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BALFO DARBA REMIA VISI AMERIKOS 
LIETUVIAI, KURIE TURI LIETUVIŠKA ŠIRDĮ 

Pasikalbėjimas su balfo vicepirmininku žymiu Amerikos lietuvių veikėju adv. nadu rasteniu

SIAIS metais BALFas pradėjo 
naują veiklos barą: jis nebe- 
renka aukų lietuviam tremti
niam šelpti paskirai tarp gerašir

džių Amerikos lietuvių, bet įsijun
gė i milžinišką 26 Amerikoje vei
kiančių šalpos organizacijų bendrą 
fondą, ir visos rinkliavos daromos 
bendrai. Gautos pajamos pasidali
namos proporcingai. BALFas ti
kisi, kad šis veiklos būdas bus 
sėkmingesnis.

Jūsų bendradarbis laišku krei
pėsi į BALF vicepirmininką, žymų 
Amerikos lietuvių veikėją, buvusį 
Amerikos lietuvių spaudos redak
torių, poetą ir knygų vertėją ad
vokatą Nądą Rastenį, prašydamas 
pasisakyti aktualiaisiais BALFo ir 
lietuvių tremtinių šalpos klausi
mais. Adv. Nadas Rastenis „Žibu
riams" parodė didelį palankumą, 
pareikšdamas: „Žiburius" teko ma- 
lyti BALFo centre ir kitur. Labai 
gražus, įdomus ir tvarkingas 
laikraštis“.

Adv. Nadas Rastenis
Pradžioje susipažinkime su pasikal

bėjimo autorium, jo gyvenimu ir 
veikla.

Adv. Nadas Rastenis priklauso tai 
Amerikos lietuvių kartai, kuri į 
Ameriką nusikėlė prieš pat pirmąjį 
pasaulinį karą, palikusi Lietuvą dar 
caro Rusijos priespaudoje. Toji lie
tuvių karta jau ISslnešė atgimstan
čios Lietuvos viltis, susiformavusią 
lietuvišką sąmonę ir .Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse lietuviškame darbe 
pasireiškė kuovelkllauslal. Ano meto 
lietuviškoji kalba ir šiandien gražiai 
tebeskamba jos lūpose, o lietuviškojo 
kaimo romantika tebegalvina širdis. 
Nadas Rastenis, sūnus Antano ir Do
micėlės Juršėnytės Rasteniu, gimė 
ir augo Stagalėnų kaime, Linkmenų 
valsčiuj, Švenčionių apskrityje.

1911 metais Nadas Rastenis atsisvei
kino su Lietuva Ir tų pačių metų 
liepos mėn. pasiekė Ameriką. Pra
džioje ąpsistojo Manchester, N. H , 
kur medvilnės fabrike gavo audėjo 
darbą, o vakarais ėjo į vakarines 
mokyklas mokytis. 1914 m. išvyko į 
Massachusetts, kur dirbo ūkyje ir 
gerai pramoko angliškai. Po pusantrų 
metų, grįžo t Manchester, o 1916 m. 
nuvyko į Cambridge, Mass.

1918 m. Nadas Rastenis buvo pa
šauktas į Amerikos kariuomenę ir su 
ekspediciniu korpusu pasiųstas j 
Prancūziją. Būdamas Prancūzijoj, 
smarkiai susirgo ir beveik metus iš
gulėjo ligoninėse. 1919 m., netekęs 
20% sveikatingumo, iš karo tarnybos 
buvo paleistas. Pagal Amerikos įsta
tymus, Karo metu sužeisti kariai 
turi teisę mokytis amatų arba baigti 
pradėtą mokslą valdžios lėšomis. 
Nadas Rastenis pareiškė norą būti 
advokatu ir mokytis teisės. Vetaranų 
Biuras apie tai nenorėjo nė girdėti, 
sakydamas, jei karys kare neteko 
dešinės rankos, tai išmokysime rašyti 
kaire, jei neteko kojos, bus išmoky
tas raštinės darbo ar kokio amato. 
Nadas Rastenis visus pasiūlymus at
metė ir reikalavo leisti jam pasi-
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daryti advokatu. Pagaliau jo prašy
mas patenkinamas. 1919 metų rudenį 
Nadas Rastenis jau visu kruopštumu 
mokosi. 1924 m. birželio mėn. sėk
mingai baigia Bostono universiteto 
teisių skyrių LLB laipsniu, išlaiko 
valstybinius egzaminus Ir 1925 metų 
balandžio mėn. gauna advokato tei
ses. Nuo to laiko ir verčiasi advokato 
praktika Baltimorėje Ir gyvai daly
vauja Amerikos lietuvių veikloje.

Adv. Nadui Rastenlul nesvetimas 
spaudos ir rašytojo darbas. Eidamas 
keturioliktus metus nepaprastai susi
žavėjo kun. Vienožinskio - Vlenūžlo 
dainomis ir pats pradėjo kurti. Susi
pažinęs su Miku Petrausku Ir išgirdęs 
Jį dainuojant ir kitus mokant dainuo
ti lietuviškas dainas, lietuviško entu- 
zlamo pagautas parašo eilėraštį „Do
bilai“ kuris pasirodo viename Ame
rikos lietuvių laikraštyje, o kompo
zitorius Mikas Petrauskas tam eilė
raščiui parašo muziką.

Vėliau Nadas Rastenis eilėraščius 
pradėjo rašyti ir anglų kalba. Lietu
vių ir anglų kalbomis turi parašęs 
nemažus eilėraščių pluoštus.

Adv. Nadas Rastenis kartu yra ir 
vertėjas. Iš anglų į lietuvių kalbą 
išvertė Fitzgeraldo Omar Kajamo 
„Rubijatus“, Shakespearo „Venus ir 
Adonis“, Poe „Varną“ ir kit. Iš lie
tuvių į anglų kalbą išvertė vysk. 
Antano Baranausko „Anykščių šilelį", 
Kristijono Donelaičio „Metus“. Lie
tuvos Himną ir kit. Vienu metu re
dagavo Amerikos lietuvių savaitraštį 
„Sandarą" ir „Dirvą". Daug bendra
darbiavo Amerikos lietuvių spaudoje.

1942 m. buvo išrinktas ketverlem 
metams į Marylando Atstovų Butą.

Adv. Nadas Rastenis yra vedęs su
sipratusią Amerikos lietuvaitę Julę 
Baltrukonytę. Ponia J. Rastenienė ne 
tik gyvai domisi lietuviškaisiais rei
kalais, visada vyrui padeda Jo lietu
viškosios veiklos darbuose, bet ir 
pati į lietuviškąjį darbą yra visa 
širdimi įsijungusi ir sielojasi Lietu
vos ir lietuvių tremtinių reikalais. 
JI yra BALFo Baltimorės skyriaus 
pirmininkė ir veikli kitų lietuviškų 
organizacijų valdybų narė.

Adv. Nadas Rastenis dabar visas 
savo jėgas yra pašventęs BALFo šal
pos darbui lietuviam tremtiniam gel
bėti. Kai BALFo pirmininkas kun. 
Dr. J. B. Končius BALFo reikalais 
lankėsi Europoje, adv. Nadas Rastenis 
ėjo BALFo pirmininko pareigas.

Išklausykime nuoširdų ir giliu 
patriotizmu persisunkusį adv. Nado 
Rasteniu per Jūsų korespondentą 
„Žiburiams" suteiktą pasikalbėjimą.

— Tamsia esate BALFo vicepir
mininkas. Kuriuos BALFo užda
vinius laikote pačiais svarbiausiais?

— Pirmoje eilėje stengiamės ap
rūpinti lietuvius tremtinius maistu, 
drabužiais, vaistais ir kitais svei
katai ir gyvybei palaikyti būti
niausiais reikmenimis, suprantama, 
kiek mūsų ištekliai leidžia. Mes 
dedame visas pastangas, kad tie 
lietuviai tremtiniai, kurie įvairiuo
se Europos kraštuose semiasi 
mokslo žinių ir ruošiasi ateičiai, 
galėtų studijas baigti. Mes rūpi
namės, kad lietuviai tremtiniai 
būtų perkelti į tokius kraštus, kur
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jie rastų pastovų darbų ir žmo
nišką gyvenimą be jokios baimės 
ir persekiojimų. Šiuos tris užda
vinius laikau pačiais svarbiausiais.

— Kaip Amerikos lietuvių vi
suomenė žiūri į BALFo darbą?

— Susipratusi ir patriotiškai nu
siteikusi Amerikos lietuvių visuo
menė uoliai tremtinių šalpos dar
bą remia. Šalpos reikalui ji nesi
gaili nei darbo nei pinigų. Atsi
randa ir tokių lietuvių, kurie jo
kiame šalpos darbe nedalyvauja 
ir jo neremia. Bet tokių nėra daug.. 
Yra ir prosovietiškai nusiteikusių, 
kurie savo siauram akiratyje tik 
Stalino „saulę" temato ... Laimė, 
jie nėra gausūs. Bendrai paėmus, 
Amerikos lietuviai duosniai BAL- 
Fo darbą remia: vieni prisideda 
darbu, kiti aukoja pinigų, drabu
žių, apavo ir panašiai.

— Kas daugiausia BALFui auko
ja: senesnieji, gimę dar Lietuvoj, 
ar jaunesnieji, jau Amerikoj gimę 
lietuviai?

— Pirmuosius pinigus tremtinių 
šalpos darbui BALFas gavo iš Na
tional War Fund, kuriam pinigai 
buvo surinkti Amerikos miestų 
gatvėse, namuose, įstaigose, dirb
tuvėse, bažnyčiose ir visur kitur 
iš visų tautinių grupių. Dalį tų 
pinigų gavo anglų, prancūzų, če- 
koslovakų, jugoslavų, italų, kinų, 
sovietų ir kitų, kraštų šalpos fon
dai. BALFas įsikūrė 1944 metų 
kovo 25 d. Čikagoje. „Suintere
suota šalis" atkakliai priešinosi 
BALFo darbui. Ji darė žygių Ame
rikos valdžios įstaigose, kad BAL
Fas nebūtų pripažintas ir pinigų 
negautų. Kovą laimėjo BALFas. 
1944 m. balandžio 15 d. BALFas 
buvo įregisturotas President's War 
Relief- Control Board, o dar po 
kelių mėnesiu minėtoji įstaiga 

BALFą priėmė National War Fund 
nariu ir paskyrė BALFui 356 000 
doleriu. Nuo 1945 m. spalių 1 d. 
iki 1945 m. gruodžio 31-d. Natio
nal War Fund BALFui vėl paskyrė 
450.000 dolerių.

Drabužius ir batus, kuriuos BAL
Fas siunčia tremtiniam, daugiausia 
suaukoja Amerikos lietuviai arba, 
Amerikos lietuvių prašomi, kita
taučiai. Nemažai drabužių gauta 
iš War Relief Services-Amerikos 
katalikų rinkliavos. 1946 m. pabai
goje National War Fund savo vei
kimą sustabdė. BALFas piniginę 
ir daiktinę rinkliavą 1947 metais 
pravedė savo pastangomis ir jė
gomis. Pinigai buvo renkami tarp 

ma. Žinoma, pirmųjų aukotojų eilė
se buvo dar Lietuvoj gimę Ame
rikos lietuviai, bet neatsiliko ir 
lietuviškasis jaunimas, gimęs jau 
lietuvių visur, kur tik buvo gali-

ADV. NADAS RASTENIS -
BALFO vicepirmininkas ir žymus Amerikos lietuvių veikėjas.

Amerikoj. Pirmiesiems Lietuva ir 
lietuvybė geriau žinoma ir arčiau 
prie širdies, iš kitos pusės jie eko
nomiškai už jaunimą tvirčiau sto
vi. Tačiau reikia pripažinti, kad 
ir lietuviškasis Amerikos jauni
mas savo darbu ir aukomis trem
tinių šalpos reikalui daug prisi
dėjo ir prisideda. Gražiu pavyz
džiu gali būti Baltimorė. Viešosios 
rinkliavos metu visą dieną nepa
prastai smarkiai lijo, bet nežiūrint 
smarkaus lietaus ne tik senesnieji, 
bet ir jaunimas, ypač moterys ir 
mergaitės, per lietų ėjo gatvėmis 

iš įstaigos į įstaigą, iš namo 
namą, nors ir permirkusiais batais 
ir peršlapusiais drabužiais rink
dami pinigus. Perpildytas skar
dines grąžinę, vėl per lietų tęsė 
rinkliavos darbą toliau. Nežiūrint 
nepalankiausio oro, pasisekimas 
buvo didelis. Iš tokio pavyzdžio 
matyt, kad BALFo darbą remia 
visi, kas tik turi lietuvišką širdį.

— BALFas yra nesrovinė ir ne- 
konfesinė visų Amerikos lietuvių 
tremtiniams remti šalpos organi
zacija. Ar Tamsta esate įsitikinęs, 
kad BALFas tikrai apjungia visus 
patriotiškai nusiteikusius Amerikos 
lietuvius, ar kai kur pastebima ir 
nepasitenkinimo ir kodėl?

— BALFas yra suorganizuotas ir 
remiamas katalikų, sandariečių, 
tautininkų, socialistų, taigi visų 
Amerikos lietuviuose pasireiškiąn- 
čių srovių, suprantama, išskiriant 
komunistus, kuriems Lietuva ir 
lietnwial nerūpi. Šioks toks nepa
sitenkinimas, kurs kartais pasi
reikšdavo, buvo ne nusistatymas 
prieš tremtinių šalpą, bet prieš 
šalpos koordinavimą bei srovių 
atstovavimo kiekybę. Turiu pasa
kyti, kad Šalpos darbą ilgiau dir
bant, daugiau patiriant ir patį dar
bą tobulinant, nepasitenkinimai 
sumažėjo ligi smulkmenų.

