. pik. Tautvilas, kasininkas prof. 
Paltarokas ir kontrolės komisijos 
pirm. prof. Kolupaila. Susirinkimo 
dalyviai teigiamai įvertino uolią sky
riaus veiklą ir vienu balsu priėmė 
apyskaitą. Į naują skyriaus valdybą 
išrinkti: pik. Tautvilas, kun. kap. Pa
navas, prof. Paltarokas, m j r. Adomai
tis ir med. dr. Mekys o kontrolės 
komisijon — prof. Kolupaila, vicedlr.

meti- 
tvyko

KANADA PRIIMS ŪKININKŲ
Pirmą kartą išvietintiesiems 

asmenims žemės ūkio darbinin
kams amerikiečių zonoje duoda
ma galimybė išvykti į Kanadą. 
Pagal naujausį dominijų įkurdi
nimo planą, amerikiečių zonoje 
bus verbuojama 500 žemės ūkio 
darbininkų. Norima surasti ne
vedusių ir be šeimų ne senesnių 
kaip 18—45 metų. 50 vedusių

PATARIMAI VYKSTANTIEMS 
Į AMERIKĄ

Vežkltės ko mažiausiai bagažo. Pa
lengvinsite kelionę sau ir kitiems. 
Ko daugiausiai daiktų palikte Euro
poje liekantiems tremtiniams. Į Ame
riką atvežtieji Europos daiktai, šiais 
laikais, yra mažiau verti, negu pa
čioje Europoje; mažiau ir reikalingi. 
Jų Europai daugiau reikia. Ypač rū
bai Amerikoje yra nepalyginamai 
pigesni ir geresni. Vykdami į Ame
riką, nieko specialaus neslpirklte. Čia 
yra visko.

Daugelio bagažai kelionei apraišioti 
virvėmis. Tokiu atvėju patartina vir
ves užrišti taip, kad būtų galima jas 
greit atrišti. Uoste muitininkai, ba
gažus atidarydami, virves atriša pei
liu. Žinoma, vėliau duoda naujas vir
ves. Muitininkams daugiausia juoko, 
kai atvykę, pratę viską taupyti, sen
timentaliai prisirišę net prie savo se
nų virvių, jų gailisi. Tokiu atveju, 
reikia išmokti ir greit atrišamais maz
gais jas atrišti.

Kiekvienas keleivis laive gauna mui
tinės deklaracijos blanką. Užpildant 
blanką, reikia pažymėti, ką vežate 
ir kiek vežate gabalų. Daug kas klai
dingai mano, kad užrašę mažiau ba
gažo šmotų, nepaminėdami mažų 
pundelių, bus lengviau praleisti. Taip 
pat yra atskiras bagažo šmotas.

Nereikia surašyti kiekvieno žaisle
lio, rankdarbių ar kitų smulkių daik
tų. Tokius daiktus reikia klasifikuo
ti, kai,p asmeninę nuosavybę (Every
thing we have Is for personal use). 
Tuo atveju, nereikia išvardinti nei 
skaičiaus, nei kas vežama, nei daik
tų vertės.

Užpildytosios blankos, siauras, at
plėštasis kvitas reikia pasilaikyti sau.

Laive, atliekant formalumus, mėgln- 
klt atsistoti eilės pradžioje. Juo grei
čiau laive formalumus atliksite ir į 
uostą išlipsite, tuo bus lengviau Ame
rikoje jus sutinkantiems, jums pa
gelbėti. *

Išlipę iš laivo, atsistokite prie sa
vo pavardės alfabetinės raidės. Čia 
rasite, jau nuo laivo, nuimta jūsų ba
gažą. Jeigu jo nebūtų, tuojau eikite 
prie savo vardo raidės, jį gali ten 
nuvežti per klaidą, manydami, vardą 
esant pavarde.

Susirinkite visą savo bagažą į vie
ną krūvą ir su blankos iškarpa, ku
rioje yra jūsų išpildytos deklaracijos 
numeris, nueikite prie muitinės sta
lelio. Jeigu yra eilė, laukite savo 
eilės. Anksčiau nuėję, greičiau ap
tarnaujami. Vyresnysis muitininkas 
paskiria jums muito valdininką. Jį 
prislvedat prie savo bagažo kurį ati
darote. Visus bagažus reikia atida
ryti. Kai kuriuos patikrina tllę ati
darydami ir uždarydami; kai kuriuos 
ranka paverčia, bet kai kada ir ge
rai pakrečia. Jei randa ką neasme- 
nlško, ypatingo, reikia aiškintis.

Toki daiktai, kaip gydytojų įran
kiai, yra jų asmeniškas turtas. Mu
zikos instrumentai, muzikantams yra 
jų įrankiai duonai užsidirbti. Knygos 
ir pan. daiktai yra klasifikuojami 
kaip „personai belongings".

Daugiausia bėdos yra su „Hohner“ 
akordeonais. Juos gaminanti firma 
Amerikoje turi sutartį su tos pačios 
firmos Europos skyriais. Vieni ki
tiems nekonkuruoja. Bet kiekvienas 
į Ameriką įvežamas Hohner akor
deonas imigracijos inspektorių pai
mamas ir vežamas į muitinę. Akor
deonui atsiimti, jo savininkas priva
lo gauti iš Hohner kompanijos New 
Yorke leidimą — release, europinį 
Hohner įsivežti. Muito mokėti nerei
kia, bet tenka sugaišti laiko. Kitų 
firmų akordeonai laisvai įvežami be 
kliūčių. BALF Imigracijos Skyrius

B. Graužinis ir dipl. teis. Jakševlčius. 
Toliau susirinkime buvo priimta są
mata kitiems metams, pasitarta dėl 
LRK šių metų piniginio vajaus įvyk
dymo ir kitais klausimais, šiuo metu 
skyriuje yra 163 nariai. Per 1947 me
tus skyrius išdalino nemažą sumą pa
šalpų patekusiems į skurdą, ligoniams 
ir moksleiviams. Be to, daug ligonių 
ir kolonijos jaunimo buvo sušelpta 
maistu. Kolonijos nariams buvo iš
dalinta per 4000 vienetų rūbų, gautų 
iš brolių amerikiečių per BALFą. Už 
puikią skyriaus veiklą kempteniečiai 
ypač yra dėkingi pik. Tautvilui, kuris 
nuoširdžiu darbu ir retu stropumu 
jau antri metai nenuilstamai vado
vauja skyriui.

— Operos solistė Pr. Radzevičiūtė, 
išvykdama i užjūrį, ruošė balandžio 
23 d. kompteniečiams atsisveikinimo 
koncertą. Programoje buvo trys lie
tuviški dalykai ir arijos iš Mozarto, 
Chopino, Puccini, Verdi, Thomas ir 
Massenet operų. Nemažas būrys klau
sytojų, šiltai priimdami solistę ploji
mais ir gėlėmis, kelis kartus Iškvietė 
pakartojimui, kur ji dar kartą pasi
reiškė su mėgiamiausia arija iš „Ma
dame Butterfly". Solistei gražiai tal
kininkavo violončelistas muz. P. Ar- 
monas. atlikdamas keturis dalykuą. 
Po koncerto atsisveikinimo žodį ko
lonijos vardu tarė komiteto pirminin
kas, o moterų komiteto vardu atsis
veikino dipl. teis. Tąmulevičienė. At
minimui moterų vardu įteiktas lietu
viškas rūpintojėlis ir gėlių.

— Žemės ūkio darbuotojų vietos 
skyriaus visuotiniame narių susirin
kime, kuris įvyko balandžio mėn. 18 
d. pririnkta valdyba ir dabar ją su
daro: prof. Paltarokas, agr. Špokevi
čius, agr. Pročkys, pik. J. Musteikis 
ir agr. Ęačinskas. Valdybos pastango
mis kolonijos gyvenime daug kas pa
daryta: įgyti ir sutvarkyti daržai, pa
rašytos peticijos emigracijos reika-

Lietuviškojo buto vidaus architektūros konkurso Jury komisija, susirin
kusi Hanau. Iš kairės į dešinę: arch. A. Šalkauskis — LTB Vyr. K-to at
stovas, dipl. inž. J. Andriūnas — L. inž. Hanau skyriaus pirmininkas, dipl. 
inž. Br. Galinis J. K-Jos narys ir inž. c-tro V-'bos atstovas, prof. Vyt. K. 
Jonynas J. K-jos narys, doc. dr. arch. S. Rudokas — J. K-Jos pirminin
kas, inž. arch. V. Svipas — J. K-Jos narys ir doc. dipl. inž. K. Kriščiu- 
kaitis — J. K-Jos narys.

Dipl. inž. BR. GALINIS

leidaus architektūros konkursą užbaigus
Skelbtasis 1947 m. lietuviškojo 

buto vidaus įrengimo konkursas 
buvo įvertintas 1948. 3. 7 Jury 
Komisijos ir tuomi užbaigtas.

Labai džiugu, kad tremties są
lygose kai kurie inžinieriai pa
siėmė spręsti rūpimus klausimus, 
dalyvaudami konkurse. Nors ver
tinant projektą nebuvo rasta iš 
esmės pilnai užbaigtų sprendimų, 
bet vienas kitas klausimas auto
rių buvo išstudijuotas, ir todėl 
pradžia ateičiai jau padaryta.

I premija paskirta arch. cand. 
Alfredui Kulpavičiui už ūkinin
ko gyv. kambario projektą. Auto
rius ateity laukiamas su dides-

nio masto darbais pasirodant, nes 
projektavimo dalykams autorius 
turi gerų duomenų.

II premija paskirta inž. arch. 
Vladui Vasgelevičiui už svečių 
kambario (mieste) projektą. Au
torius stengėsi duoti minkštiems 
baldams tautinį charakterį, kas 
iš dalies pavyko, bet blogai 
sprendė baldų konstruktyvinę 
dalį.

III premiją gavo dipl. inž. Ka
rolis Reisonas už sujungto val
gomojo — darbo — svečių kam
bario su virtuve kaimo name 
projektą.

Autoriui nepavyko kompoziciniu 
žvilgsniu duoti tinkamo sprendimo, 
bet daug patiekė savo projekte 
studijinės medžiagos, kaip pav. 
krosnies reikalu ir baldų pritai
kinimo kelioms funkcijoms at
likti.

Žiūrint lietuviškumo motyvų, 
aiškiai matyti, kad konkurso da
lyviams trūksta atitinkamos stu
dijinės medžiagos, kuri yra likusi 
tėvynėje.

Nepriklausomoj Lietuvoj tokio 
pobūdžio konkursų visai nebuvo 
skelbta. Tik keleriais paskuti
niaisiais metais vidaus architek
tūros kursai buvo įvesti Vytauto 
Didžiojo universitete ir technikos 
mokyklose. Tas pats buvo pra
dėta kultivuoti Pritaikomosios 
Dailės Meno Institute. Dar buvo 
nesuspėta paminėtų mokslo įs
taigų rimčiau šioje -srityje ben
dradarbiauti ir gauti konkrečių 
išvadų.

Sąlygos, kurios tuo laiku buvo 
krašte, dar neleido šiam reika
lui skirti pakankamai dėmesio, 
nes buvo dar skubesnių uždavi
nių statybos srityje. Metę žvilgs
nį į pasaulio įvairius kraštus ma
tome, kad ir čia stengiamasi su
rasti tinkamų sprendimų ir tuo 
reikalu pravedama eilė pasauli
nių konkursų.

Su krašto technišku kilimu ir 
mums teks ateity vidaus archi
tektūros srityje įnešti atitinkamą 
indėlį, nes turi būti pasiekta pa
talpų estetika ir ekonomiškai 
duota kraštui daug naudos, pa
rūpinant racionalių ir pigiai per
kamų įrengimų, pritaikintų įvai
rios paskirties patalpoms.

Mūsų idėjos draugę 
Eleną Sčesnulevičiūtę - Le- 
parskienę gilaus liūdesio 
valandoj, mylimos motutės 
netekus, užjaučia

Hanoverio ateitininkai 
sendraugiai

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame Muen

cheno Warnerkaseme stovyklos 
Lietuvių Komitetui, o taip pat ir 
stovyklos Pabaltiečių Koopera
tyvo Vadovybei už mums suteik
tą piniginę paramą.

Stovyklos lietuviai studentai

LSS Brolijos Vadija ir LTB 
Augustdorfo Komitetas reiškia 
nuoširdžią padėką dalyvavusiems 
dr. Vydūno akademijos progra
moj operos solistams J. Augaity- 
tei, VI. Baltrušaičiui, režisieriui- 
aktoriui J. Gučiui, dail. Andriu- 
šiui, paskaitininkams Pr. Nau
jokaičiui, A. Krausui ir P. K. Pu- 
zinienei bei-kitoms Ponioms vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėju- 
siems prie mūsų tautos Didžiojo 
Lietuvio pagerbimo.

Pranešimai

Švedijos užsieniu reikalu ministerija pabaltiecius 
pabėgėlius „krikštija“ rusais

Švedijos liberalų dienraštis 
„Stockholms Tidningen" balan
džio 5 d. įsidėjo sensacingą ve
damąjį, kuriame sako, jpg 15.000 
pabaltiečių pabėgėlių Švedijoj į

PRANEŠIMAS METRIKŲ REIKALU
šv. Sosto Delegatūros METr/kų 

SKYRIUS greitu laiku numato baigti 
savo darbą, nes dauguma tautiečių 
jau yra apsirūpinę atitinkamais (gi
mimo, sutuoktuvių, mirimo) aktais.

Kurie dar tokių aktų reikalingi ir 
nėra jais apsirūpinę, prašomi skubiai 
kreiptis į minėtą skyrių per savo sto
vyklos kapelionus (klebonus).

Jau sudarytų aktų angliško vertimo 
reikalu krelptinasl tiesiai į patį Me
trikų Skyrių šiuo adresu: Delegatur 
dės Hl. Stuhles, (14a) SchwSbisch 
Gmūnd, Lltaųlsęhes DP Lager, Bls- 
marckkaserne, prlslunčlant' kartu po 
10 RM. (neturtingiems — po 5 RM.) 
už kiekvieną egzempliorių.

Išvykusleji iš Vokietijos nebeturės 
galimumo minėtų dokumentų suda1- 
ryti, nes Delegatūros kompetencija 
ribojasi tik Vokietijos ir Austrijos te
ritorijoje gyvenančiais lietuviais.

DELEGATŪROS KANCLERIS

bažnytines knygas įrašyti kaip so- komisijos supratimu, humaniška 
vietų rusai. Siam žygiui ruoštasi pabėgėlių politika reikalauja." 
tyliai ir slaptai. Direktyvas davė Paskelbus minėtą žinią, daugu- 
Svedijos užsienių reikalų ministe- mas Švedijos laikraščių, tiek libe- 
rija' Laikraštis rašo: ralų, tiek konservatorių, pasipik-

,,Didelis skaičius pabėgėlių, iki tino ir pasmerkė tokius užsienių 
šiol apie 15.000, tyliai, niekiam reikalų ministerijos žygius veda- 
nieko nežinant, buvo įrašyti į muosiuose. Liberalų jaunimo kon- 
bažnytines knygas kaip „sovietų gresas balandžio 10 d. atskirą re- 
rusų" piliečiai. Pagal žinias ir do- zoliucija protestavo prieš tokį val- 
kumentus, patekusius „Stockholms džios organų žygi. „Aftonbladet" _ cvvenantieil Slo_ srltle_ aar. 
Tidningen" redakcijai, toji knyg- balandžio 6 d. numeryje vedama- Cųotojal *s7vo adresus prašomi pra- i 
vedyba truko kelius mėnesius te- jam „Ekscelencija" puola švedų ——* ”*—* ~----
žinant tik labai mažam žmonių užsienių reikalų ministerį Osten 
skaičiui.

Knygvedyba, kuri visai priešin-

lais JAV ir Kanados atatinkamoms 
įstaigoms ir kt. Emigracijos reikalais 
ypač daug rūpinosi skyriaus pirm, 
prof. Paltarokas.

— Kolonijos „Gintaro“ kooperatyvo 
visumos susirinkime, kuris buvo ba
landžio 1 7d., perrinkta vadovauja
mieji organai. Nauną valdybą sudaro: 
pirm. A. Valavičius, vicepirm. M. Ka
minskas, reikalų vedėjas J. Pročkys,

A,. lr ivnygveuyua, aun visa. pr.ss.u-
pfsklrstyta^end’ėuomlnlSSS reika- Sk užsieniečių komisijos princi- 
lams. pam nustatant tautybę, mūsų pa-

— Vyt. Dailidė, buv. Kempteno dp baltiečiams, vedama Centrinio
stovyklų administratorius, išsikelia į ctaH«Hkn« Riiirn lininio Pcanrin Neuburgą ir ten organizuos amatų statistikos Biuro žinioje esančio
mokyklą visiems Augsburgo apygar- valstybinio gyventojų surašmeji- 
dos DP. Į mokyklą bus priimamą po mų, biuro ir bažnytinių parapijų, 
snn mnirinin •> m An Vnran w Ai pr jsįiajican^ direktyvų tiesiog iš jaus sąlygose iki dantų apsiginkla-

užsienių reikalų ministerijos. Da- vusi policija apsupo pabėgėlių 
lykas aikštėn iškilo, kai paskuti- stovyklas, guminės lazdos švaistė- 
niu laiku keletas pabaltiečių pa-.............................................