— Girdėjom, jog šaltą BALFo 
atskirai tveriasi visokį paskiri 
fondai ir fondeliai. Ar tas neskai
do BALFo darbo ir ar yra rimto 
pagrindo šalia BALFo steigti at
skirus fondus, kai BALFas apjun
gia visas sroves ir konfesijas?

— Be BALFo tremtiniam šelpti 
fondai ir fondeliai man nežinomi. 
Tiesa, SLA (Susivienijimas Lietu
vių Amerikoj) toje srityje kiek 
veikė. Kitur kai kas surinko ’kiek 
auku ir pasiuntė tremtiniam CARE 
ir kitokių pakietų. Pakietai pasiųsti 
žinomiems pagalbos prašantiems 
žmonėms. Amerikos lietuviai gi
minėms ir pažįstamiems panašius 
pakietus siuntė ir siunčia. Lietuvos 
laisvinimui yra daugiau fondų. Jie 
yra politiniai, bet ne šalpos sri
ties.

— Kokius užsimojimus numatote 
artimiausioje ateityje?

— Ir toliau tremtinius remsime 
maistu, drabužiais, vaistais, steng
simės padėti studijuojantiems 
baigti mokslą ir rūpinsimės trem
tinių įkurdinimu kituose kraštuose. 
1948 metais BALFas atskirai trem
tinių šalpai lėšų nerenka. BALFas 
įsijungė į 26 didžiųjų Amerikos 
šalpos organizacijų sąjungą ir lė
šas visoje Amerikoje organizuo
sime bendrai. Visi 26 įvairūs šal
pos fondai įsijungę i American 
Overseas Aid, trumpai AOA (Ame
rikos Užjūrinė Šalpa) pasirašė su
tartį daryti bendras rinkliavas ir 
gautus pinigus dalintis proporcin
gai. BALFas tą milžiniškąjį jung
tinį AOA-vajų remia visomis iš
galėmis. Gautais iš AOA pinigais 
BALFas ir rems lietuvius tremti
nius 1948 metais.

— Ar visa Amerikos lietuvių 
spauda rodo didelį palankumą 
BALFo darbui?

— Neskaitant komunistinės, vi
sa Amerikos lietuvių spauda karš
tai remia Bj\LFo darbą. Neturime 
jokių nusiskundimų. Amerikos lie
tuvių spaudos parama labai džiau
giamės.

— Ar BALFas nepalaiko jokių 
ryšių su pavergta ir badaujančia 
Lietuva?

— Geležinė uždanga sulaiko 
mūsų pastangas. Anksčiau BALFas 
pasiuntė nemažą kiekį drabužių 
ir vaistų. Į Lietuvą buvo siunčia
ma per sovietinį rusų šalpos fon
dą, nes kito kelio nebuvo. Nega
vome jokio pranešimo, kad tos 
gerybės būtų pasiekusios pavergtą 
Lietuvą ir atitekusios jos žmonėms. 
BALFas norėjo Lietuvon pasiųsti 
savo atstovą, kurs BALFo gerybes 
paskirstytų, bet Maskva nesutiko.

— Ko BALFas pageidautų iš 
lietuvių tremtinių spaudos ir visos 
lietuvių tremtinių bendruomenės?

— Aš noriu pasakyti, kad BAL
Fas įvertina lietuvių tremtinių 
spaudą ir tremtinių kuklumą. Spe
cialių pageidavimų nenumatau. 
Tiesa, seniau kartais tekdavo gir
dėti nusiskundimų, kad BALFo 
pasiųsti drabužiai ar kitos verty
bės ne visiems tremtiniams lygiai 
paskirstomas, kad vieni gauna 
daugiau, kiti mažiau, o dar kiti ir 
visai negauna. Girdėjosi kaltinimų, 
kad tame reikale turi įtakos kon
fesiniai įsitikinimai, politinės pa
žiūros ir asmeniškumai. Kai kas 
tokius gandus išgirdę išmetinėda- 
vo, kad tremtinių šelpti neapsimo
ka. Dabar tie gandai sumažėjo, 
ypač kai Amerikon atvykę trem
tiniai daugumoje patys tokius gan
dus paneigė. Drabužių aukotojai 
neretai į kišenes įdeda savo adre
sus. Tremtiniai, gautuose drabu
žiuose radę aukotojų adresus, au
kotojam gražiai padėkoja. Ameri
kos lietuvius ir kitus amerikiečius 
tas įtikina, kad BALFo siunčia
mieji daiktai paskirstomi trem
tiniam.

Gerai žinodamas, kad tremtiniai 
gyvena didžiausiame varge ir ry
tojaus baimėje ir daro viską gra
žiam ir darniam sugyvenimui, nuo 
savęs prašyčiau, kad visų poli
tinių srovių lietuviai tremtiniai 
būtų vieningi darbe, kaip mes 
esame vieningi BALFo centre ir 
visoj organizacijoj. Mes dedame 
pastangas, kad, kiek galimybės 
leidžia, visi tremtiniai būtų aprū
pinami. Taip sako mūsų protas ir 
širdis. Visi tremtiniai ilgisi tėvy
nės, vargingai gyvena, visi alkani, 
visi lietuviai, visi Lietuvos sūnūs 
ir dukterys-lai priima tas negau
sias mūsų siunčiamas dovanas ir 
broliškai, kitas kito neskriausdami, 
pasidalina. Tas BALFą ir visus 
Amerikos lietuvius džiugins ir 
skatins dar daugiau jais rūpintis.

— Ar amerikiečių visuomenė 
yra pakankamai įsisąmonijusi, jog 
tremtiniai į sovietų pavergtas jų 
tėvynes tikrai grįžti negali, ir ko

ProgaJietuviu pulkams steigti 
Amerikos kariuomeneje

KAP. PETRAS JURGĖLA
SUMANYMAS STEIGTI AME
RIKOS SVETIMŠALIU LEGI- 

JONĄ
Š. m. pradžioje patyriau apie 

senatoriaus Lodge (Ladž) suma
nymą bei siūlymą priimti pavie
nius svetimšalius ir ypač karo 
tremtinius bevalstybius*) (DP) į 
Jungtinių Amerikos Valstybių ka
riuomenę. Su dideliu susidomė
jimu sekiau tų pastangų pasek
mes. Pagaliau balandžio mėn. vi
dury sužinojau, kad šis senatorius 
siūlo steigti iš tokių asmenų Ame
rikos svetimšalių legijoną, kaipo 
priemonę JAV kariuomenės tai
kos meto dydžiui išlaikyti, ir, ka
ro vadovybei susidomėjus ir net 
jau svarstant šį sumanymą, sten
giasi tokio legijono steigimą le
galizuoti įstatymo keliu. Lietuvių 
spaudoje nieko nebuvo girdėti 
apie tai. Tad, matydamas tinka
mą progą tam tikram lietuvių 
tremtinių skaičiui patekti į JAV 
kariuomenę ir kartu iš dalies 
lengvinti jų emigravimo proble
mą, ryžausi skubiai veikti, kiek 
man Amerikos piliečio teisės lei
džia.

Bal. 20 d. kreipiaus į sen. Lod
ge, remdamas jo projektą įvai
riais pagrindais, samprotavimais 
ir proga praplėsti jį kitokiais ga
limumais demokratijos, pačios 
Amerikos ir tremtinių naudai. 11 
metų karininko tarnybos Lietuvos 
kariuomenėje ir tremtinių būklės 
pažinimas iš plataus ’susirašinėji-

•) Autoriaus terminus paliekame. Red. 

kia pažanga šiuo klausimu pada
ryta nuo karo pabaigos?

— Nebolševikuojantieji Ameri
kos lietuviai niekada nekaltino 
tremtinių dėl negrįžimo. Jie žino, 
kad grįžimas reikštų kelionę į bol
ševikų skerdyklas Sibiro Šaldy
tuvuose. Amerikos žmonės pra
džioje buvo linkę manyti, kad 
tremtiniai turi grįžti į savo kraš
tus, bet vėliau, daugiau sužinoję 
apie bolševikinį „rojų", daugumo
je pradeda kitaip galvoti. Po karo 
čia daug kas tikėjo, jog bolše
vikai, gavę tokią milžinišką Ameri
kos paramą kare ir parodytą 
amerikiečių tautos nuoširdumą, pa
tys pasidarys žmoniškesni ir bus 
su jais galima sugyventi. Dabar 
Amerikos visuomenė pamatė, kad 
su beširdžiais negalima susikal
bėti ir susitaikyti. Rimti amerikie
čiai negrįžtančių tremtinių nebe
kaltina.

— Koks klausimas viso pasau
lio lietuviams dabar būtų pats ak
tualiausias ir kas jam įgyvendinti 
darytina?

— Dabartinis lietuviams aktuali- 
aisias klausimas yra dvigubas: 1. 
Palaikyti lietuvius tremtinius sti
prius kūnu ir patvarius dvasia. 
Tai šalpos sritis. Čia BALFo ir 
visų pastoviai gyvenančių lietu
vių pagrindinis uždavinys. Tą sa
kau kaip lietuvis ir vienas iš 
BALFo veikėjų. 2. Lietuvos išlais
vinimas. Kai kas sako, jog Lie
tuva yra nedidelė šalis ir ji viena 
neišsiiaikys tarp didelių valstybių, 
tad ją kas nors turi apsaugoti ir 
apginti. Bet ar Lietuvą apgynė ru
sai nuo vokiečių ir vokiečiai nuo 
rusų? Nei Pasaulyje turi įsivyrauti 
tvarka, kad valstybes gintų ne 
didžiųjų valstybių ginklai, bet 
teisybė. Tuomet visos šalys, di
delės ir mažos, galės ramiai ir tai
kiai gyventi. Tuomet ir išlaisvinta 
Lietuva, savistovi, nepriklausoma, 
pačių lietuvių valdoma gyvuos ir 
tobulės. Dabar viso pasaulio lie
tuvių didžiausias darbas — Lietu
vos išlaisvinimas. Tuomet lietuviai 
tremtiniai niekam nebus našta, 
nes jie džiaugsmingai skubės į sa
vo mylimmą tėvynę. Viso pasau
lio lietuviai turi, kur tik galėdami' 
ir kiek tik galėdami, dar smarkiau 
prabilti, dar garsiau pasauliui 
šaukti, kad Lietuva niekam ir nie
kuo nenusikaltol Lietuviai yra tai
kūs ir ramūs žmonės. Jie nenori 
kitų pavergti, bet nenori ir kitų 
pavergti būti! Jie nori turėti lais
vą tėvynę. Lietuvos išlaisvinimas 
svarbus ne vien lietuviams, bet ir 
visam teisingumą ir taiką mylin
čiam pasauliui: Tik tuomet pasau
lyje bus taika ir tvarka, kai visos 
tautos ir valstybės galės laisvai ir 
savarankiškai gyventi ir tvarkytis, 
baigė pasikalbėjimą plačiai žino
mas Amerikos lietuvių veikėjas, 
BALFo vicepirmininkas, poetas ir 
knygų vertėjas advokatas Nadas 
Rastenis.

mo gelbėjo man teikti konkrečių 
siūlymų, apibūdinimų ir faktų, 
susijusių su tais visais reikalais.

Po kelių dienų tais pat reika
lais kreipiaus į kelis kitus kon- 
gresmanus ir Atstovų Rūmų bei 
Senato ginkluotų' jėgų komitetus, 
ragindamas vispusiškai apsvars
čius pritarti senatoriaus Lodge 
projektui, steigiant svetimšalių 
legijonus su atskirų tautų dali
niais.

Kongresmanų atsakymai reiškė 
pasitenkinimą iškeltais klausi
mais bei siūlymais ir užtikrini
mą su pritarimu patiekti Krašto 
Apsaugos Departamentui, kuriam 
atskirai taip pat išdėsčiau tuos 
visus reikalus. Tuo tarpu dar 
nepaaiškėjo, kaip galutinai nus
pręs JAV vyriausybė ir Kongre
sas, kuris yra šiuo metu labai 
atsidėjęs bendriems krašto apsau
gos reikalams ir milžiniškų biu
džetų svarstymui.

PROJEKTAS IMTI SVETIM
ŠALIUS IR BEVALSTYBIUS Į 

JAV KARO TARNYBĄ
Aukščiau minėti sumanymai 

tebėra dar svarstomi. Galutiniai 
sprendimai ligi Šios dienos dar 
nežinomi. Bet senatorius Lodge 
atsiuntė man savo kalbų bei pa
reiškimų nuorašą. Čia patiekia
mi tremtiniams įdomesni išrašai.

Pr. pavasarį pasiūlęs Senato 
ginkluotų jėgų komitetui svars
tyti jo įteiktą įstatymo projektą 
(vadinamą Bill S. 2016), įgaliojant 
Kariuomenės Sekretorių (minis-

1
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trą) priimti svetimšalius į regu
liarią kariuomenę tarnybai už 
JAV žemyno, senatorius H. Cabot 
Modge, Jr. tarp kitko pareiškė:

„Tarp būdų kariuomenei padi
dinti yra dar vienas būdas — 
svetimšalių priėmimas okupacinei 
tarnybai. Ryšy su šiuo siūlymu 
tenka pasakyti:

1. Tas užpildytų esamus ply
šius, kurių dabartinis savanorių 
ėmimas neįstengia užpildyti.

2. Yra daug jaunų vyrų, lenkų, 
čekų, nenacių vokiečių, rusų, gu
dų ir kitokios kilmės europiečių, 
kurie mielai tarnautų. Nėra abe
jonės, kad tokių vyrų galima gau
ti ir kad jie būtų ištikimi ir tin
kami kareiviai.

3. Jų skaičius turėtų būti apri
botas — sakysim 50.000 pradžiai, 
ir jokiu būdu ne daugiau kaip 
15% visos mūsų kariuomenės.

4. Po 5 metų tarnybos (po sėk
mingiausio tikrinimo laikotarpio) 
svetimšalis turėtu teisę Amerikos 
pilietybei gauti. To pasekmėje 
mes gautume gerų ir naudingų 
piliečių.