Pieno ūkio darbuotojų dėmesiui
Pienininkystės darbuotojų grupė, 

suslorganizavlmo Ir emigracijos tiks
lu. nori sužinoti ir suregistruoti visus 
pieno ūkio srities darbuotojus.

Anglų, prancūzų ir amerikiečių zo
nose — gyvenantieji šios srities dar-
nešti: Grėbliunui Vincui, Kempten 
(Allg.), P. O. Box 229.

PavAdindAmac minietori Pa*al adresus bUS išsiųstosisfregistravlmo anketos ir nurodymai.
Iniciatoriai.

Unden: T—J’~J---- :
pačiu silpnausiu švedų vyriausy
bės numeriu, laikraštis rašo:
„... Bet ypač Osten Unden vardas 
yra surištas su pabaltiečių trage- j.. T .. ... , . j „ ■ oaiuų xvuiiKursu pasKeiuiosedija. Jo vaidmuo, išduodant dalį į sąlygose įsibrovė korektūros klaidų, 
Švediją pabėgusių pabaltiečių, dar iš kurių taisytinos skyriuje „Preml- 
nėra užmirštas. Kaip karo pavo- J°s“- Ten turl bQtl:

„ŽIBURIU" Nr. 13 Tarptautinio Pi
giųjų Baldų Konkurso paskelbtose

Iš Kasselio padangės
Balandžio 22-23 d. d. buvo atsis

veikinta su „Lituanicos“ orkestru, o — - ———-—■ i------ - ------ 1 i—
taip pat ir su jo organizatorium bei reikalavo pažymėjimų persikelti 
dirigentu Z. Jonušu. Kuklioje Kasse- į§ vienos vietos į kitą ir gavo juos 
kuO;“rS«r^1i^O.?„kX^J»PSa1o pagal naujuosius knygedybos prin- 
orkestro muzikos garsai, kuriais buvo cipus, kur jų pilietybė buvo pazy- 
gėrėtasi nuo pat' jo įsikūrimo dienos. 
Savo gyvavimo laikotarpyje „Litua
nicos" orkestras ne tik suruošė pasi
rodymus, bet ir savo ašaras išpau- 
džiančiomls melodijomis išleisdavo 
tautiečius užjūrln bei palydėdavo 
paskutinėn kelionėn mirusiuosius. To
dėl liūdnai spindėjo kassellečlų vei
dai. kai toks šaunus orkestras kon
certavo savo įprastame sąstate pasku
tinį kartą. Po kiek laiko orkestrantai 
išsiskirstys, išemigruodami po platųjį 
pasaulį.

Atsisveikinimo proga „Lituanicos" 
simfoninis orkestras su vyrų choru 
bei atskirais solistais davė gana įdo
mią programą, kurioje vienas orkes
tras išpildė 4 dalykus: Z. Jonušo 
„Anoj pusėj ežerėlio", Fr. Schuberto 
a) Allegro moderato, b) Andante Con- 
moto ir Christ. Bacho uvertiūrą „Ju- 
bel“. Baritonas J. Šimanskis, palydint 
orkestrui, atliko R. Leoncavallo ,.Pa- 
• acų" operos prologą ir Ch. Gounod 
Valentino maldą bei Mefisto ariją iš 
„Fausto" operos. Taip pat orkestrui 
palydint A. Paukštys solo smuiku 
pagrojo Adagio Pabaigai- padainavo 
tenoras Maželis, akompanuojant L. 
Stankevičiui, fr vyrų choras, diriguo
jant Z. Jonušui, su dideliu pasiseki
mu išpildė 4 dainas.

Pasibaigus koncertui LTB Kasselio 
apylinkės pirmininkas bei vietos Rau
donojo Pryžiaus atstovas, įteikdami 
dirig. Z. Jonušui kuklių dovanėlių, 
palinkėjo, kad iki šiol skambėjusi 
lietuviška muzika, nenusloptų emi- 
Uetuvos'la^svėsd rytulblaU skambėtų mėtd „sovietų", nors svetimšalio vergų laivą vyko ten už aukštos 

— Balandžio 25 d. šv. Jurgio dienos pasuose pažymėta „be pilietybės", masonitinės uždangos. Ponas Un- 
proga stovyklos lietuviai skautai su- arba Lietuvos, Latvijos ar Estijos den rado, kad tai puikiai susideri-

PUieris. na su gera demokratija. Parlamen-visuomenes įdomiai praleido laiką, , ... . ,, •>...
Stebėdamas įdomią laužo programą. prie§ šiai knygvedybai praside- te,J1.S P?reisįe'. ,ka.d .nera. J.ok,os -----------..............................  . ........ yy y p priežasties abejoti, kad sovietai su

išsiųstaisiais elgsis gerai. Ar jis ir 
buvo i bažnytinės knygas'ts'irašę toliau yra tos pačios nuomonės? O 
dėl įvairių Priežasčių, dažniausiai ?aI švedl> ,pa,s,“n‘'vny,bė Maskv°>e -• ■ “ - - - ką nors painformavo?

si, o tie, kurie priešinosi, jiems iš
gąstingai šaukiant, buvo nešami į 
susisiekimo priemones. Treleborge netul3 
buvo vistik atsižvelgta į švedų 
tautą — pakrovimas į sovietų

Lietuvos skaučių seserijos vyriausios vadljos posėdis Rebdorfe. Iš kairės | 
dešinę: vyr. sktn. O. Zailskienė, pasktn. Inž. Statkėvičiūtė, vyr. sktn. E. 
Putvytė ir vyr. sktn. dr. D. Kesiūnaitė. J. Gaidžio nuotr.

---- i-r—-- ■-—-- -r—Prieš šiai knygvedybai praside-
«usio 1d. daugelis 

tenhauseno latviai, kurie nemažai užsieniečių pabėgėlių Švedijoj ne
paįvairino bendrą laužo nuotaiką. ’ ..... . ...

— Lietuvių Dramos Teatras Trem
tyje Kasselio stovykloje viešėjo 4 die- , -• •, ----------------
nas, suvaidindamas „Pirmąjį skambu- nežinodami farmalumų. Pertvar- 
tį" ir Mokyklos draueus“ Ypatingos kius mokesčių mokėjimo sistemą, 
susidomėjimo susilaukė „Mokyklos............... • - • •
draugų" spektakliai, kuriuos atsilan
kė daugiau kaip 1000 kaseliečlų.

Edv. S.

Mokykiol klu\ “©kesčių mokėjimo sistemą, §vedų taut3( jos gar6ei, gana 
ios atsiian- Į?1135/!! 3 bažnytines knygas pasi- aštriai reagavo į šį pabaltiečių 
iečių. darė būtina. ekscesą. Po to visiems pasidarė

Kempteno dr. V. Kudirkas vardo pradžios mokyklos vaikučiams dalinamos dovanos, gautos privačiai Iš gerašir
džių JAV lietuvių. K. Daugėlos nuotr.

Geriausias projektas sėdimojo vie
netui

PIRMA PREMIJA 5 000 dol.
ANTRA PREMIJA 2 500 dol. 
TRECIA PREMIJA 1 250 dol.

Geriausias projektas pasidėjimo vie-
PIRMA PREMIJA 5 000 dol. 
ANTRA PREMIJA 2 500 dol. 
TRECIA PREMIJA 1 250 dol.

Taip pat pranešame, kad inž. sky
riams atskirai konkurso sąlygos ne
bus siunčiamos. Naudotis „ŽIBURIŲ" 
Nr. 13 paskelbtomis, nes ten duotas 
pilnas jų vertimas.

INŽINIERIŲ DRAUGIJOS 
CENTRO VALDYBA.

Paieškojimai
A. Lebežinskas, gyv. (13b) Augsburg, 

Schaefflerbach 15, lešlęo brolio Jono, 
sesers, P. J. Dzlkavičių šeimos, gyv. 
Kaune, Kapinių g. ir' kitų artimų gi
minių.

Magdalena Jasulaitienė, 119—32 201st. 
Street St. Albans. N. Y. ieško Vinco 
Matkevičlaus arba jo valku, kil. iš 
Barštinės k., Sasnavos valsč., Mari
jampolės -apskr. ir Jono Brazio arba 
jo valkų, gyv. Kaštanų g< Nr. 6, Vil
kavišky.

Vera Zlloba, 546 East Sixth Street 
So. Boston 21, Mass, , ieško Stasio Za- 
rankos. Deltuvos m., Ukmergės apskr. 
ir Natkos (vardas nežinomas) sūn. 
Kazio, Mikaičių km. Deltuvos valsč. 
Ukmergės apskr.

Skelbimas Nr. 30
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šia

me skelbime suminėti asmens. Ieško
mieji, arba jų likimą žinantieji, pra
šomi atsiliepti C'Kartotekon per arti
miausius B padalinius, kartu nuro
dant šio skelbimo bei jo eilės nume
rius ir tikslų savo adresa.

567. —. MAKAROV AITE Marija, gi
musi 1917. 11. 21d. Tlflise; MIŠEIKIAI: 
Antanas. Vincas. Marijona. Julijona 
ir KARBAUSKAI Anelė. Bronė bei 
Marija — visi iš Stirbaičių.

568. — KULAKAUSKAS Stasys iš 
Kaltinėnų. LEONAITIS Jurgis bei 
PUSKORIŪTE Antanina iš Kauno; 
ZELONAI: Petras, Andrius, Juozas 
bei Leva — visi iš Potronų.

569. — ŠEFERIAI: Albertas, Emma 
ir jų sūnus Bertholdas nuo Marijam
polės; JUŠKAI: • Juozas, Barbora ir 
jų vaikaį iš Kvėdarnos.
t 570. — MATULIONIS Balys ir Jo 
žmona Juzė: NOREIKIENE Antanina 
(Janina) ir jos dukrelė; NORVILĄ iš 
Dungvėtų: JANIŠKA Boleslovas.

571. — TAMULEVIČIUS Pranas iš 
Marcinkonių. VOSYLIUS Juozas su 
žmona Ona iš Biržų; kun. VENCIUS 
Stasys; VENGRAUSKAS Petras nuo 
Seinų ir KAROSIENE — WaS. Ame
lija.

572. — ŽIEDELIS V. iš Nausėdžių, 
UŽUBALYTE Marcelė iš Gaidžlflnų, 
SARKIENE Genė iš Domininkų; RA- 
DAVICIAI Antanas bei Jonas iš Risko.

573. — POCIUS Adomas ir jo žmona 
Pranciška Križiniauskaltė iš Pleklų; 
KAUPAS Albinas (1922) iš Ramygalos 
ir URBUTIS Jonas (17mt.).

574. — BENIUSAS Stasys, GIRAITIS 
Vincas; GŪŽIAI; Tomas su žmona 
Agota nuo A. Panemunės; stud. VA- 
LATKEVICIUS Gediminas ir BART- 
KAI: Petras. Pranas.

575. — MERKEVlClAI: Petras su 
žmona Uršule ir jų vaikai Jonas bei 
Kazys iš Šelvių RINKEVICIAI: Mag
dė, Stasys su žmona Maryte ir Petras 
— visi n,uo Vilkaviškio.

576. — PIGIRClENfi Oha iš Kairiš
kių. STANIKŪNAS Vytautas iš Pa
nevėžio. BALČIŪNAS Stasys iš Oželių 
gen. TAMASAUSKAS. JANONIS Ju
lius. PRALINSKAS iŠ Panevėžio ir 
ZEIŽYS iŠ Ukmergės. ’

577. — Mrs. Mary Kazalaitis (Jakai- 
čiūtė). 96 Mendon Str.. WORCESTER, 
Mass./USA, kilusi iš Papiškių nuo Ra
mygalos, nori pagelbėti savo gimi
nėms, draugams bei pažįstamls, esan
tiems tremtyje

578. — Prašytieji adresai iš JAV: 
Rapolui Aukštuoliui, Nikodemui Nar- ■ 1X1.., C***l,,l V,—— C..M..S V--——„ Į 
Kupčiūnui, Olgal Sprindžiukaitel, jo
nui Cekauskul. Vincui Skupelkal. Vik
torui Šarkai, Antanui Girniui. Emili-

Valstybiniam biurui pasiėmus aišku, ką sovietinis režimas reiš- 
šį reikalą tvarkyti, taigi nuo praė- kia, visos iliuzijos supliuško. Ro
jusių metų sausio 1 d., visi pa- nas Unden tačiau ir toliau tebesi- 
baltiečiai, kurie paliko savo kraš- lanksto rytų pusėn.
tus, įjungus juos į Sovietų Sąjun- . ...... . .
qą 1940 m. rudeni, laikomi „sovie- Tūkstančiai pabaltiečių bego is
tų" piliečiais, ir taip įrašoma do- ??v° Pagrobtu kraštų, norėdami 
kumentuose. Valstybinis biuras Jungti sovietų priespaudos Jie 
remiasi ilgais ir išsamiais pasita- be9° i Švediją, demokrataų kras- 

'rimų rezultatais su užs. reik, mini- “!■ nenorėdami pasidaryti sovietų 
sterija Valstybinas biuras buvęs pri- fusam. Jų sukrėtimas suprantamas, 
verstas prisilaikyti linijos, kurią už- k?‘ švedl* valdžios organai užsie- 
sienių reikalų ministerija laiko “U >-elkąlų ministerijai įsakius, J 
Švedijos „oficialia" šiuo klausimu, knygas jrašo juos kaip sovietų pi-

Viso šito apčiuopiamoji ju- heč.ius; ««>)« lr vprit5t“- 
ridlnė išvada yra ta, kad tokie raujant tam, ką protas sako bra- 
pabaltiečiai - pakeitus pernai *«”><>. items toji pilietybė, kunos 
švedų vedybinį Įstatymą - dvejus M ri?kvlodam' savo,9yvy„b,<i'l"°: 
metus turi laikytis sovietiškų tai- rejo išvengti. Užregistruojant juos 
syklių, draudžiančių tuoktis su ne sovietų rusais, pabaltiečiams už- 
sovietų piliečiu. Prie to dar prisi- d«usta tuoktis su svetimų piliety- 
deda psichologinis efektas, Pažy- bių žmonėmis O prie o pnsldeda 
mint „sovietų rusas", kas paliečia socialdemokratų ekscelencija už- 
ne tik grynai pabaltiškos kilmės siemų reikalų ministerijos rūmuose! 
asmenis, bet ir švedų kilmės estus. Ir tai tuo būdu §vedijoj |kliu.

Dalykas atkreipė didžiausią ir vo 15 000 pabaltiečių. Nereikia 
skaudžiausią dėmesį pabaltiečių paiaikyti už pikta, kad jie, kaip 
pabėgėlių Švedijoj, kur buvo ma- daugelis švedų, klausia, kaip gi 
noma, kad užsieniečių* komisijos paga]jau dabar saugomos demok- 
paskėlbta ir prisilaikyta humanis- ratinės tradicijos Švedijoj?" 
tinė linija bus ir Švedijos valdžius ____ _ __ _
linija. Užsieniečių komisijai va- Iš švedų spaudos matyt, kad so- kevičiui. Stasiui Beniužūl. Juosi 
davaują žmonės, Stockholms Tid- vietai dėl pabaltiečių. tremtinių Kupčiūnui, iOlgąt sprindžiukaitel, Jt 
ningen" korespondentui pasiteira- vėl pradeda Švediją spausti. o tpo'ru, Antamu uirmui. J.’., 
vus, taip pat tam nepritaria ir Švedijos socialdemokratų vyriau- jai Ivanauskaitei, Jonui Zokul. 
aiškina, kad tai priešinga tam, ko, sybė sovietams pataikaują. ltb c/Kartotekas vedėjas.
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LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Treciojo karo strategija
EWS &. World Report" 
balandžio 2 d. numeryje 
spausdina sensacinį straips

nį, kuris gali paryškinti kai kurių 
amerikiečių sluoksnių galvojimą. 
Nors kai kurie europiniai veiks
niai yra aiškiai neįvertinti, čia 
pateikiama'jo santrauka.