5. Tas taip pat iš dalies išspren-

simas, ar tuo būdu pilietybės įgi
jimas nebūtų perdaug lengvas“. 
Tam nuginčyti, atrodo, pakaks 
nurodyti, kad JAV kariuomenė 
tikrai nepriims vyrų, neatsižvel
gus. į jų proto ir būdo savybes. Iš 
tikro, penkių minučių pasikalbėji
mas konsulo įstaigoje nėra geres
nis ištyrimas svetimšalio tinka
mumo atvykimui į šį kraštą, kaip 
5 metai tarnybos JAV kariuome
nėje, kurioje veikia nuosekliausia 
ir artimiausia žmogaus prievaiz
dos sistema, už kurios tobules
nės nėra.

Buvo priekaištas: „(svetimšaliai 
savanoriai) gali kartais būti la
bai kerštingi ir gali sukelti kraš
to gyventojų dalies pasipiktini
mą“. Tokia išvada paneigia pa
reikštą kariuomenės nusistatymą 
naudoti (laikyti) šiuos savanorius 
Tolimuose Rytuose, Karibų srity 
ir Aliaskoje. Tad tokios proble
mos neiškils.

Išvadoje noriu pakartoti tai, ką 
pirma sakiau. Reikalas išleisti ka
reivių šaukimo įstatymą gali la
bai medžiagiškai sumažėti, nau-

opos. Todėl atskirų (pagal tauty
bes) dalinių steigimas Am. svet. 
legijone nesudarytų visai naują 
problemą..Tokių tautų daliniai šiam 
legijone, arba keliuose legijonuose, 
sudarytų simbolišką jungtinę pa
vergtųjų tautų armiją* didžiausios 
visų pavergtųjų, skriaudžiamųjų, 
ir vargšų užtarėjos, globėjos ir 
šelpėjos — Amerikos globoje ir 
valdžioje.

Pabaigoje pabrėžiau, kad Am. 
svetimšalių legijonai sutaupytų 
Amerikai lėšų, sumažintų šaukia
mųjų Amerikos kareivių skaičių ir, 
kilus karui, pareikštų žymiai di
desnį narsumą, patvarą ir ryžtingu
mą, negu pašauktieji kariai, kurių 
tėvynė nėra ar nebuvo priešo pa
vergta ir naikfnama. Pavergtųjų 
tautų sūnūs ne tik žinotų, bet vi
sais savo jausmais ir visa siela ju
stų dėl ko jie kariauja ir ryžtingai 
aukojasi švenčiausiam tikslui. Dėl 
to viso, tokie ir taip sudaryti Am. 
svetimšalių legijonai pareikštų to
kią dvasią, drausmę, ryžtumą, at
kaklumą ir narsumą, kokius paro
dė Amerikos marynai (karo laivy-

išrinkimą kai kuriuose miestuose 
ir net valstybėse. Abi parti
jos dažnai skaitosi su lietu
vių jėga, kai ji vieningai pa
sireiškia. Tai visa gerai paty
riau 1936 ir 1940 mm., eidamas 
Am. Demokratų Partijos Centro 
lietuvių sk. reikalų vedėjo parei
gas ir veikdamas prieš rinkimus 
9-se valstybėse.

Tad, jei rimtai įvertins čia iškel
tą reikalą, tinkamai naudosis pro
ga ir pareikš vienybę bendrose 
pastangose, Amerikos Lietuva ga
lėtų iškovoti teisę steigti bent vie
nam lietuvių pulkui, kurio etatas 
lauktų suplaukiančių savanorių. 
Šių tai jau tikrai netrūktų.
Jei toks dalinys ir nebūtų Įsteig
tas, vistlek daugelis lietuvių iš Eu
ropos ir iš kitų žemynų stotų į Am. 
kariuomenę kur jie ištirptų išblaš
kyti pavieniui. Tad nėra abejonės, 
kad būtų naudingiausia ir jiems 
patiems pageidautina susitelkti lie
tuviškam daliny.

Lietuviškas židinys Amerikos karo 
jėgose

kada. Jiems pageidaujant lietu
viškų balsų, pastarieji turėtų sta
tyti ir savo vieningą pageidavi
mą — reikalavimą.

Be to, kaip tik dabar Kongresas 
ir vyriausybė pasiryžus padidinti 
ginkluotas savo Jėgas beveik vie
nu milijonu vyrų, kurių, be karo 
reikalo, nenorėtų šaukti — dargi 
prieš pat rinkimus. O čia senato
rius Lodge pasiūlė i r „uoliai ragina 
sudaryti Am. svetimšalių Jegijoną, 
ir šis projektas rimtai svarstomas 
jau kelis mėnesius. Tad Amerikos 
lietuvių visuomenė ir kitos tauti
nės mažumos bendromis, sutelk
tomis pastangomis gali šį reikš
mingą sumanymą stipriai paremti 
ir išrūpinti bent atskiros ištisos 
svetimšalių armijos (ar nors korpo,

pradžiai) sudarymą iš tautinių vie
netų. Tarp jų lietuviams teisėtai 
ir proporcingai pridera pirmenybė 
turėti savo atskirą diviziją ar bri
gadą, arba mažiausiai nors vieną 
pulką Baltų divizijoje.

Labai svarbus ir tas faktas, kad 
Amerikos svetimšalių legijoną pa
siūlė ir tokį klausimą Vašingtone 
iškėlė ne kuris nors svetimšalis, 
bet iš senos garbingos amerikonų 
šeimos kilęs rimtas įtakingas se
natorius Henry Cabot Lodge, Jr.

Tad viskas dabar pareis nuo 
Amerikos lietuvių veiklos ir nuo 
jų talkos su kitų tautų grupe. •

Tremty veikiančios lietuvių or
ganizacijos, veikėjai bei atskiri 
asmenys, ypač trokštantieji sto
ti į minėtą legijoną, turėtų nuošir

džiai pakurstyti Am. lietuvių vei
kėjus ir savo gimines bei pažįsta
mus, kad uoliai kovotų ir paru
oštų išskleistus lietuvių pulkų 
sparnus belaukiant savanorių.

Tokios progos ligšiol dar ne
buvo. Būtų tikrai nuodėmė tautai 
ir demokratijos idealui pražiopsoti 
tokia nepaprasta proga turėti lie
tuvių pulkus užsieny ir kartu bent 
keliems tūkstančiams tremtinių pa
tekti j Ameriką, nors ir 5 metų il
gumo keliu.

Tad visi lietuviai, ištikimi lie
tuvybės ir demokratinės laisvės 
idealams, vieningai stokime į šios 
srities darbą, kuris gali būti ap
vainikuotas net tų visų, aukščiau 
išreikštų, svajonių įvykdymu! 
1948. V. 8. New York, USA.

Šventasis karas
GED. GALVANAUSKAS

džia problemą, kurią sukelia be- 
valstybiai (DP), nes tam tikri 
rinktiniai asmenys po patenkina
mos karo tarnybos galėtų atvykti 
į JAV.

6. Nors Kariuomenės Sekreto
rius šiandien turi techninę galią 
priimti svetimšalius, esu įsitiki
nęs, kad toks svarbus žingsnis 
neturėtų būti daromas remiantis 
vien techniniu pagrindu, bet su 
tam tikru Kongreso patvirtinimu.

7. Sakyta, kad tas gal nepatik
tų Rusijos vyriausybei. Kai dėl 
to argumento, rodos, nereikia pri
minti, kad mūsų pastangos ru
sams patenkinti nebuvo apvaini
kuotos pasisekimu ir kad Sovie
tai tikrai paniekins mus, nežiū
rint ką mes darome. Sulyginus 
mūsų Prezidentą su Hitleriu, 
jiems vargu beliko kas daugiau 
sakyti. Jie nekritikavo prancūzų 
svetimšalių legijono ir ilgainiui 
negalėtų kritikuoti mus dėl sve
timšalių priėmimo. Daugeliu at
vejų jie darė tai pat, ir karo metu 
Rusijos kariuomenėje buvo daug 
vyrų, kurie nemokėjo rusų kal
bos.

8. Nors tai nėra visai lygiagreti 
būklė, įdomu pažymėti, kad bri
tai savo zonoje Vokietijoje pa
lengvino savo vyrų ištekliaus 
problemą, vartodami danų, nor
vegų ir belgų vienetus.

9. Pažymėtina, kad šiuo metu
mes patys naudojame ne Ameri
kos piliečius tiekimų (sandėlių) 
apsaugai ir pan., Vokietijoje; tai
gi, joks griežtai naujas principas 
nebūtų taikomas. dojant kiek galint daugiau civi-

10. Iškeliant šiuos visus argu- Hriių tarnautojų ginkluotose jė- 
mentus' tačiau yra faktas, kad (jose ir priimant atitinkamą sve- 
visam pasauly yra milijonai žmo- timšalių skaičių“.
nių, kurie žiūri į JAV kaip į de- ,Sle senatoriaus Lodge pareis- 
mokratijos gynėją. Būtų vien tik kimai yra paskelbti Senato leidi- 
teisinga, jeigu jauni ir tinkami niuose kuriuos senatorius teikėsi 
vyrai iš tokios visumos turėtų man atsiųsti. Tad jie viešai skelb- 
teisę pagelbėti mums tokį žiburį tini- Mano pabraukta tremtiniams 
laikyti. Dėl daugelio priežasčių jie įsidėmėtini pareiškimai.
negali savo kariuomenių išstatyti Taigi, ^igi dienos tik tiek 
lauke. Bet jaunieji jų vyrai gali viešai žinoma apie galimumą sve- 
pagelbėti, ir jiems turėtų būti timšaliams ir beyalstybiams (DP) 
leista tai daryti. Atsiminkime pa- st<?9 I kariuomenę. Susido- 
galbą kurią Lafajetas Kosciuš- Paėjusieji kviečiami gerai įsidė- 
ka, Steubenas ir Pulaskis suteikė m®ti aukščiau išdėstytus senato- 
Revoliucijos Kare ir kurią jų riaus Lodge argumentus ir ben- 
ainiai davė Pilietiniam Kare. arą pareiškimą jo pasiūlyto įsta-

11. Mano siūlomas įstatymo tymo projekto reikalais. Toks įsta- 
projektas sustiprins mūsų apsau- Jymas dar nėra išleistas, ir JAV 
gą — ne kaipo samdinių ėmimu, kariuomenės vadovybė, dar nėra 
bet kaipo žadančių „piliečių kan- Paskelbus nuostatų apie svetim-

Advokatas Nadas Rastenis ir ponia- Julė Baltrukonytė-Rastenienė, Balti- 
morės BALFO skyriaus pirmininkė ir Amerikos lietuvių moterų organiza
cijų veikėja.

no kovotojai žemyne), pasiauko- 
jėlių būriai, legendariniai pasi
metę svetimšalių batalijonai, ja
ponų savižudos lakūnai, vokiečių 
mirties batalijonai ir pan.

Gerai žinodamas praeitį ir da
bartį Europoje, rodos, nei kiek čia 
neperdėjau.

Ar Amerikos Lietuva panaudos 
progą?

Balandžio m. pabaigoje per spau
dą atsišaukiau į Am. lietuvių vi
suomenę. Nušviečiau būklę ir ge
riausią progą sudaryti lietuvių da
linius JAV kariuomenėje. Todėl 
raginau org-jas, politinius klubus 
ir pavienius piliečius kreiptis į sa
vo kongresmanus ir J Kongresą bei 
vyriausybę, prašant remti bei pri- 

„v, «UX- v------- - ---- -  --------------- !mti I^atymą apie Am. syet iegl-
didatų” patarnavimo naudojimu./šallM priėmimą Į karo tarnybą, jonų steigimą ir reikalauti lietuvių 

Šiuo baigiu apibūdinu prležas- °al,“‘“ai sprendimai bus pa- daltalų sudarymo juose.
... >„ . . Clrolnr, ąralios. Kartu Vroinianc s Atnarilrnc T loti S šios rusies įstatymo išleidimui. 

Po mano pirmo viešo pareiškimo 
kai kurie užsienių laikraščiai, 
ypač Prancūzijoje, išgarsino šį 
siūlymą. Iš viso plataus pasaulio 
gavau laiškų iš jaunų vyrų, ku
rie trokšta įstoti į JAV kariuo
menę. Kreipiu jūsų dėmesį į šiuos 
laiškus patirti entuziazmui, su 
kuriuo ši idėja buvo jaunimo su
tikta užsieny. Daugiausia tokių 
laiškų atėjo iš Prancūzijos; bet, 
be abejonės, jei tai būtų pagar
sinta ir kituose kraštuose, atsi
liepimas būtų tiek pat entuzias
tiškas. Esu tikras, mes galėtume 
gauti Europos jaunimo „grieti
nėlę“.

Svarstymų pirmą dieną girdė
jote Valstybės Sekretorių Mar- 
shallą pareiškiant savo įsitinki- 
nimą, kad šis planas yra „vertas 
labai rimto svarstymo kaipo vie
nos iš priemonių apriboti reika
lą kareivių šaukimo naudojimui“. 
Jis taip pat pridūrė, kad šis siū
lymas sudaro pagrindą veikimui, 
į kurį atsargiai atsižvelgta šiuo 
metu. Buvau žodžiu užtikrintas, 
kad Kariuomenės Departamentas 
taip pat tam pritars.

Vasario mėn. pradžioj Valsty
bės Departamente buvo kai ku
rių neaiškumų dėl šios idėjos ir 
kilo pasipriešinimų. Tie pasiprie
šinimai kilo dėl nesupratimo, ku
ris po to liko išaiškintas. Bet tai 
buvo vieninteli pasipriešinimai, 
kuriuos aš sutikau po plataus 
garsinimo. Dėl to, kad būtų pil
nas rekordas, norėčiau atsakyti į 
tuos argumentus — vienintelius, 
kurie buvo sukelti prieš šią idėją.