Karas tarp JAV ir SSSR jau ne- 
besąs akademinis klausimas. Konf
liktas esąs netolimas, tad galima 
kalbėti ir apie jo formas. Kelių 
sekančių metų būvy kilsiąs karas, 
kuris įtrauks ir JAV ir SSSR, gali 
prasidėti dvejopai. Jos gali būti 
įtrauktos į kokį nors regioninį 
konfliktą, pav. tarp Italų ir Jugo
slavų, kurių vieną paremtų JAV, 
o antrą SSSR. Jos gali tuo pačiu 
būdu įsivelti į kuriame nors kraš
te prasidėjusį nam. karą, o be to, 
karas gali prasidėti kaip vaisius 
įtemptos padėties, pav. Berlyne ir 
pan. Pirmaisiais atvejais karas ga
lėtų išlikti ir lokalinis, bet galėtų 
ir išsiplėsti į visuotinį. Kokių for
mų jis pasiektų, yra įdomu pana
grinėti. O tokiems samprotavi
mams yra ir realių duomenų.

Pastaruoju metu plačiai disku
tuojamos arktinio karo galimybės 
turi būti paliktos ateičiai, nes šiuo 
metu tam tinkamai nėra pasiruo
šusi nė viena pusė. Žaibinis karas 
taip pat neįmanomas. Atominės 
bombos galės būti panaudotos, bet 
jos vienos negali nulemti.

Karas būtų 2 fazių.
I fazė JAV būtų tuo ypatinga, 

kad į karą reikėtų stoti iš pirmos 
dienos, be ilgesnio pasiruošimo. 
Ne taip, kaip buvo ankstyves
niuose karuose. Jis. užtruktų ilgai, 
gal net pasibSigtų be aiškaus ku
rios pusės laimėjimo. Abu priešai 
okupuoti antrojo' teritorijos nepa
jėgtų. Rusija užimtų ar bandytų 
užimti Vakarų Europą ir gal pa
siektų Atlanta bei Pirinejus. Silp
nos Europoje esančios JAV jėgos 
pasitrauktų. Tuo pat metu rusai 
puitų Italiją, Graikiją ir Skandi
naviją. Jas užimti susidarytų sun
kumų dėl nepalankaus tereno. Ži
noma, būtu kartu puolama Turki
ja, Suesas ir Persų įlankos naftos 
rajonai. JAV stengtųsi išlaikyti 
šiaurės Norvegiją, Islandiją, Bri
taniją, Pirenejus, Pietų Italiją, 
pietų Graikiją, Viduržemio jūrų 
salas ir Siaurės Afriką. Jei nepa
sisektų išlaikyti Graikijos, Italijos 
ir Norvegijos minėtų sričių, JAV 
savo bazes išlaikytų Sicilijoje, S. 
Afrikoje, Portugalijoje. Žinoma, tai 
būtų atlikta ne per vieną naktį. 
Tam reikėtų apie 6—8 mėn. o gal 
ištisų metų. Ir Rusija dar nėra pa
jėgi pravesti skubią efektyvią ak
ciją ir nugalėti kliūtis, kurios bū
tų sudaromos jau vien Europoje.

II fazėje abi pusės stengtųsi pir
miausia įsitvirtinti užimtosiose po
zicijoje, stengtųsi naikinti priešo 
gyvybinius centrus ir ruoštųsi le
miamiems smūgiams. O tai galėtų 
ušsitęsti ir keletą metų. Rusija tuo 
metu -greičiausia Anglijai pasiūly
tų separating taiką, kurią atmetus, 
pradėtų ją naikinti V-2 ir stiprfn- 
tųsi pakrantėse. Kadangi V-2 le
kia nemažiau kaip 200 km., tai 
pietinę Angliją tektų evakuoti. 
Dėl to ir JAV bazės būtų ne Ang
lijoje, bet Adrijoje. Rusams di
džiausiu sunkumų sudarytų apval
dymas Vakarų Europos resursų 
bei ūkio suorganizavimas, trūku
mas naftos atsargų Vakaruose ir 
didelis nuotolis nuo Rusijos pra
monės bazių. Neradę atramos vie
tos gyventojų tarpe ir pamatę, 
kad -nepajėgia V. Europos suor
ganizuoti, rusai ją apgrobtų ir pa
liktų jos likimui.

Rusija be abejo stengtųsi užim
ti JAV ir britų naftos šaltinius 
Artimuosiuose Rytuose, tačiau te
reno sąlygos verstų ten greičiau 
vesti oro karą. Bet ir užėmę šal
tinius, rusai naftos didesnių kie
kių iš čia gabentis neturėtu gali
mybės. v

Jūrų kare Rusija panaudotų 250 
savo povandeninių laivų ir tuos 
keletą didžiųjų povandeninių lai
vų, galinčių nuo bazdų nutolti ko
letai savaičių, kuriuos jie pasista
tė pagal paskutinius vokiečiu pe
reito karo modelius. Tiesa, karo 
pradžioje Rusija teturėtų tik seno 
vokiško tipo povandeninių laivų. 
Vokiečiams jie gerai nepatamavo. 
Bet karui einant, jie galėtų per 
keletą metų ir naujų pasistatyti.

Rusijai tektų daug dėmesio skir
ti gynimuisi nuo amerikiečių oro 
puolimų. Šiųjų strategijos kertinis 
akmuo būtų išlaikymas savo kon
trolėje Viduržemio jūros ir Arti
mųjų bei Vidurinių Rytų. Iš šioms 
sritims artimiausių bazių būtų ve
damas mirtinės puolimas Rusijos 
pramonės centrų, naftos rajonų ir 
komunikacinės sistemos, stengia
masi nutraukti susisiekimą su Va
karų Europa. Kadangi Rusijos ge
ležinkelių tinklas yra menkas, tai 
jo paraližavimas nebūtų sunkus. 
Suardytų kelių atstatyti jie nepa
jėgtų dėl trūkumo medžiagų. Rusų 
pozicijos Prancūzijoje, Belgijoje ir 
Olandijoje būtu bombarduojamos 
iš bazių Anglijoje it. Airijoje. 
Bombarduojama būtų paprastomis 
bombomis, o atominės iš pradžių 
būtų laikomos atsargoje. Rusų 
okupuotus Vakarų Europos mies
tus, gal būt, galima būtų išsaugoti 
ir nebombarduoti. Rusų okupuo
tuose kraštuose yra laukiama di
delės pogrindinės veiklos, kuri 
būtų smarkiai remiama. Visa JAV 
strategija remtųsi jūrų ir oro karo 
kombinacija. Jei Rusija Vakarų 
Europą okupuotų gerai pasiruošu
si, turėdama nemažesnes pajėgas, 
kaip kad turėjo vokiečiai, JAV čia 
puolimo nepradėtų, bet jei ji pra
dėtų žygį remdamasi viltimis, kad 
galės remtis okupuotųjų kraštų 
marionetinėmis vyriausybėmis, pa
gal dabartinę amerikiečių nuomo
nę, puolimas turėtų būti pradėtas.

Pačios Rusijos JAV nenorėtų oku
puoti dėl jos didumo, nes ir pa
čios okupacijos vykdymas suda
rytų milžiniškų problemų ir uždė
tų didelę atsakomybę. Tai JAV iš 
dalies yra jau patyrusios ir' Ja
ponijoje. Kadangi JAV oro bazės 
būtu vis tiek toli nuo Rusijos, tad 
naikintuvai siunkiųjų lėktuvų ly
dėti negalėtų. Be abejo tai suda
rytų pavojų nuo priešlėktuvinės 
apsaugos, tačiau milžiniški Rusi
jos plotai vis dėlto tirštų naikin
tuvų būrių negalėtų būti saugomi. 
Eventualus artimųjų rytų naftos 
praradimas JAV būtų smūgis, bet 
nelemiamas. Ji dar galėtų naudo
tis rytų Indijos nafta. Iš tikrųjų 
šios naftos būtų labiau reikalinga 
Rusija, bet ji turi labai mažai 
šansų ją pasiekti, nes priversti 
trauktis, anglosaksai jos šaltinius 
sunaikintų. Kad Rusija bombar
duotų JAV tuo tarpu didelių pa
vojų nėra. Tai galėtų būti padary
ta nebent tolimo skridimo lėktuvų 
arba lėktuvų iš povandeninių lai
vų. Kad Rusija pasidarytų pajėgi 
pasigaminti atominių bombų, tuo 
tarpu dar nematyti. Tolimuosiuose 
Rytuose didelių įvykių nebūtų.

Tos erdvės nelaikys lemiama nė 
viena pusė. Rusija galėtų užimti 
pietų Korėją ir gal Japonijos Ho- 
kaido salą, bet visą Japoniją JAV 
išsaugotų ir iš ten naikintų ryti
nės Rusijos centrus. Rusija galėtų 
padaryti diversinių puolimų ir į 
Alaską, tačiau rimto fronto ten 
nedarytų, nes tam reikėtų daug 
žmonių ir medžiagų.

Šio visuotinio karo didžiausias 
laimėjimas Rusijai būtų, jei ji pa
jėgtų priversti JAV pasitraukti į

Vakarinę hemisferą, o pati gautų 
kontrolėn Europa, Aziją ir rytų 
Afriką. JAV didžiausias laimėji
mas būtų, jei jos atstumtų Rusiją 
į jos sienas ir paliktų ją ten izo
liuotą nuo viso pasaulio, bent tol, 
kol sutiktų bendrauti su likusiu 
pasauliu JAV pateiktomis sąly
gomis. Jei norėtum, kad karas 
baigtųsi vienos iš kariaujančiųjų 
šalių okupacija, jam reikėtų būti 
ilgiausiu karu naujųjų amžių isto
rijoje.

V. Europa rūpinasi savo gynyba
Su Italijos rinkimais sovietų dina

minė ekspansija atslūgo, Ir pasaulio 
dėmesys nukrypo nuo tiesioginio Va
karų valstybių Ir Sov. Rusijos 'santy
kių (tempimo. Tačiau niekas netiki.

Amerikos laisvės statula Bedloe’s saloje — tikrosios laisvės Ir demokrati
nės šalies simbolis. Slą statulą amerikiečių tautai padovanojo laisvę mėgs
tanti Prancūzija. Prieš trejus metus amerikiečiai negailėdami didelių au
kų, parbloškė Europos rudąjį ir juodąjį totalizmą.

Neramumai Palestinoj
JTO visumos susirinkimo ir Saugu

mo Tarybos pastangos išspręsti Pale
stinos klausimą nublunka prieš pa
čius (vykius Palestinoj. Jau balandžio 
mėn. 25 d. buvo pranešta, kad Trans- 
jordanija paskelbusi karą sionizmui, 
o jos kariuomenė peržangusi Pale
stinos sieną. Šios žinios vėliau buvo 
atšauktos ir iš britų pusės buvo pa
reikšta, kad kol jie yra Palestinoj, tol 
neleis svetimoms jėgoms (žengti ( š| 
kraštą. Iš kitos pusės yra pranešama, 
kad Sirijos, Libanonor Transjordani- 
jos ir Irako gen. štabai yra pasirašę 
sutarti, kad jie trimis frontais gegu
žės mėn. 1 d. pradės žyg( ( Palestiną. 
Iš tikro, gegužės mėn. 1 d. Jewish 
Agency kreipėsi | Saugumo Tarybą, ' 
prašydama skubaus jos įsikišimo, 
nes kaimyniai arabų kraštai pradėję 
pulti Palestiną. Jiems buvo atsakyta, 
kad Saugumo Taryba negalinti nieko 
daryti, kol nėra ištyrusi padėties. Jei 
arabai iš tikro būtų pradėję žygi | 
Palestiną, susidarytų pavojinga padė

tis.
Britų laikraštis „Herald" rašo: „Pa

dėtis Palestinoj matomai blogėja". 
Britų daliniams neįmanoma tokią pa
dėti apvaldyti. Pirmiausia jų nėra pa
kankamai, antra, jie nėra paruošti 
toms drastiškoms priemonėms, kurios 
šiuo atveju atrodo neišvengiamos, o 
pagaliau būtų visiškai nenaudinga 
esamoj padėty imtis prieš žydus ar 
arabus didesnių karinių žygių, nes vi
sas paslpriešininmas po dviejų suval- 
čių turi baigtis. Gegužės mėn. 15 d. 
mūsų mandatas baigiasi. Dėlto britų 
karinė vadovybė Palestinoj apsiriboja 
tik tvarkos krašte palaikymu, kiek 
tai Įmanoma ne(simalšant I rimtas 
kovas“.

Yra žinių, jog amerikiečiai stengiasi 
britus paveikti, kad jie ir po gegu- 
žbs mėn. 15 d. nepasitrauktų iš Pale
stinos. Britai esą linkę su tuo sutikti, 
jei amerikiečiai ir prancūzai su jais 
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Ateinančio karo kovų sritys

Kas darosi Kremliuje?
Keli švedų žurnalistai, iš Sovie

tų S-gos sugrįžę l savo tėvynę 
bendromis jėgomis parašė prane
šimą, kuris buvo paskelbtas-„Stock- 
holms Tidningen" ir kuriame jo 
autoriai bando atsakyti l svarbiau
sią šio meto klausimą: ar sovietai 
ryžtasi karui? Tą. pranešimą, klek 
sutrumpinę. Išslvertėm Iš prancū
zų „Carrefour", kuris j| laiko Itin 
Instruktyvlu Kremliaus pozicijai 
nušviesti.

NTRASIS pasaulinis ka
ras davė progos milijo
nams sovietų piliečių pa

matyti pasaulį *už jų valstybės 
sienų. Toji aplinkybė sovietams 
teikia milžiniškų sunkumų.

Tačiau sovietai turi ir daugiau 
rūpesčių. Sovietų armija atomi
nės bombos bijo kaip maro. Vie
nas sovietų pulkininkas intimia- 
me pasikalbėjime mums pa- 
reiškėi

„Jeigu dabar kiltų karas, so
vietų armija Europoje atsidurtų 
maiše. Jeigu atominis bombarda“ 
vimas sunaikintų Maskvą, Le
ningradą, Stalingradą ir kai ku
riuos pagrindinius mūsų tieki
mo centrus, mūsų ryšiai su už
nugariu nutrūktų. Mes būtume 
atkirsti nuo Uralo, Sibiro, žodžiu, 
nuo mūsų ginklų ir municijos 
arsenalo. Dar daugiau: mes nebe
galėtume atsivežti kviečių iš 
Ukrainos. Mes būtume įklimpę 
Europoje, tuo tarpu kai ameri
kiečiai su anglais turėtų jūrų su
sisiekimo kelią“.

Šitokios defetistinės nuotaikos 
sovietų armijoj, galima sakyti, 
yra visuotinės, ir tai ne dėl lep- 
šiškumo, bet dėl pYamatymo.

Plačiojoj visuomenėj manoma, 
kad Sovietų S-gai reikėtų 5—10 
metų didžiajai naujo karo avan
tiūrai pasirengti.

Bet paties Kremliaus pažiūros 
kitokios, ir ten vyksta veik nuo
latinis tąsymasis 'tarp dviejų 
krypčių. Pirmoji, nuosaikesnioji, 
kryptis, išeidama iš faktinių su
metimų, skelbia, kad Rusija bent 
8 metus turėtų rengtis, ypatingai 
mokslo srity, tobulindama nau
juosius ginklus. Antroji kryptis 
pabrėžia, jog reikia veikti greit, 
kol sovietai tebeturi persvarą ir 
kol nepaėmė viršaus Vakarai ir 
Amerika.

Čekoslovakijos atveju sovietų 
komunistų partijos ir armijos pa
žiūros sutapo: reikią susovietinti 
Bohemiją ir tuo būdu sustiprinti 
Sovietų S-gos saugumą, vis tiek, 
ar karas bus, ar ne. Atrodo, kad

už tą akciją įsakmiai pasisakė 
pats Stalinas. Po to ėjo pradinė 
sutartis su Suomija, skirta pa
saulio nerimui sumažinti.

Stalino padėtis politbiure šian
dien yra stipresnė, kaip bet ka
da. Bet tam tikra prasme Stali
nas yra savo paties sukurtosios 
sistemos vergas: jis turi skaitytis 
su tam tikromis automatinėmis 
jėgomis jo paties sudarytose ins
titucijose. Tikras dalukas, kad 
nepaprastas pastarųjų metų so
vietų gamybos išugdymas entu
ziazmą gali pastūmėti toliau, ne
gu norėtų pats Stalinas. Pačiame 
politbiure Stalinas nuolatos vai
dina išlygintojo vaidmenį.

Tiek partijos centro komitete, 
tiek politbiure reikšmingą vaid
menį vaidina partijos „jaunatur- 
kiai“. Ždanovas, Leningrado gy
nimo herojus ir kominformo gal
va, yra šito komunistų partijos 
intelektualinio elito vadas. Jo 
nuomone, kurios jis neslepia, bū
tų tiesiog katastrofinga pasi
traukti, pav., iš Italijos bei Grai
kijos: tai reikštų kartu pralai
mėjimą Kiftijoj ir Art. Rytuose, 
kur sovietai yra nukreipę ypa
tingą dėmesį Taip mano ir NVD 
(būv. NKVD) šefas Beria.