Pareikšta ginčytinas punktas: 
„tokiam stojimui (į JAV kariuo
menę) gali priešintis vyriausybė 
tų kraštų, iš kurių jaunimas eitų, 
nebent iš anksto būtų gautas tų 
vyriausybių sutikimas“. Punktas 
gerai pažymėtas. Atitinkamų vy
riausybių, kur tai įmanoma, suti
kimas turėtų būti gautas iš anks
to. Be abejonės, yra savo valsty
bės neturinčių vyrų, už kuriuos 
jokia užsienio vyriausybė negali 
kalbėti. Mano supratimu, kariuo
menė imtų tarnybon daugiausia 
kaip tik tokių asmenų. Aš mielai 
sutikčiau pataisyti šį įstatymo 
projektą su tokia mintimi, jei 
komitetas manytų, kad įstatymo 
leidimo veiksmas būtų reikalin
gas.

Pareikšta: „jei svetimšalių sa- i 
vanoriai po savo tarnybos užsie
ny būtų karirfės valdžios atvežti 
į JAV, atrodo, jie galėtų atvykti 
į šį kraštą neištyrus jų praeities 
ir politinių pažiūrų... Kyla Mau

skelbti vėliau.

Kokiais sumetimais siūlyta sudaryti 
lietuvių ir kitų tautų dalinius
Pirmam skirsny minėtuose ra

štuose Kongresui iškėliau aikštėn 
šiuos metmenis, kuriuos trumpai 
paminėsiu.

Tremty po plačiąją, Europą yra 
daug lietuvių, buv. karių. Tarp jų 
nemažas skaičius jaūnų ir vyr. ka
rininkų; daugelis jų išėję žymiau
sias karo mokyklas ir karo akade
mijas Europoje. Jie visi dabar yra 
be turto, be tėvynės, be valstybės 
ir net be civilinių žmogaus teisių, 
karo laimėtojos demokratijos pa
miršti jau 3 metai. Kvotų labai 
griežtai apribota emigracija svetur 
suvaržyta. Daugelis ieško pripuo
lamo darbo ar tarnybos, be aiš
kaus rytojaus. Niekas nenori grįžti 
į pavergtą ir sugriautą tėviškę — 
j komunizmo terorą. Prievarta grą
žinami atkakliai priešinosi ir net 
žudėsi. Daugelis įstojo į svetim
šalių legijonus Afrikoje. Daugelis 
bandė siūlytis karo tarnybai kiti
ems kraštams, kur kova prieš 
Maskvos jėgas verda, bet tarptau
tinio biurokratizmo kliūtys pasto
ja kelią. Taip be reikalo eikvo- 
jasi gyvosios jėgos, karo patyri
mai,, gabumai, kilni ir ryžtinga 
dvasia. Tad savo valstybės nete
kusių lietuvių tremtinių džiaugs
mas būtų neapsakomas, atsiradus 
galimumui su ginklu rankoje išti
kimai ir garbingai tarnauti Ameri
kai, kuri yra antroji lietuvių tė
vynė, nes čia iš seno gyvena iš
tisas milijonas lietuvių. Šių visų 
faktų akivaizdoje lietuviai tremti
niai galėtų lengvai sudaryti Ameri
kos svetimšalių legijone ne tik 
vieną atskirą lietuvių pulką, bet 
brigadą ar diviziją. Jei divizija ar 
brigada būtų per didelė proporcija 
lietuviams ir kadangi jie tiek trem
ty, tiek bendrose kovose dėl savo 
laisvės, tiek gražioje praeityje nie
kuomet nesiskiria nuo artimų kai
mynų latvių ir estų, tad būtų pa
geidaujama sudaryti atskira Baltų 
(Pabaltijo tautų) divizija iš lietu,- 
vių, latvių ir estų pulkų.

Beveik tas pat galima pasakyti 
ir apie eilę kitų tautų tremtinių.

Priminiau, kad pr. karo metu 
JAV, sudarydamos išimtį vienai 
tautybei, sudarė atskirus dalinius 
iš Amerikos Japonų, kurie labai pa- 
sižmėjo kautynėse ir kurių dali
niai pelnijo iš Dėdės Šamo paly
ginti gana aukštą garbės ženklų 
ir viešų pagyrimų nuošimtį. Ir da
bar amerikonų zonoje Vokietijoje 
veikia lietuvių ir kt. sargybų ku-

Tie mūsų savanoriai būtų tik
rai laimingi, jei sąmoningoji Ame
rikos Lietuva paruoštų jiems atski
rus lietuviškus dalinius, kur jie 
būtų ne išblaškyti tarp įvairių 
kitataučių, bet galėtų draugėje, sa
viškių šeimynoje, lietuviškas petys 
į petį, kartu kariškai mokytis, la
vintis, gal galėtų ir lietuviškas tau
tines bei karines dainas jausmin
gai ir galingai užtraukti žygiuo
jant ar vakarais susirinkus, lietu
viškų papročių ir garbingų savo 
tradicijų laikytis, lietuviškus pobū 
vius, vaidinimus bei koncertus 
rengti, lietuvių tautos šventes mi
nėti ir tt. Gal būtų galima iškovoti 
teisė lietuviškas komandas ir ši
aip gimtoji kalba vartoti.

Pagalvokime, kaip laimingi jie 
būtų savoje, glaudžioje, vienin
goje, lietuviškoje draugėje, kariš
koje lietuvių bendruomenėje, sti
priausiais dvasiniais lietuvybės 
saitais surištoje, nors ir toli toli 
nuo mielos savo tėvų žemės! To
kioje lietuviškoje aplinkoje jie ti
krai nesijaustų tremtiniai. Tik to
kioje aplinkoje sunkioji kario na
šta nebūtų sunki, rūstus kariškas 
drausmės suveržtas gyvenimas ne
būtų sunki dalia, ir tie penkeri 
metai greit prabėgtų, pakišdami 
garbingą dovaną — laisvai ir su 
pagarba įvažiuoti į Ameriką ir pa- 

, siimti JAV pilietybę.
Savo pobūdžiu tai būtų suma

žintoji’ lietuvių kariuomenė toli 
už pavergtosios Lietuvos'sienų. Ko 
gero, gal jai' tektų ir tėvynę iš
vaduoti išvien su ginkluota pasau
lio demokratija ir paskiau, jos na
riams dar neįgijus Am. pilietybės 
ir išrūpinus JAV sutikimą, sudaryti 
pavyzdingą branduolį būsimai 
išvaduotos Lietuvos kariuomenei. 
Tai būtų aukščiausias idealas, ku
rio turime vieningai siekti.

Pr. karo metu JAV ginkluotose 
jėgose tarnavo ne mažiau kaip ke
lios dešimtys tūkstančių (o gal ir 

, per 100.000) Am. lietuvių. Tarp jų 
. yra keli pulkininkai bei keli šim- 
. tai karininkų (didelis jų nuošimtis 

aviacijoje). Buvo daug puskarinin
kių. Kadangi lietuvių daliniai būtų 

j JAV kariuomenės dalis, tad aišku, 
. kad karo vadovybė skirtų jiems 
į sav karininkus. Būtų galima išrū

pinti, kad šių dalių vadais ir že
mesnių dalinių viršininkais būtų 
paskirti lietuviai Amerikos kari
ninkai, o visų kitų karininkų ka
dras būtų galima sudaryti mišrus— 
iš lietuvių amerikiečių ir tremtinių. 
Ko daugiau galima norėti? Čia ne
atsitiktų tai, ką rusai padarė, at- 

. siuntę Lietuvos kariuomenei „va
dovauti" savo karininkus su lie
tuviškomis pavardėmis.

Amerika yra garbinga, teisinga 
ir demokratiška su aukščiausia ci
vilizacija ir ideališka Konstituci
ja, teikiančia plačių civilinių tei
sių ir laisvių. Atsidavę šios kilni
ausios Respublikos globai ir vado
vybei, turime teisių reikalauti tų 
laisvių. Demokratiškoji Amerika 
yra įvairiausių galimumų kraštas.

Aišku, įsakymai ir susirašinėji
mai turėtu eiti anglų kalba. Salia 
to viso, kas aukščiau sakyta, būtų 
einami anglų kalbos ir Amerikos 
pilietybės kursai.

Kartu kreipiaus į Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kviesdamas pritarti 
šiam svarbiam ręikalui ir, jį tin
kamai įvertinus, imtis vadovau
jamo vaidmens pastangose suda
ryti tokius lietuvių dalinius. Sto
vėdama Am. liet, visuomenės prie
šaky kaipo vadovaujamoji atsto
vybė ir populiari Vašingtone, ALT 
galėtų stipriausiai paremti tas pra
dėtas pastangas ir išreikalauti to
kios teisės lietuviams arba vi
soms trims Pabaltijo tautoms, nes 
Am. lietuviai tiek savo skaičium, 
tiek savo veikla ir politiniu svo
riu žymiai nustelbia latvius ir estus 
Kolumbo žemėje ALT apsiėmė tą 
reikalą svarstyti ir, pritarus ar nu
mačius tikrą galimumą, atitinka
mai veikti ta kryptimi.

Lietuviai turi moralinę jėgą ir 
konstitucinę teisę tinkamiausiai 
pasinaudoti tokia proga ir vienin
gai iškovoti tokią garbę Arti mili
jono lietuvių kilmės JAV pilie
čių tikrai turi reikšmingo politi
nio svorio ir įtakos. Yra keli šim
tai politinių, demokratų ir respubli
konų klubų, kurie kai kuriose val
stybėse (steituose) sudaro sąjun
gas. Daugelis teisininkų, daktarų 
ir kt. veikėjų turi glaudžių san
tykių ir talkininkauja demokratų 
ir respublikonų partijoms. Yra eilė _ . a .
teisėjų ir kitokių aukštų pareigūnų . vien tik nuo Amerikos Lietuvos 
bei valdininkų miestų ir valstybių 
valdžios įstaigose ir net Vašingto
ne. Prieš rinkimus politiniuose lie
tuvių mitinguose dalyvauja šimtai 
ir tūkstančiai, kurie savo balsais 
kartais nulemia atskirų kandidatų

Ne svajonės, bet galimumai
Daug kas šį rašinį perskaitęs 

su džiaugsmu atsidus ir manys, 
kad tai tik gražios idealisto sva
jonės. Aišku, tai yra gražios sva
jones. Bet pabrėžiu; kaip dar nie
kad ligi šiol nebuvo, atsirado ge
riausia proga, tinkamas momentas 
ir tikri galimumai toms gražioms 
svajonėms įvykdyti! Tai visa, to 
gražaus idealo į vykdamas pareis

ir jos vadų pritarimo, tinkamo 
įvertinimo, vieningų pastangų ir 
energingos veiklos! Šiemet, prieš 
rinkimus lapkričio mėn., kongres
menai ir kiti renkamieji pareigū
nai yra labiau sukalbami negu bet

Mažieji DP mokosi

Trys šventyklos.-

KAI Vakarų pasaulis atvirai 
kalba apie ginybą Europos 
likučio nuo Sovietų, Artimu
ose Rytuose prasideda karas. Jis 

vyksta seniai, bet buvo tik civili
nio pobūdžio. 1947. X. 9 JTO nu
tarus Palestiną padalyti, Abdul 
Rahman Azzam paša, Arabų są
jungos sekretorius, skelbia šven
tąjį karą Palestinai išlaisvinti. 
Tūkstantinės arabų minios telkiasi 
protestui pareikšti. Studentai prie- 
saikauja mirti toje kovoje. Tačiau 
žydų karinės organizacijos Irgun 
Zwai Leumi ir Haganah, kurios su
sijungė 1948. IV. 27 d., o ypač 
rusvoji Stem stojo ginti žydų. Sus
kilęs arabų pasaulis ilgai tarėsi, 
kai žydai tuo metu išstūmė arabus 
iš Haifos ir Jaffos. Ambicingiau
sias Transjordanijos valdovas Ab
dulla, susitaręs su Libanu, Iraku 
ir Sirija, 1948. IV. 26 skelbia karą 
sionizmo sąjūdžiui, siekiančiam Pa
lestinoje sukurti savą židinį. Tuo 
metu verčiamas naujas lapas, ku
riame bus rašoma kruvinos žūt
būtinės kovos tarp dviejų tautų. 
Tos kovos aidai siejasi netiesiog 
su Europa ir net pasauliu, nes ten 
veikliai dalyvaus tos pačios ga
lybės, kurios rungtyniauja už vie- 
šptatavimą visam žemės rutuly.

Ir tas mažitėlaitis žemės kampas 
jungia tris kultūras. Krikščionims 
yra brangus Išganytojo kapas, ku
riam laisvinti praeityje kryžiaus 
žygiai daryti. Žydams nevyksta sa
vuosius sutelkti prie Verksmų sie
nos, nes už jos, tarytum Jeruzalės 
širdyje, stovi muzulmonų garsioji 
Omaro šventykla.

Šimtmečių eigoje žydai liko 
tremtinais. Jų puoselėjama viltis 
sukurti savo priebėgą, laisvių , ir 
teisės tarpsnyje, nuėjo vėjais. JTO, 
paskelbusi Palestinos padalinimą, 
staiga atšoka nuo savo projekto. 
Saliamond sprendimas padalyti 
vaiką dėl jo susiginčyjusioms mo
terims tikrąją motiną vertė alpti. 
Netikroji džaugėsi. Kai arabai rū
stavo dėl padalinimo ir grasino ka
ru, žydai sudarė vyriausybę tri
kampio ir dviejų netaisyklingų 
rombų valstybei valdyti. Toji val
stybė tvėrė pusę metų. JTO, va
dovaujama anglosaksų, atsisakė 
ano sprendimo. 37 balsais prieš 7, 
taigi nesurinkus 2/3 balsų, Pale
stina atitenka JTO globon. Kaip gi 
gali, tą kraštą globoti, jei ne ga
lėjo pašalinti daugelio pavojingų 
židinių? Atitinkama komisija bus 
paskirta Palestinai. Bet gi liks be 
ginklo ir svorio. Didieji veiksniai, 
ne saujelė žydų lems krašto^ ateitį. 
Arabų jūra vis labiau įsisiūbuoja, 
kad nušluotų neseniai išaugusią 
žydų salelę. Vargu ar apgins žy
dus, o arbus sutramdys prancūzų 
siūlomoji tarptautinė policija iš 
1000 vyrų. Britai, kurių mandatas 
baigiasi 1948. IV. 15 d., prašo, 
maldauja žydus ir arabus paliau
bų. Arabai atsako mobilizacija ir 
karo paskelbimu, o žydai bėgimu, 
tačiau ne į Palestiną, bet iš jos. Ir 
štai upės srovė pakeitė linkmę. 
Ar ji nuneš ir tą tvirtą žydų tikė
jimą į Palestiną, savą tėvynę? Tik 
dėl Jeruzlaės, švento miesto, tos 
paliaubos padarytos. Ar ilgam 
laikui?

O tuo metu sovietai Jaukiasi 
teisingumo ir atvirumo. Gromyko 
sukūrė savo kalboje, pasakytoje 
JTO Pilnatyje, ištisą teisingumo 
ir atvirumo litaniją, nes tie žo
džiai skambėjo kiekviename saki
nyje. Ar reikia didesnių perver
siškumo patyčių? Sovietų klastos 
politika ir atvirumas, Kremliaus 
dialektiškoji, amorali veikla ir tei
singumas, sekiant teisėtų ir ne
teisėtų ir neteisingų tikslų, yra tik 
sukta deklamacija. O jos tikslas 
palaikyti žydus, nes ir 1948. IV.' 
28 d. „Daily Worker", britų komu
nistų organas, Gromyko žodžius 
kartoja, gal tik kiek kitaip suklo
stytus — britai palaiką arabus, jie 
imperijalistai, aukojanti nekaltą 
žydų kraujų žibalo sąskaiton. Te
būnie „Daily Worker” iš dalies tei
sus. Bet ar teisus Gromyko, kuris 
vilku būdamas, mekena avinėlio 
tonais, kad negali pritilpti prie 
kažkurio grobio? O jis — Pale- 
stina-atiteko amerikietiškos įtakos 
komisijai, kurios uždavinys, Krem
liaus lūpomis, išspausti daugiau 
žibalo, sustiprinti amerikiečių ka
rines bazes ir amerikonišką poli
tinę globą primesti Artimiesiems 
Rytams.

Žydų klausimas Palestinoje
Britai ne kartą yra prisipažinę, 

kad jų atsiradimas Palestinoje bu
vusi klaida. Aš vadinčiau ją neiš
vengiama klaida. Jų susidomėjimas 
Artimųjų Rytų žibalu nejučiomis 
įtraukė į nepadalomo obuolio isto
riją. Tačiau Londonas negreitai, 
tik 1929 m., praėjo išvados, jog 
žydai ir arabai negalės sutarti. Ir 
vis tik ten britai iš buvo iki šio 
meto. Kai Palestinos įvykiai pa

siekė aukščiausią įtampos laipsnį, 
jie pasitraukia nuo š. m. V. 15 d., 
suradę kitą to nelemto vekselio 
žirantą.

Palestinos istorija turi nemažą 
užkulisinių įvykių. Vienas pradi
nių buvęs 1917 m. Tuo metu Lloyd 
George, britų ministeris pirminin
kas, ieškojo chemiko, kuris galėtų 
pagaminti sprogmenis nemažesnio 
pajėgumo už vokiečių turimas. To
kias pasiūlė dr. Chaim Weizmann, 
ištraukęs iš stalčiaus Manchesterio 
universiteto, kuriame jis dirbo.

— Kiek norite už ši išradimą?
— Nieko nereikalauju.
— Kaip tat? — klausia nuste

bęs L. George
— Aš prašau už mano acetoną 

žydiamas Palestinos, kai santar
vininkai karą laimės.

„Per dvidešimt penkerius metus 
Britams kaštavo Palestina apie 200 
mil. svarų. Aš manau, kad kaip tik 
čia britai padarė blogiausią san
dėrį, jį turėdami, ir gerą padarys, 
žydams atiduodami/

Ch. Weizmann yra vienas veikli
ausių sionizmo atgaivintojų. Tas 
sąjūdis, siekiąs sukurti žydų val
stybę, yra senas, nes jo šaknys už
tinkamos XVII a. Valstybei sukurti 
būtina teritorija. Dėl teritorijos Pa
lestinoje pradėtos derybos XIX a. 
Britai pritarė tai minčiai, bet tik 
principiškai. Jų konsulatai globojo 
žydus. Už tą globą britų ambasa
da Konstantinopoly sulaukė pa
dėkos. Prancūzai Sirijoje globojo 
katalikus, o britai izraelio vaikus 
Palestinoje. Si globa nebuvo jų 
geros širdies ar humanizmo rei
kalas, bet strateginė apsauga ke
lio į Indiją.

Lordas Balfour 1917. XI. 2 skel
bia įkūrimą „sionistų židinio" Pa
lestinoje. Tuo žygiu nenumatė toli 
siekiančių išdavų. Jam rūpėjo grei-

KUN, J. BORElSlS TREMTINIŲ 
GERADARIS DETROITE

Sv. Antano parapijos Detroite 
klebonas kun. J. Boreišis yra 
tremtinių gerasis „dėdė Amerikoj", 
kurio gal beveik niekas nepa
žįsta, bet iš jo gailestingumo dau
gelis ne vieną bado dieną nustu
mia tolyn.

Kun. J. Boreišis vaikystės dienas 
yra praleidęs netoli Rokiškio, prie 
Moškėnų piliakalnio. Mokslus ėjo 
Lietuvoj, Rusijoj ir Amerikoj. Tai 
gilaus mokslinio išsilavinimo ir 
meniškos sielos žmogus. Būtų ga
lima jo biografijos ir darbų visą 
tomą prirašyti, bet atsižvelgiant į 
jo kuklumą, šiuo kartu tenka tik 
trumpai jį apibūdinti ir tyliai nu
lenkti prieš jį galvą. Tai gili ir 
žymi asmenybė.

Kun. J. Boreišis turi savo labai 
artimų giminių Sibire ir tremtyje, 
tačiau jo aukos ir jo veikla vi
siems tremtiniams yra širdinga, 
gausi ir nepailstanti. A.

ta išdava: viso pasaulio žydus su
telkti santarvininkų stovykloje 
prieš vokiečius. '

Pradedant Balfour mintį įgyven
dinti, susidurta su eile praktiškų 
klausimų. Vienas jų yra pats svar
biausias: Palestina bus arabų val
stybė su žydų mažuma? Toji min
tis prieštarauja Balfour pareiš
kimui sukurti žydišką valstybę. O 
gal galima sudaryti sąjunginę val
stybę? Anuomet arabai buvę žy
dams .tolerantai, staiga tampa jų 
priešais. Britams teliko tik kraštą 
valdyti ir laukti, kad atsiradusią 
ligą laikas išgydytų.

D. Britanija už tą klaidą turėjo 
mekėti aukštą kainą. Muzulmonų 
pasaulis pradeda ginti savo teises. 
Vahabitai pradeda judėti. Arabų 
tarpe iškyla tvirtų asmenybių' ku
rios vakariečių receptą-tautų ap- 
sisprendimą-padaro ginklu prieš 
vakariečius. Arabai, ilgai brandinę 
„šventojo karo" mintį, jį pradeda. 
Po užtrukusios arabų propagandos, 
masių įjaudrinimo, metamas kovos 
kauliukas. Sambrūzdžiai prasidėjo 
1920 m., bet aštri kova tik 1929 m., 
kai arabai ir žydai prakalba į savo 
pasaulius šaukdami mirti, o vėliau 
gyventi. Ginčas prasidėjo dėl

verksmų sienos griuvėsių ir gar
sios, kažkada buvusios muzulmonų 
sventyklos-Haram-Eš-Serif. Žydai 
reikalauja, kad jiem priklausytų 
visa Verksmų siena, bet arabai at
sakė smūgiu, nors tai 1929. VII 
13 d. jiems kaštavo 116 aukų, kai 
žydai per susidūrimą neteko 17.

Nuo to meto prasidėjo nuolatinė 
įtampa. Vieni ir kiti šaukėsi pa
saulio paramos, savas jėgas riki
avo, grasino,' tačiau nė vieni ne
bandė stoti į sprendžiamąjį mūšį.

T. S. siuntė ne vieną komisiją, 
bet jų vaisiai apgailėtini.

Žydų imigracija pradžioje buvo 
lėta. Hitlerio atėjimas į valdžią 
ją paspartino. Tarptautinis kapita
las vis sparčiau įjungiamas pakel
ti žydų gerovei Palestinoje. Bet 
ūkiškai būklei gerėjant, politinė 
įtampa vis didėja. Sirija ir Egip
tas buvo tuometiniai neramumų 
kurstytojai. Pasiūlytoji Peel komi
sija daro logišką, bet neįgyvendi
namą siūlymą: „Kadangi žydai ir 
arabai nesutaria, reikia Palestiną 
padalyti". Bet kiekviena šalis gina 
savo „šventas vietas". Projektas 
ateičiai. Žydų skaičius greitai išau
go iš 100 000 j arti 700 000. Žydai 
įsikuria Palestinos pakraščiuose. 
Arabai, versdamiesi klajoklišku 
ovvenimu, ir toliau viešpatauja ap
link Jeruzalę, kuri yra tarytum 
sala milžiniškoje jūroje.
Britai vis dažniau kalba apie at
sisakymą nuo mandato. JTO ją 
padalino. Pereinamam laikotarpiui 
sudaro administraciją. Šventos vie
tovės globojamos tarptautinės ga
lios. Žydų imigraciją nusistato 
tvarkyti JTO. Ūkišku požiūriu Pa
lestina turinti sudaryti vienetą. Žy
dai protestuoja dėl imigracijos var
žymo ir ūkiškos vienutės sudary
mo. Arabai pradeda maištauti ir 
grasinti „Šventuoju karu". Žydai 
atsako dar garsesniais šūkiais, 
šaukiančiais kovon. Jų trys or
ganizacijos pradeda pulti britus ir 
arabus. Žydų teroristinė veikla bri
tus verčia taltininkauti arabams. 
Tų kovų aiduose dingsta Palesti
nos tautinės valstybės, o jų laikinė 
globa pavesta trims neutraliems 
konsulams?

Žvilgsnis į Artimuosius Rytus
Artimieji Rytai, kurie šiandien 

yra pasaulio dėmesio centre, per
gyvena žymų pakitimą. Ten įvai
rios tautos-arabai, žydai, druzai- 
be kritikos pasisavino vakariečių 
nacionalizmą, jei ne nacizmą, ku
ris Europoje neseniai buvo pasi
ekęs apogėjų. Visa tai tos tautos 
nori pasiekti vienu šuoliu, neiš
gyvenę eibės tarpsnių, kurie žinomi 
Europoje. Arabiškasis nacionaliz
mas yra išdava išorės spaudimo. 
Kalonijinio pobūdžio kraštuose kai 
kurią įtaką padarė turkų imperija, 
tačiau veiklos išmokė Europos val
stybės, o iš jų ypač britai. Ir tas 
arabų nacionalizmas nėra vientisi 
idėja, bet atspindžiai svajonių, ku
rias norėtų įgyvendinti savo kra
šte. Veik kiekvienas kraštas turi 
skirtingas svajones, savaip juose 
siekiama ir įgyvendinamas. Tas 
svajones telkia Arabų sąjunga, bet 
kiekvienas valdovas skirtingai 
vaizduojasi galutini tikslą. Muzul- 
moniškoji Sirija, krikščioniškas Li
banas, Transjordanija ar jos prie
šas Ibn Saud, Egiptas, arabų kul
tūrinis centras, bendrai sutarę, 
dažnai eina skirtingais keliais.

Transjordanijos valdovas Abdu- 
lah svajoja sukurti imperiją. Juk 
jis neseniai kreipėsi j Siriją šiais 
žodžiais: „Pirmojo pasaulinio karo 
metu britai man pažadėjo paremti 
vienos arabų valstybės sudarymą. 
Vadinkite ją Didžiąją Sirija ar 
kitaip, bet jos sienos turėtų ap
rėpti visus Vidurinius Rytus. Kas 
nors iš mano šeimos turėtų ten 
viešpatauti. Kai kieno imperializ
mas neleido įgyvendinti šio už
davinio. Mūsų dabartinės sienos 
yra dirbtinės. Susijunkime". Ir lai
kinai jie susijungė. Žygiui prieš 
žydus.
Sirija taip pat galvoją sudaryti di
delę valstybę. Bet kuo čia dėtas 
Abdulah? Ko jis čia kišasi? Jei 
Abdulah dabar ėmėsi iniciatyvos 
ne atsitiktinis reikalas. Britai su 
juo yra sudarę sutartį, kuri leidžia 
Albiono kariams pasilikti jo teri
torijoje iki panorės ją palikti.

Egiptas svajoja sukurti Nilo im
periją. Todėl jis užsispyręs kovoja 
už Sudano prijungimą.

Arabų pasaulis toli nevienodai 
organizuotas. Menamais duomeni
mis apie 60 mil. arabų suskilę į 
vakarinę — kolonijinę sritį, kuri 
priklauso įvairioms Europos vals
tybėms ir rytinę, paskirstytą į ke
turias grupes; Egiptą, Saudi Arabi
ją, buvusią britų, o dabar atsidū
rusią amerikiečių įtakoje. Trans- 
jordaniją kuri nori sujungti kaimy
ninius kraštus, nors Ibn Saud įspė
ja, jog jis nepritarsiąs tokiam žy
giui (Žibalas čia atlieka.milžiniškų 
vaidmenų) ir Siriją, Libaną, Iraką, 
kurie yra žaislu svetimose rankose.