Nuosaikioji linkmė remiasi Vo- 
rošilovu ir Lozorium Kaganovi- 
čium, Juo Stalinas itin pasitiki. 
Jis pasitiki ir Andrejevu, ir Mi- 
kojanu, kuris nuolat rieja8! su 
Molotovu. Miką j anas yra daug 
keliavęs, ir Ameriką bei Angliją 
jis, be abejo, geriau pažįsta kaip 
Molotovas. Bet visoj toj kompa
nijoj Stalinas, „išvalęs“ tiek sa
vo ankstybesnių draugų ir ben
dradarbių, jaučiasi vienišas ir 
izoliuotas. Net Malenkovas, buvęs 
jo privatus sekretorius, nuo jo 
ima nusigrįžti ir krypsta į „jau- 
naturkius“. Pastarajame kare 
Stalinas Malenkovui buvo sutei
kęs nepaprastus įgaliojimus. Jo 
nuėjimas pas „jaunaturkius“ pa
starųjų pozicijas neabejotinai su
stiprina. O jis nėra tarptautinio 
išlyginimo šalininkas.

Vorošilovas ir Bulganinas yra 
seni ir ištikimi Stalino draugai. 
Tačiau jų žodžio politinis svoris 
nebedidelis.

Tokia, svarbiausiais bruožais, 
padėtis. Ji labai ir labai sudėtin
ga. Į kurią pusę palinks Stalinas, 
darydamas lemiamąjį, sprendimą; 
į Vorošilovo ir kitų senų polit- 
biuro karių, kurie stovi už išly
ginimą, ar į jaunųjų ekspansingų, 
ir dinamiškų politikų? Čia ir yra 
visas šio meto klausimas.

kad tai privestų prie bendros tarp
tautinės padėties pagerėjimo. Prancū
zų socialistų partijos gen. sekretorius 
Guy Mollet partijos vykdomojo komi
teto posėdy pareiškė: „Galim konsta- 
tjnės’ Valstybės dabar konflikto ne
nori ir faktiškai jo bijo, tačiau taip 
elgdamosi jos imasi priemonių, kurios 
mažina taikos viltis."

Kovos Graikijoj
Graikų vyriausybė pradėjo pavasa

rio valymo kovas prieš sukilėlius, ku
riose dalyvauja lėktuvai, o iš jūros 
pusės paremia karo laivynas. Spėja
ma, kad apie 10 sukilėlių batalijonų 
yra sutraukta Agrapha kalnuose. Iš 
vyriausybės pusės kautynėse dalyvau
ja apie 30.000 karių.

Manoma, kad Graikijos sritis gali 
pagyvėti. Ateina žinios, kad Jugosla
vija stiprina savo kariuomenę, esan
čią Graikijos pasieny. Taip pat ji 
uždraudė užsieniečiams (teiti | plačią 
sritį Graikijos pasieny. Albanljoi irgi 
pastebimi vykdomi kariniai pasiruoši
mai. Aerodromai pritaikomi sunkie
siems bombonešiams.

Vakarų Europos valstybių gynybos 
konferencija

Balandžio mėn. 30 d. Londone susi
rinko penkių Wakaru Europos valsty
bių — D. Britanijos. Prancūzijos, Bel
gijos, Olandijos Ir Luksemburgo — 
krašto apsaugos ministerial su savo 
gen. štabų šefais bei kariniais eks
pertais. Tai yra pirma šių valstybių 
krašto apsaugos minlsterių konferen
cija po Briuselio pakto (1948. 3. 17.) 
pasirašymo, kuriame buvo numatyta 
sudaryti nuolatinė komisija, o užpuo
limo atveju teikti savitarpinė pagal
ba. Konferencijoj numatomas aps
varstyti bendra šių kraštų gynybos 
planas ir net sudaryti bendra kariuo- Jau Kuris iaiKas tonuune vynsta 
menės vadovybė. Taip pat ,stengia- penkių v. Europos valstybių konfe- 
masl prieiti prie Rinklų suvienodini- rencija Vokietijos klausimu. Pirmiau- 
mo su Jungtinėmis Valstybėmis. Sis sla b'uv0 tarlamasl del Ruhr0. Pasku- 
bendras V. Europos valstybių planas tlniu metu nutaPta dar Šiais metais 

sušaukti trijų vakarinių zonų Vokie
tijos steigiamąjį parlamentą, o kitais 
metais eiti prie Vakarų Vokietijos 
vyriausybės sudarymo. Vėliau ši žinia 
buvo dementuota. — Tuo tarpu Iš 
Anglijos paleidžiama 80 buv. aukštų V 
Vokietijos karininkų, kurie čia Iki šiol 
buvo kaip karo belaisviai. Buv. feldm. 
von Rundstedtas atsisakė grįžti ( Vo
kietiją pareikšdamas: „Kol bus rusai 
okupavę mano šalies rytinę dali ir 
didelę dal| Berlyno,' aš nenoriu grįžti. 
Aš niekada nebuvau pro — nacis, bet 
aš esu aiškus antlkomunlstas“. Kartu 
su Juo atsisako grįžti feldm. von Man- 
steinas ir gen. m j r. Straussas.

P. Norgėla.

Vokietijos likimas 
Jau kuris laikas Londone vyksta

ALCIDE DE GASPERI 
krikščioniu demokratų partijos lyde
ris ir Italijos ministeris pirmininkas

Naujai perorganizuoti Italijos kariuomenės daliniai

POLITINES ŽIEŽIRBOS
KONGRESAS KRAŠTO GYNYBOS KLAUSIMU

Šiuo metu Kongreso nuomonę dėl JAV apsiginklavimo programos galima 
šiaip trumpai apibudinti: šaukti naujokus kariuomenėn Ir didinti avijaciją, 
bet atsisakyti nuo visuotinės karinės prievolės. Nekeisti politikos Rusijos 
atžvilgiu. Niekas netiki, kad ši politika galėtų paveikti Kongresą atsisakyti 
nuo pradėtų plačių apsigynimo planų.

Prezidentas ir Jo tarnybų viršininkai bus priversti priimti Kongreso pro
gramą, nors ji ir daugeliu punktų skirtųsi nuo Jų planų. Kongresas nori 
taip patvarkyti, kad: 1. būtų sudaryta 70 oro pajėgų grupių, vieton prez. 
Trumano siūlytųtjų 55 grupių, 2. pašaukti naujokus nuo 19 iki 25 amžiaus, 
dar netarnavusius kariuomenėje, dviejų metų karo tarnybon. Karo tarnybą 
turėtų atlikti sausumos kariumenėje, laivyne arba avijacijoje. Tokiu būdu 
.susidarytų apie 750.000 vyrų, t. y. daugiau negu pusė visų tinkamų'karinei 
tarnybai vyrų; vyriausybė buvo numačiusi tik apie 350.000 ; 3. atsisakyti gy
nybos institucijų „balansavimo" planų, pagal kuriuos numatyta sustiprinti 
sausumos kariuomenę ir laivyną, kad būtų išlaikyta proporcija su avijacija.
NAUJAS POLITIKOS POSŪKIS TURKIJOJE?

Ankaros diplomatai yra įsitikinę, kad Rusija greitu laiku gali sušvelninti 
savo visą laiką vestą kietą politiką Turkijos atžvilgiu. Ji mėgins daryti 
viską, kad tik turkus atitrauktų nuo Vašingtono. Sis laikas, kada Turkija 
Europos atstatymo plane yra pamiršta ir kada (vykiai Graikijoje, Kinijoje 

būtų paskui suderintas su Amerikos- ir Palestinoje leidžia turkams manyti, kad JAV parama dar neužtikrina 
Europos gynybos chema. Jei JAV ne- saugumo, yra geriausias veikti rusams. Kai kurie stebėtojai mano, kad 
sutiktų V. Europai duoti ginklų, tai Maskva laikinai pamirš reikalavimus l turkų sąsiaurio koncesijas ir nebekels 
kiekvienas Iš šių kraštų turėtų Imti rytinių provincijų klausimo. Tuo savo žestu rusai nori pagyvinti kairiųjų 
gaminti tokius ginklus, kokius gali, grupių veiklą, kuri dėl anksčiau padarytų rusų reikalavimų buvo visai sus- 
D. Britanija Imtųsi aprūpinti lėktų- mukusi. Prie tų naujų vėjų priskirtina ir tas faktas, kad Lenkija, Jugosla
vais, o Prancūzija — kulkosvaidžiais, vija ir Čekoslovakija siunčia naujus ambasadorius | Ankarą. Be to, Sovietai 
Ta proga britų laikraštis „Manchester pasisiūlė nupirkti susidariusi turkų tabako perteklių rinkos kainomis. Sis 
Guardian" rašo, kad V. Europos mostas labai patiko ūkininkams, turintiems dideles tabako atsargas.
valstybės turi būti pakankamai sti- (Newsweek)