(Perkelta į 5 pusi.)
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SU LIETUVIU SOLISTAIS PO ANGLIJA
(Laiškas iš kelionės)

VL. JAKUBfiNAS

PABALTIEClŲ menininkai pir
mą kartą išvyko koncertuoti 
į Angliją! Mūsų DP gyvenime 
tai yra naujas ir netikėtas faktas. 

Daug kam sukelia šviesių vilčių, 
vienas kitas pagalvoja: gal būt, 
pagaliau pasaulis pradės atkreipti 
dėmesį J mus, tėvynės netekusius 
tremtinius, ims žiūrėti ne tik kaip 
į pigią raumenų jėgą, bet, domė
tis ir mūsų kultūriniais pasireiški
mais? Būdami likimo pamokyti, 
nepasiduokime tačiau greitam en
tuziazmui. Geriau išsyk užpilti 
šalto vandens, negu piešti švie
sius, bet ne visai realius horizon
tus. Šis tas teigiamo šiame fakte 
tačiau vis dėlto yra.

Visų pirma keletas įžanginių 
informacijų. Pabaltiečių meninin
kus į Angliją iškvietė ir jiems lei
dimą gavo Didž. Britanijos Baltų 
Taryba. Yra tai neoficialus trijų 
baltiškų sąjungų organas. Šios są
jungos irgi neoficialios, tačiau pa
gal Anglijos įstatymus gali laisvai 
veikti ir — taip pat pagal anglų 
dvasią — pripažįstamos tiek, kiek 
tai praktiškai reikalinga.

Yra reikšminga, kad leidimas 
įvažiuoti pabaltiečių menininkams 
buvo iš viso duotas. Anglų Užs. 
Reikalų Ministerijos sutikimas bu
vo suteiktas lengvai. Buvo taip 
pat paminėta, kad tolimesnis šių 
menininkų likimas priklausys nuo 
jų pačių. Tai reiškia nebent, kad 
jei jie gautų Anglijoje angaža
mentų, tai specialių kliūčių jų 
pasilikimui ilgesniam laikui Angli
joje nebus daroma. Tačiau tai ir 
viskas. Būtų nerealu dėl to daryti 
kokių nors tolimesnių optimistinių 
Iliuzijų.

Oficialus menininkų iškvietimo 
pretekstas — didysis koncertas 
milžiniškoje Londono Westminster 
Central Hali salėje, įvykęs balan
džio 10 d. Koncertas praėjo prie 
beveik išparduotos salės, publikos 
daugumą sudarė iš visų galų su
važiavę DP, nemažai buvo ir 
anglų. Koncerto programa buvo 
gan mišri. Latvius atstovavo jų 
garsus stygų kvartetas (prof. A. 
Nozitis, V. Rusevics, J. Vinerts ir 
prof. V. Ozolinš) su Beethoveno 
kvartetu; estai buvo atstovaujami 
puikios smuikininkės Z. Aumeres 
(Mūnchene gyvenančio garsaus 
smuikininko ir virtuozo H. Au
meres sesers) ir pianisto dirigento 
Olav Roots su C. Franko smuiko 
sonata ir Švedijoje išgarsėjusio 
estų kompozitoriaus E. Tubino 
kūriniais (abu solistai irgi gyvena 
Švedijoje). Lietuviai, pagaliau, pa
sirodė tik kaip vokalistai, atsto
vaujami A. Kalvaitytės (mezzo so
prano), I. Motekaitienės (sopra
nas), I. Nauragio (bosas) ir St. 
Baranausko (tenoras), akompanuo
jant kompozitoriui VI. Jakubėnui. 
Programoje — lietuvių kompo
zitorių kūriniai bei liaudies dainos 
ir operų arijos, viso apie pusę va
landos.

Toks jungtinis koncertas buvo 
neabejotinai reikalingas, nors jis 
ir nepasiekė, gal būt, tikėto pro
pagandinio tikslo. Spaudos atsilie
pimų susilaukta vos dviejų. Ofi- 
ciozinis „Times" atsiliepė trumpa, 
lakoniška recenzijėle. Dėl jos bu
vo gan nusiminę latviai, o pra
džiugę lietuviai ir estai. Lietuviai 
dainininkai buvo palankiai pa
minėti recenzijos pradžioje (jie 
faktiškai baigė programą); jų pa
vardės tačiau nesuminėtos, pa
minėtas tik K. V. Banaičio dainos 
„Vandens lelija" individualumas. 
Geros kritikos susilaukė estė smui
kininkė. Programą pradėjęs lat
vių kvartetas buvo paminėtas 
gale; šalia bendro „excellent" (pui
kiai) ansambliui jau buvo kai kas 
ir prikišta. Pirmaeiliam latvių ąty- 
gų kvartetui, įpratusiam Vakarų 
Vokietijoje skinti laurus, tai buvo 
nemažas prestižinis smūgis. Tačiau 
iš viso ši kritika nėra perdaug 
reikšminga, neminint joje net visų 
dalyvių pavardžių. Jos lakonišku
mas turi, gal būt, ir tam tikro 
tikslingo rezervuotumo žymių. 
Dar vienas mažesnės reikšmės lai
kraštis palankiai atsiliepė tik apie 
koncerto pirmą dalį — latvius ir 
estus; lietuviai dainininkai, daly
vavę programos antroje dalyje, 
liko nepaminėti, korespondentui, 
matyt, išėjus iš koncerto. Iš viso 
iš šykščių spaudos atsiliepimų 
susidaro įspūdis, kad politinis mo
mentas Pabaltijo menininkams 
Anglijoje nepadeda, bet daugiau 
trukdo; jiems Anglijoje tenka 
prasimušti, nepaisant tam tikro 
rezervuotumo jų atžvilgiu.

šiaip, šį „didįjį" koncertą ren
giant, rengėjų' buvo padaryta vis
kas, kas galima. Atsakingas ofi
cialus vaidmuo čia teko Liet. Są
jungos vicepirmininkui p. Bajori- 
nui, kuris šiuo metu 4 mėnesių 
laikotarpiui pirmininkauja D. Bri
tanijos Baltų Tarybai. Praktiškai 
savųjų menininkų įvažiavimo lei
dimais daugiausia teko rūpintis 
kiekvienos tautinės Sąjungos pir
mininkams.

Nuskambėjus „didžiajam" kon
certui ir atšventus D. B. Baltų 
Tarybos suruoštą pobūvį su trimis 
Pabaltijo įgaliotais ministeriais, 
kiekviena iš baltiškų trupių nuėjo 
savais keliais. Lietuvių dainininkų 
likimu rūpinasi Liet. Sąjungos Val
dyba. Čia tuoj pradžioj norėčiau 
iškelti didelę energiją, iniciatyvą 
ir organizaciją, parodytą mūsų Są
jungos vadovų — pirmininko p. P. 
Varkalos, vicepirmininko p. Ba- 
jorino ir reikalų vedėjo p. M. šil
kaičio. šiam paskutiniam teko ir 
tenka ypač daug atlikti techniško 
darbo, o pirmutiniams dviem — 
suprojektuoti viso šio žygio for
malinę Ir finansinę pusę ir vado
vauti jos vykdymui. Solistai buvo 
priimti šiltai; atskirus priėmimus 
suruošė Lietuvos Įgaliotas Mini- 
steris p. Balutis ir L. Sąjungos pir-

mininkas p. Varkala. Per sekma
dienio pamaldas solistai giedojo 
lietuvių bažnyčioje, praleisdami 
po to visą dieną svečiuose pas 
vietos „senuosius" lietuvius bei 
lietuvių klube.

Londone įvyko dar vienas kon
certas YWCA salėje, į kurį atsi
lankė keletas įtakingų asmenų ir 
spaudos atstovų. Atsiliepimai apie 
koncertą buvo entuziastiški; spaus
dinto žodžio tačiau ir čia nesusi
laukta.

Greit pralėkus su viršum savai
tei Londone, prasidėjo provincijos 
gastrolės. Jos daugiausia organi
zuojamos Liet. Sąjungos Skyrių; 
kai kada per anglų organizacijas, 
o visada — anglų publikai daly
vaujant. Taip, pav., mažam Slea- 
fordo miestelyje vietos pirminin
kas p. Luža koncertą suruošė per 
anglų muzikos klubą vietinės gim
nazijos salėje. Nuoširdžioje atmos,- 
feroje teko aplankyti ir vietinį že
mės ūkio darbininkų „hostelį". 
Nors tenka gyventi po daug žmo
nių vienam kambaryje ir dirbti 
gan sunkiai, tačiau žmonės neat
rodo suvargę ar energiją pametę.

Toliau vykstama į tolimą šiaurę 
— į Škotiją. Ilgesnis sustojimas — 
Glasgowe, kur pačiame mieste bei 
netolimame Bellshill miestelyje įsi
kūrė didžiausia „senųjų" lietuvių 
emigrantų kolonija. Čia viso lie
tuvių judėjimo vadai ir siela yra 
kun. Gutauskas, atvykęs 1934 m. 
iš Lietuvos, ir p. Serafinaitė, gi
musi Anglijoje, bet puikiai kal
banti beveik be akcento lietu
viškai. Abu šie vadovai grupuoja 
aplink save visą sąmoningąją lie
tuvių dalį ir veikia taip pat ir 
tuos, kuriuos jau pradėjo užlieti 
svetimos įtakos jūra. P—le Sera- 
finaite yra taip pat baigusi Glas
gowe muz. mokyklos daina’vimo

PROF. JONAS SIMOLIŪNAS

Prof. J. Simoliuno jubiliejus

GEGUŽĖS mėn. 21 dieną su- 
kanka 70 metų amžiaus vie
nam garbingam tremtiniui 
— profesoriui Jonui Simoliūnui. 

Gimė jisai Panevėžio apskrity, 
Pušaloto valse. Jusėnų km. 1899 
m. stojo į Rygos politechnikos in
stitutą, kur įgijo statybos inžinie
riaus diplomą 1909 metais. Stu
dentu būdamas, dalyvavo Ventos- 
Dubysos vandens kelio tyrinėji
muose ir Ventspilės uosto staty
boje. Kaip inžinierius dirbo Rusi
joje ir Suomijoj iš kur 1918 me
tais grįžo į Lietuvą ir nuo pat pra
džios energingai dirbo svarbiau
siose srityse. Jis buvo kurį laiką 
susisiekimo ministeriu, plentų ir 
vandens kelių direktoriumi. Šven
tosios uosto statytoju, Klaipėdos 
uosto technikiniu direktoriumi. 
Akademinį darbą pradėjo dar 
Aukštuosiuose Kursuose, buvo 
vienas iš Vytauto Didžiojo Uni
versiteto kūrėjų-profesoriavo nuo 
1922. 2. 16 ligi 1944 metų vasaros. 
Vokiečių okupacijos metu jo na
muose (A. Fredoje) slaptai buvo 
skaitomos Statybos fakulteto pas
kaitos. Tremtyje jam teko daug 
nukentėti: per Freiburgo bombar
davimą prof. Simoliūnas neteko 
savo kuklaus bagažo, tik gyvybę 
išnešęs...

Čia, tremtyje, prof. Simoliūnas 
parodė nepaprastą, stačiai neįti-

skyrių ir veikia kaip vargonininkė 
ir chorvedė.

Glasgow© gastrolės organizuotos 
planingai ir plačiu mastu. Sekma
dienį dainininkams, pasidalinus, 
teko giedoti dviejose bažnyčiose: 
Glasgowe, kur daugumą parapijos 
sudarė škotai, ir Bellshille, kur 
giedojimo per mišias klausėsi be
veik išskirtinai vietinių lietuvių 
kolonija. Glasgowe airis kunigas 
jausmingais žodžiais paminėjo lie
tuvių tautos tragediją, dėkodamas 
lietuvių solistams už jų dalyvavi
mą pamaldose.

Glasgow© mieste koncertas vyko 
vienoje iš nerėažų koncertinių sa
lių, kuri tačiau beveik pilna buvo 
publikos. (Daugiausia škotai). Pa
sisekimas buvo didelis. Per per
trauką vietinis katalikų kanaunin
kas kreipėsi į publiką, kviesdamas 
dėti aukas Vokietijos Eetuviams 
DP; pravestoji rinkliava davė gra
žių vaisių. Kitas koncertas įvyko 
nedidelėje Bellshill katalikų para
pijos salėje; publika — beveik 
išskirtinai lietuviška. Įspūdžio bū
ta milžiniško tiek klausytojams, 
tiek ir menininkams. Daug senų 
moterėlių verkė, ypač per pirmąją, 
lietuvišką, programos dalį. Ir čia 
buvo pravesta sėkminga rinkliava. 
Po koncerto įvyko nuoširdžios vai
šės su vietos lietuviais. Pažymė
tina, kad be senos kartos, dar per
dėm- lietuviškai kalbančios, ma
tėme ir nemažai gerai lietuviškai 
kalbančio jaunimo. Tačiau bendrą 
vaizdą apie jaunimo būklę šiuo 
atžvilgiu sunku susidaryti iš trum
po atsilankymo.

Tiek Glasgowe, tiek ir kitose 
vietose po koncerto artistus ap
spinta jaunimo būriai, prašydami 
autografų. Glasgowe netrūko ir 
žurnalistų, reiškusių savo di- 
džiausį pasitenkinimą koncertu ir 
pasižymėjusių duomenis apie kiek
vieną artistą. Tačiau ir čia pasi
rodė tik viena labai palanki kiek 
nuodugnesnė kritika (neskaitant 
keleto trumpų, nereikšmingų pa
minėjimų).