kol P1ETV AMERIKOS RAUDONŲJŲ VADAS
savo jėgas mesti | kovą. „Betgi būtų Amerikoje, yra įsitikinę, kad visam tam direktyvos plaukė iš Lenkų paslun- 
. j1 Kerai", rašo toliau laikraštis“, tinybės Meksikoje. Ministeris Jan Drohojovski, kuris laikomas aukščiausias 
kad Europa galėtų tikėtis pagalbos, kominformo atstovas Pietų Amerikai, vasario 19 lankėsi Bogotoje. Po to jis 
kol Ji dąr nėra būsimo priešo užimta, buvo Bolivijoje, Ekvadore, Peru, Argentinoje ir Brazilijoje. Yra žinoma, kad 
Tačiau iš vienos pusės reikia bijoti, lankymosi metu turėjo pasitarimus su slavų kilmės žymiausiais tų kraštų 

j s Va,18tybės. prasidėjus komunistais. Prieš karą Drohojovski gyveno JAV ir leido profašistini, antl- 
konfliktul, dar gali but nepakanka- semitini lenkų kalba savaitrašti New Britain mieste.
mai stiprios, o Iš antros pusės negali
ma iš jų laukti, kad jos visam laikui JAV KARIUOMENE-GARANTA S VAKARŲ EUROPAI 
galėtų pastatyti žymias jėgas prie 
Reino ir Elbės".

Kitas britų laikraštis „The People" 
cijos^uždavlnlus ta^p^artibrėžla^^Pa- ^u° pat metu JAV stengsis sudaryti ir savo gynybos sąjungininkų planą, 
ruo/imas giroms ^gjmy^jos Unūos’ už- Vašingtonas mano, kad amerikiečiu kariuomenės buvimas 
puolimo iš sovietų pusės atveju, c<ri- 
ropofy sudarant or^bazes^brtių1 lėk- ®tus* Manoma. kad kartu su kaline garantija iškils ir JAV pajėgoms Vakarų 
tuvams mObnizačijO3b planų parupši- Euronoie kariniu bazių klausimas. Ret Vakaru valstvhčs 4l..n metu dar 
mas Ir bendros karinių tyrimų orga
nizacijos klausimo svarstymas“.

Amerikos pareigūnai, stebėję paskutinius perversmų mėginimus Pietų

Atrodo, kad šiuo metu JAV dar susilaikys nuo apibrėžtų garantijų Va
karų Europos Sąjungai. Pagal „Newweek**’ Amerikos vadovybė nori, kad 
penki, pasirašiusieji sutarti, | ją sąjungą įtrauktų ir kitas Europos tautas.

Vašingtonas mano, kad amerikiečių kariuomenės buvimas Vokietijoje ir 
Austrijoje esanti pakankama garantija Vakarų Europos sąjungininkams, nes 
Rusija pirma turėtų sumušti šią kariuomenę, kol pasiektų sąjungininkų kra- 
Europoje karinių bazių klausimas.”Bet Vakarų valstybės** šiuo metu dar 
nesančios pasirengusios kalbėti apie tokias bazes.
LĖKTUVAI GALES NUSKRISTI 14.000 MYLIŲ

. ,, , , ,.JAV oro pajėgų padaryti bandymai, skrendančius lėktuvus aprūpinti
Krašto gynybos klausimai JAV benzinu, (galins bombonešių skridimo kelią prailginti nuo 40 iki 75% iki šiol 

Kongrese galimo nuskristi nuotolio. Apskaičiuojama, kad B — 29, panaudojus ore
Jau kuris laikas JAV Kongresas benzino papildymo metodą, nuskris nuo 6,440 iki 8.050 mylių ir naujieji šešių 

svarsto krašto gynybos Jėgų susti- motorų bombonešiai B — 36 galės nuskristi nuo 11.200 iki 14.000 mylių, 
prlnlmą Įvedant karinę prievole Ir KOMUNISTŲ PAJĖGUMAS VOKIETIJOJE 
pakeliant karo pranomę. Tačiau klau- 
simas eina sunkiai. Balandžio mėn. - 
27 d. vyriausybė patiekė Kongresui 
naują gynybos planą, kuriame numa
toma kad vyrai 18—19,5 metų amžiaus 
būtų pašaukti vieneriems metams, ir 
vyrai 19,5—25 metų amžiaus — dviems 
metams. Maroma, kad tuo būdų būtų 
pašaukta pirmaisiais metais 190.000 vy
rų, daugumoj naujokų. Aviacija siū
loma sustiprinti iki 66 grupių (gru
pes sudaro 75 naikintuvai arba 30 
gunkiųjų bombonešių),

Nors komunistų partija amerikiečių zonoje per rinkimus tėra pravedusi 
8—10% visų atstovų, tačiau jų organizacija ir veiklos apimtis yra žymiai 
Uidesnė, negu visų didžiųjų partijų paėmus drauge. Pav., Kasselio komu
nistų biuras turi 31 apmokamą tarnautoją kai tuo tarpu socialdemokratai 
vos tris. S| faktą galima tuo išaiškinti, kad Vokietijos komunistai fondus 
sudaro ne iš savo partijos narių. Milžiniškas sumas jie gauna spaudimo 
būdu iš buv nacių ir iš kitur nelegaliais keliais. Kiekvienas Rytų zonos 
miestas ir apskritis turi pasiimti globoti vieną kuri miestą ar apskriti Va
karų zonoje. Ta globa pasireiškia tam tikrais įnašais. Be to, neseniai gautieji 
pranešimai rodo, kd amerikiečių zonos raudonieji gavo dideles sumas iš 
Berlyno, Paryžiaus, Londono, Rie de Janeiro ir New Yorko. SI gautoji suma 
sudaro apie 213.000 dolerių. (NW.)

POGRINDŽIO SPAUDOS 
BIBLIOGRAFIJA

Nuo seno JAV kasmet einaUl- 
richs Periodical Directory, ku
riame stengiamasi mokslų pa
saulį supažindinti su viso pasau
lio įvairiausių sričių spauda. Ne
perseniai pasirodžiusiame 1947 m. 
leidiny pridėtas 17 psl. šio karo 
meto vokiečių okupuotų Europos 
kraštų pogrindinės spaudos są
rašas, paruoštas Adrijanos Flo
rencijos Muzzy. Karo metu spe
cialiosios karinės tarnybos gau
davo pavienių pogrindinės spau
dos egzempliorių, kurie Anglijoje 
būdavo nufotografuojami, o nuo
traukos būdavo išsiuntinėjamos 
visiems sąjungininkams. Ameri
kos šitų nuotraukų archyvas ir 
yra buvęs autorės šaltinis. Aiškus 
dalykas, kad šituo keliu Angliją, 
o tuo pačiu ir ąąjungininkus, pa
siekdavo ne visi leidiniai. Toliau 
nuo Anglijos esančių kraštų lei
diniai ten ypač sunkiai galėjo pa" 
tekti. Daugiausia yra suregistruota 
prancūzų (232), danų (136), lenkų, 
kurių rezistencija turėjo nuola
tinį ryšį su savo vyriausybe Lon
done (120), norvegų (106) ir belgų 
(82) leidinių. Graikų yra užregi
struotos 34 pozicijos, jugoslavų 
24. Iš kitų Balkanų valstybių, o 
taip pat iš Vengrijos ir Rumuni
jos nieko nėra. Iš Čekoslovakijos 
yra vos 5 pozicijos. IŠ Pabaltijo 
kraštų figūruoja Lietuva su 13, 
Estija su 5 ir Latvija su 2 pozi
cijom. Suomija visiškai nefigu- 
ruoja.

Taigi lietuvių pogrindinės 
spaudos tik dalis sąjungininkus 
pasiekė, tačiau apie lietuvių tau“ 
tos nuotaikas vokiečių okupaci
joje ir rezistencinę veiklą jų vis 
dėlto būtų neblogai prientuotų 
Muzzy paskelbtoji medžiaga mu
sų propagandoje galėtų būti iš
naudota.

Leidinio titulas yra toks: Ul- 
richs Periodical Directory. A 
classified guide to a selected list 
of current periodicals foreign 
and domestic. Post-War Edition 
including a list of clandestine pe
riodicals of World War II by 
Adrienne Florence Muzzy, New 
York, R. Bowker Company 1947,
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