Šiaip Glasgowe buvo padėta 
daug pastangų koncertą ir me
nininkus išreklamuoti. Čia daug 
padėjo Lietuvos garbės konsulas 
p. Mac — Gregor, įtakingas Glas
gow© advokatas. Jis suruošė susi
tikimą su žurnalistais prieš kon
certą ir vėliau. Entuziastingai su
sižavėjęs koncertu, jis dar kartą 
pasikvietė menininkus pietų. Toli
mesni jo projektai — suruošti dar 
vieną koncertą didelėje salėje 
Glasgowe ir nuvežti visą trupę 
vienam ar porai koncertų į Du
bliną (Airijoje). Projektai — gra
žūs, jų įvykdomumą parodys ne
tolima ateitis.

Dar prieš Glasgow© koncertą bu
vome nuvykę per laukinius Škoti
jos kalnus į tolimą užkampį kur
ortinį miestuką Fort Williams. Čia 
puikioje gamtoje prisiglaudė ke
liasdešimt lietuvių, daugiausia iš 
Blombergo, ir gamina aliuminijų. 
Uždarbiai čia geri, maistas stovy
kloje patenkinamas, darbo sun
kumu perdaug nenusiskundžiama. 
Koncertas praėjo kiek kuklesnėmis 
sąlygomis — salėje daugumą su
darė suvažiavę lietuviai (netoliese 
yra dar vienas aliuminijaus fabri
kas). Skotų tik nedaugelis meno 
mėgėjų, nes tą patį vakarą gastro
liavo skrajojantis škotų choras su 
Hendelio „Mesijumi'. Tačiau kon
certo pabaigoje vietinis šerifas 
(Škotijoje teisėjas) iš scenos pa-

reiškia viešai savo nusistebėjimą 
koncerto lygiu, paminėdamas, kad 
tokio koncerto Fort Williams dar 
nematė. Kone visi į koncertą at
silankę škotai prašė autografų. 
Solistai, eidami j viešbutį, net gat
vėje buvo stabdomi koncerto 
klausytojų, reiškiančių savo pasi
tenkinimą. Grįžtant į Londoną, ap
lankomas dar tekstilės fabrikų 
miestas Bradford. Čia koncertą 
ruošia Kauno operos akompanija- 
torius ir dirigentas, o taip pat ir 
dainų kompozitorius Stasys Gaile- 
vičius, sunkiai vargstąs naktinėje 
pamainoje tekstilės fabrike. Jam 
pagerbti i koncerto programą įter
piama dvi jo solo dainos ir du 
duetai, atitinkamai tai pranešus 
publikai. Koncertas vyksta geriau
sioje milžiniško masto koncertinė
je salėje. Patiems rengėjams ne
laukiant, susirinko publikos gero
kai per tūkstanti, daugiausia anglų. 
Ir čia pasisekimas labai gyvas: lie
tuvių publika suvažiavusi iš visos 
apylinkės. Bradfordo lietuviai dar
bininkai visi gyvena privačiai pas 
anglus. Kai kurie susidėję ir bu
tus sau pasisamdę. Po nuoširdžioje 
atmosferoje praėjusio pobūvio, 
suruošto vietinio Liet. Sąjungos 
skyriaus, kitą dieną po 6 vai. ke
lionės mes vėl išlipome Londono 
Kings Cross stotyje, sutikti Liet. 
Sąjungos pirmininko p. Varkalos 
su ponia bei p. šilkaičio. Šia ke
lione užsibaigė Anglijos koncer
tinės veiklos pirmasis etapas. Po 
trumpo poilsio Londone toliau 
seks dar keletas išvykų.

Tiek apie koncertus. Kaip ma
tome, kol kas lietuvių solistų kon
certai vyksta pagal „lietuvišką 
liniją", kad ir su angliška publika 
ir su neabejotinu pasisekimu. Kiek 
būta spaudos atsiliepimų — jie 
visi itin palankūs; deja, kaip jau 
minėjome, tų atsiliepimų nebuvo 
daug. Ar pavyks sudaryti sąlygų 
pasirodyti per BBC ar net gauti 
tolimesnių angažamentų pas 
anglus, kaip tai norėtų Liet Są
jungos vadovybe — tai parodys 
netolima ateitis.

Kokie gi bendri įspūdžiai, pirmą 
kartą ištrūkus iš karo parblokštos 
Vokietijos?

Skurdžių normų iškankintam 
dypukui. net ir menininkui, visų 
pirma rūpi klausimas — o kaip su 
maistu? Taigi Anglijos maitinimo 
padėtis iš tolo atrodo blogesnė, 
negu ji yra iš tikrųjų. Tiesa, mai
sto kortelių normos yra gan kuk
lios, panašios kaip Vokietijoje 
„gerais" karo laikais (tik „Voll- 
milch* gauna kiekvienas pilietis 
gerą normą ir kiaušinių dabar net 
tris per savaitę). Bet daug įvairių 
produktų gaunama laisvai, o be to, 
maistas restoranuose beveik kaip 
normaliais laikais ir nenormuotas. 
Duona krautuvėje normuota, bet 
užkandinėse įvairių bulkučių, su 
mėsa ir be, ar pyragaičių — kiek 
tik nori. Visas klausimas — išlai
dose (ką mums, dypukams, ypač 
sunku suprasti): racijonuotas mai
stas — labai pigus, laisvasis — 
brangus. Už 10 šilingų dienai ga
lima gerai pavalgyti visai be kor
telių. O, pav., darbininkų sto
vykloje maistas drauge šu butu 
visai savaitei kainuoja tik 30 šil. 
Palyginus su prieškariniais laikais, 
racijonuotas maistas beveik nepa
brango, mažai pakilo ir pigiųjų 
valgyklų kainos. Už tat pramonės 
dalykai pabrango 3,4 ir 5 kartus. 
Rūbai ir normuoti, ir brangūs.

Mums dypukams rūpimas klau
simas — o kaip gi su „juodąja" 
prekyba? Trumpai buvus Angli
joje, sunku čia duoti išsamų atsa
kymą. Tačiau atrodo, kad „juo
doji" prekyba iš viso mažai čia te
turi prasmės — viskas remiasi 
pinigu. Yra dvi sritys, kur tam

Lietuviai menininkai koncertuoja AnjliJoJe. 15 kairės sėdi: Izabelė Motiekaitienė, Ipolitas Nauragls Ir Alė Kal
vaitytė. Stovi: prof. Vladas Jakubėna, ir Stasys Baranauskas.

Dainius ląiyuą -----------------— ----------- ------------------- —, .
A. ouenoti (estė). Stovi: K. Valdmanis (latvis), P. Bulaitis (Liet.), M. Bajorynas (liet, pirmininkas), 
(liet), A. Heinsoo (estas).

Baltijos Taryba suruošusl reprezentat in| koncertą Londone: 15 kairės sėdi: dr. E. Aruja (estas), Grimes (latvė). . —t. ... __ •- —-—I- D Dnlalfl. /llm* l M Ralnrvnnc /!!*♦ nirmlnlnUncl, M. Silkaltls

tikra „juodoji" prekyba eina — 
rūbų kuponais ir — kai kur pro
vincijoj — kiaušiniais. Už preky
bą rūbų kuponais ar jų vagystę 
laikraščiuose apsčiai matyt ir 
teismo baudų.

Sunku priprasti prie to, kad 
pinigas čia labai brangus. Svarbu 
ne tiek kortelė ar kuponas, bet 
atliekamas svaras. Svarą išleisti 
galima labai greit, o uždirbti — 
tik geriau apmokamas darbininkas 
per dieną vieną svarą teuždirba.

Nepripratus prie naujų sąlygų, 
vis pasitaiko savotiškų nesusipra
timų ar nustebimų. Pav., užmiršti 
viešbučio restorane seną ir sudė
vėtą laiškams bloknotą. Bėgi ieš
koti — pasirodo, jau išmetė drau
ge su laikraščiais. Čia pat pama
tai, kad pas šveicorių ant stalo 
guli kiek tik nori nemokomos 
puikios popieros laiškams, atviru-

A. DAMBRAUSKAITE" dainuoja Augsburgo operoje.
JERONIMAS KAČINSKAS

Gegužės mėn. 14 d. 
mūsų žinoma dai
nininkė A. Dam
brauskaitė antrą 
kartą pasirodė 
Augsburgo Miesto 
Teatro scenoje, at
likdama 
Butterfly 
to paties 
mo G. 
operoj.
Turint galvoje ne
dėkingas sceni
niam pasirengimui 
sąlygas, (A. Dam
brauskaitė turėjo 
tik vieną nepilną 

kėtiną gyvumą: jis kartu sugeba repeticiją su forte- 
profesoriauti trijose aukštosiose «♦-
mokyklose — pabaltijo universi
tete Hamburge (dabar Pinneber- 
ge), Tarptautiniame universitete 
Muenchene ir Aukštuosiuose 
Technikos kursuose Kemptene. 
Sulaukęs • tokio garbingo amžiaus, 
dar nevisai žilas profesorius, pus
badžiu gyvendamas, sugeba at
likti daug tikrai naudingų darbų 
ir tuo gali būti pavydėtinu pavyz
džiu savo jaunesniesiems kole
goms ir akademiniam jaunimui.

Be eilės darbų apie Šventosios 
ir Klaipėdos uostus, prof. Šimo- 
liūnas yra išleidęs 4 tomų „Sta
tybą“ ir dabar sutrumpintą „Bau- 
konstruktionslehre“. Daug metų 
prof. Simoliūnas dirbo Raudonojo 
Kryžiaus centre.

Prof. Simoliūnas dabar gyvena 
Kemptene, bet nuolat keliauja 
paskaitoms į Muencheną ir Pin- 
nebergą.

Praeitais metais Tarptautinio 
Universiteto statybos fakultetas, 
pagerbdamas prof. Simoliuno 
nuopelnus statybos mokslui, pri
pažino jam inžinierijos daktaro 
titulą.

Palinkėkime garbingam Jubi
liatui su nesenstančia energija 
susilaukti grįžimo į Tėvynę, ku
riai jisai yra tikrai nusipelnęs.

S. KOLUPAILA

Madame 
vaidmenį 
pavądini- 

Puccini

meniško ly-tai ne visuomet eina 
gio labui.

šiaip Londone ir . 
miestuose koncertų daug, nuolat 
koncertuoja ir užsienio pasaulinės 
garsenybės. Mėgiama ir simfoninė 
muzika. Londono vad. „Promena
dos" simf. koncertai didžiojoje 
Albert Hall ...............................
parduoti.

Grįždami 
paminėsime, 
pusė kol kas yra gan kukli. Lie
tuvių Sąjungos Centras turėjo 
stambių išlaidų sąryšyje su visu 
lietuvių solistų iškvietimo žygiu 
ir dar neaišku, kaip jam pavyks 
suvesti galus su galais. Todėl 
bent kol kas apie honorarus iš 
koncertų galvoti netenka — gy
vename iš gan apščių dienpinigių, 
iš kurių, šalia kasdieninių išlaidų, 
buvo galima jau keletą smulkme
nų nusipirkti. Liet. Sąjunga Lon
done apmoka viešbutį ir visas ke
lionės išlaidas iš Vokietijos ir po 
Angliją. Provincijos skyriai ar 
šiaip koncertų rengėjai yra atsa
kingi vietoje už buto ir maisto 
išlaidas. Taigi finansiniu atžvilgiu 
mūsų solistai nedaug išsiskiria iš 
visos mūsiškių „Evw" (buv. DP) 
masės, kuriems žiūrėjimas į krau
tuvių vitrinas ir išstatytųjų pre
kių kainas ne visuomet sudaro 
malonumo.

Tačiau ne svaruose ir ne pirki
niuose svarba, (spūdžių turime 
daug, gražių, kai kada neužmirš
tamų. Tokia kelionė yra šiaip ar 
taip šviesi likimo dovana. Ypač 
gi širdingi atsiminimai yra iš vie
tos lietuviu — senųjų ir naujai 
atvykusių, šiuos paskutiniuosius 
tenka matyti nelengvose sąlygose: 
visi sulyginti, visi degraduoti į 
žemiausio luomo darbininkus, ta
čiau tiek jų^nuotaika, tiek ir gy
venimo bei darbo sąlygos labai 
nevienodos, daug yra atsitiktinu
mo ir likimo. Ypač įdmu buvo sil
si tikti su vienu kitu žinomu kul
tūrininku ir veikėju. Malonu 
konstatuoti, kad kuone visi jie 
atrodo taip, kaip anksčiau: fabri
kinis darbas jiems kol kas ant
spaudo neuždėjo, jie tebeturi sa
vo visą dvasinę energiją ir pla
čius intelektualinius susidomėji
mus.

Per vaišes koncertų dlciplinuo- 
tiems solistams tenka kartais at
laikyti sunkią kovą su šeiminin
kais, kurie iš sunkiai uždirbtų 
svarų nori pavaišinti svečius so
listus. Turint gi ryt ar poryt atsa
kingą koncertą, tenka solistams 
dažniausiai atsisakinėti nuo „virš- 
norminio" stikliuko net su tokiu 
gėrimu, kurį DP stovyklose Vo
kietijoje tik didieji vaizbūnai per 
didžiąsias šventes teišgerla. O 
tokių gėrimų Anglijoje, kad ir už 
brangią kainą, bet galima gauti.

Tačiau principas „pareiga aukš
čiau už pagundą" laimi ir laimės. 
Anot „D. Britanijos Lietuvio" 
esame „dainuojantieji ambasado
riai". šis garbingas titulas uždeda 
ir pareigą. Atrodo, kad kol kas 
šios pareigos einamos sąžiningai 
ir sėkmingai.

Anglija, 1948 m. balandžio mėn.

čių ir vokų su viešbučio štampu. 
Imk ir rašyk — reklamuok vieš
bučio firmą!

Yra kai kurių „baisių" suvar
žymų, dėl kurių labai pyksta ang
lai. Restorane kartais duoda pasi
rinktinai arba sriubos, arba duo
nos. Kai kur duoda bulkutę, bet 
ant sienos kaba priminimas: „Ar 
Tavo bulkutė tikrai Tau reikalin
ga* ? Užkandinėse dažnai paklau
sia, ar nori arbatos arba kavos su 
cukrumi, ar be; duoda tik vieną 
gabaliuką. Pietūs vienam restorane 
galima gauti tik vienus, ir tiktai 
trijų valgių ... Drastiškai anglus 
veikiantis suvaržymas — pernai 
įvykęs pagrindinio benzino da
vinio atėmimas. Privačia mašina 
važinėti galima tik biznio reika
lais, o sekmadienį iš viso tik 
gyventojams, kunigams, diploma
tams ir... fermeriams į bažnyčią 
ir atgal.

Anglijos dabartinį gyvenimą ga
lima būtų apibūdinti kaip kiek su
varžytą taikos meto gyvenimą. 
Esamieji suvaržymai iššaukti 
ypatingų finansinių ir ekonominių 
sąlygų; šiaip, ypač pramonės pre
kių, būtų jau dabar perteklius.

O kaip gi su muzikos įspū
džiais? Juk natūralu, kad menin- 
kų trupė, nuvykusi naujan kraš- 
tan turi domėtis ir savo sritimi. 
Deja, turtingu ir įvairiu Londono 
muzikos gyvenimu mažai tenka 
pasinaudoti — tam reikalinga il
gesnio apsistojimo vienoje vieto
je. Vietinių rengėjų pastangomis 
teko Glasgowe apsilankyti skrajo
jančios Carl Rosa kompanijos ope
ros spektaklyje (ėjo „Toska"), o 
Londone pakliūti į garsius karališ
kos Covent-Gardeno operos rū
mus, j „Carmen" spektaklį, (domu, 
kad kiek skrajojančios operos ly
gis buvo patenkinamas, tiek Co
vent-Gardeno opera apvylė. 1938 
m. lankantis Londone teko joje 
matyti .Kunigaikščio Igorio" snek- 
taklį, tikrai puikaus lygio, garsiam 
dirigentui Sir Thomas Beecham 
vadovaujant, kuris yra tada įkišęs 
nemažai savo privataus kapitalo į 
šios operos kampaniją. Dalis dai- 
ninkų tada dainavo „Igorį" vokiš
kai, dalis angliškai, o choras — is 
Paryžiaus rusų emigrantų — rusiš
kai. Tai buvo truputį keista, bet 
netrukdė spektaklio aukštam ly
giui. Dabar gi „Carmen" ėjo išti
sai anglų kalba, daininkai, išsky
rus gan menką italą Escamilla ro
lėje, visi anglai; vokalis jų lygis 
— visai neaukštas, bendras pasta
tymas — irgi tik vidutiniškas. Ge
ras buvo tik iš kitos operos (Sad
lers Wells) atsikviestas IV veiks
mo baletas. Iš operos kampanijos, 
kad ir privačios, bet veikiančios 
tokioje vietoje ir tuose rūmuose, 
galima būtų žymiai daugiau lauk
ti. Teko girdėti iš pačių anglų 
nuomonių, kad iš trijų operų, šiuo 
metu veikiančių Londone Covent- 
Gardeno esanti silpniausia; Sir 
Thomas Beecham irgi iš jos pa
sitraukęs. Yra įspūdžio, kad da
bartinis socialistinis ir profsąjun
ginis anglų vidaus politikos kur- 
sas keistu būdu rišasi su anglų 
nacionalizmo pakilimu ir palin
kimu apsiriboti savomis jėgomis 
net ir meno srityje. Kaip matome,

provincijos

salėje visada esti iš-

prie mūsų koncertų, 
kad jų finansinė

pionu) viešnia at
liko savo vaidme
nį visai gerai. A. 
D. sukūrė šiltą ir 
nuoširdų Madame 
Butterfly charak
terį. Augant veika
lo įtampai, daini
ninkė ’ ” "
vystė 
vaidmens elementą 
ligi didžiausių ken
čiančios motinos 

pergyvenimų. 
Imant vokalinę pu
sę, A. Dambrau
skaitė tvirtai iš
laikė savo formą, 
daugely vietų pa
tiekdama publikai viršuje: Madame Butterfly (A. Dambr au kaiiė) ir Linkerton (Riedner). Dešinėje: Madame But- 
įspudmgų momen“ terfly (A. Dambrauskaitė) pirmame veiksme. Apačioje — po spektaklio (iš kairės | dešinę): 
tų. šį mūsų so- Konsulas (Krings), dirigentas (Moser), m. Butterfly (A. Dambrauskaitė), rež. Nora ir Linker- 
listės pasirodymą <“«*■>«> -------
Augsburgo Teatre -reikia laikyti 
lietuvių kultūriniu laimėjimu sve
timųjų tarpe, nes Augsburgo Tea- 
ras yra vienas iš pirmaujančių 
Pietų Vokietijos teatrų. Čia pasi
rodo žymiausios vokiečių vokali
nės pajėgos. Malonu dar priminti, 
kad Augsburgo teatro vadovybė, 
kaip ir praeitą kartą, leido mūsų 
dainininkei Madaiųe Butterfly par
tiją dainuoti lietuviškai. Vokiečių 
publika, nors ir nesuprasdama lie-

nuosekliai 
dramatini

tuvių kalbos, su dideliu susidomė
jimu sekė A. Dambrauskaitės vai
dybą ir gale spektaklio kartu su 
gausiai susirinkusia lietuvių pub
lika nuoširdžiai reiškė savo entu
ziazmą. Riedner Linkertono ir 
Lambart konsulo partijas atliko 
su geru muzikaliniu įsijautimu, 
abu išlaikydami visuose balso dia
pazonuose gerą vokalinę liniją. 
Dirigentas Moser dideliu pakilimu 
vedė spektaklio įtampą, logiškai

Don Bulaičio nuotr. 
pabrėždamas dramatinius muzikos 
kontrastus.

Reikia tikėtis, kad toks A. Dam
brauskaitės pasirodymas nebus 
mūsų tremties gyvenime paskuti
nis. Mes linkime, kad dainininkė 
ir ateity su nemažėjančiu pasiryži
mu skintų kelią Į Vakarų Europos 
teatro sceną, tuomi iškeldama lie
tuvių menininkų vardą svetimųjų 
tarpe.
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SUTEMU PASAKOS
Jonas Gailius 

laukais, kuriuose vėjas surengia 
laukinį šokį.

Pro laukų platumas, pro miš
kų tankumynus, pro horizonte 
grimstančias trobeles, pro vėją ir 
audras jis mato gimtuosius lau
kus ir jaučia vėjo neužlygintus 
pėdsakus...

— Sustok! — sakai, ir jau nori 
išvesti iš šitų kryžkelių...

Lukterėk! Stipriau užmerk 
akis. Užmiršk savos širdies rau
dą ir visą praeitį užkask, kad 
ramia mintimi sektum pasaką 
apie visko netekusį žmogų.

žiūrėk, kokios degančios jo 
akys ir koks didelis nerimas vei
de. Klausyk, kaip daužosi Jo šir
dis, kaip krūtinė giliai alsuoja.

Staj, vėl ima į ranką plunksną, 
o ant stalo guli baltutėlis popie
riaus lakštas.

Matai, kaip jis mėgina) kaip 
rašo vieną raidę, paskum antrą, 
kaip keli žodžiai išbėga į lakštą.

Bet jis skausmingai suraukia

Dainuokite man apie juodą 
naktį ir sūtemas, nes mano 
pasaulyje daug saulės spindulių 
ir šviesos.
LACIAI plačiai atverk mano 
namų duris! Tegu renkasi 
juodi šešėliai ir sūtemos, te

gu liečia mano veidą ir bučiuoja 
akis.

Aš nenoriu matyt už lango be
siblaškančios obels ir palaužtos 
jos viršūnės. Nenoriu regėt juo
doj Žemėj įspaustos pėdos ir upės 

' sriauto sudraskytų krantų.
Ir maža paukštė tegu susigū

žusi tupi akacijų krūme ir lai 
klausosi juodos nakties vaiduok
lių kuždesio.

Dabar užžiebk mažutį žiburėlį 
ir pastatyk po paveikslu, kuria
me tingiai svyruoja pušys ir švel
nus vėjas kedena smilgų viršū
nes. Aš noriu matyti praskridusio 
paukščio pėdsakus, nes dar tebe
linguoja laukinio rožių krūmo 
viršutinis lapelis. siuiusiiiuųjai suraukia

O dabaros paremk savo galvą kaktą užbraukia visus žodžius, 
i mano krttlnę žiūrėk t žlburėl o norl jam dėtl? Jau , tu 
šviesoj snūduriuojant as gėles, ir užmiršai savo dienų srovenimą ir 
paklausyk mano pasakos. - - gyventi klajūno nerimu?

siveria. Ji ateina kaip sidabrinių 
varpelių skambėjimas, žvilgteri į 
klajūną ir tylL

— Gerai, kad atėjo! — džiau
giasi klajūnas, ir pradeda nesu
vaikyti savo minčių. — Tiktai ne
žinau, nuo ko pradėti. Juk šian
dien sunku gyventi kitu...

Žiūri į-atėjusios baltas rankas, 
į draugiškai besišypsančias lū
pas, šviesų veidą, banguojančius 
plaukus.

„Juk ji man labai gerai pažįs
tama, nors pirmąsyk aplankė 
šiame kambarėlyje“, — mąsto. — 
„Kokia nuoširdi jos šypsena ir 
kokios baltos rankos! Tik kodėl 
jos krūtinė susidumstė ir nera
miai kilojasi?“

Malda saulei

PinmiMAc — — — Ir į jo kambarį įs-
FABUDIMAS minga šviesus spindulys. Prade-

Jis gyveno kaip viršukalnių da slidinėti sienomis, peršoka į 
erelis, ir jo daina buvo skambi lubas ir atsimuša klajūno veide, 
ir lengva. Visame kambaryje pasidaro

Praeiviai su pavydu žiūrėjo į šviesu, saulėta ir giedra. Su- 
jo pėdsakus, įmintus nueitame skamba naujos melodijos, susipi- 
kelyje, ir susižavėję klausėsi jo na į iškilmingą himną ir didin- 
dainos. gai plaukia tolyn.

Bet Jis ne dėl to, kad kitus jis gi sėdi už stalo ir nuleidęs 
stebintų, ėjo ir dainavo, ne dėl ■ galvą jaučia, kaip gyvenimas kei- 
to, kad vergtų širdis.

Jo dvasia ilgėjosi nepasiekia
mų tolių, o neramus ilgesys pynė- 
nesuprantamas dainas, ir jo ne
masino pakalnėje dūlįs miestas.

Klajūnas ramus buvo savo ne
rime, nes žinojo, kad jie visi 
klostosi ramybe ir patenkinti 
lenkia sklidina taurę. Ko jie 
troško, ko norėjo — visa turėjo 
savo pastogėse: ir žvilgantį auk
są, ir svaigų vyną, ir pasiekiamą 
meilę. Naktį jie sapnavo fantas
tiškus sapnus, kurie su kaupu 
krovė laimės akimirkas jiems po 
kojų.

Tačiau kartą klajūnas išgirdo 
riksmą žmonių mieste, ir pama
tė, kaip upės krauju nusidažė. 
Jis negalėjo suprasti tos -meta
morfozės, nes brolis tykojo bro
lio kulnies, o sūnus kėsinosi prieš 
tėvą.

Dužo svaigaus vyno taurės, 
nyko brangus auksas ir išniekin
ta meilė užsidengė akis.

Paskum žmonių miestas nuti
lo, ir. vingiuotais laukų vieškeliais 
klajojo suskurdę keleiviai.

Dabar jie nieko neturėjo — ne 
tik aukso, ne tik vyno ir meilės, 
bet nė drąsos kalbėti, nė noro 
dainą užtraukti.

Mirė paskutinė šypsena kūdi
kio veide, ir didysis miestas ap
sigaubė dideliu liūdesiu...

Apkarto klajūnui dienos, o 
naktys pasidarė sunkios, kaip 
■kalinio grandiniai.

Nors mylėjo jis slėnio gyvento
jus, nors atjautė jų didžią nelai
mę ir liūdesį, tačiau nepanoro 
grįžti į jų miestą, ir išėjo į sve
timus kraštus.

Jis visa paliko — ir vienatvėj 
gimusius žodžius, ir džiaugsme 
sukurtas dainas, ir gelsvus ru
gių Jaukus. Su savimi tepasiėmė 
sunkią keleivio lazdą ir susku- 
dusią širdį.

Žadėjo tol klajoti, tol nenurim- 
ti, kol atras žmogų, mokantį iš
klausyti, suprasti ir įsijausti.

Mirusiųjų slėnis daugiau ne
galėjo uždegti jo dvasios.------

Prigesink žiburėlį ir nežiūrėk 
tokiomis akimis į mane.

Man rodos, pušys pradeda bus
ti, ir Jų šakose sielvartas švokš
čia. Žiūrėk; kaip susigūžė mažas 
pienės žiedelis, kaip smilgos su
sipynė.

Nors mano lūpos senų dienų 
pasaką kartoja, bet akys pačios 
užsimerkia, ir aš matau dulkiną 
kelią, besiblaškančius medžius ir 
pavargusius paukščius ant nuogų 
šakų.

Jis eina kelio pakraščiu ir dan
timis kramto pajuodusį pušies 
spyglį. Aš nematau jo akyse nė 
šlakelio gyvybės, o veide — gyvo 
jausmo. Matau tiktai dulkes ant 
susirūpinusios kaktos, ant įdubu
sių jo skruostų, krūtinės ir rankų.

Jis išėjo laimingesnis už kitus, 
nes žinojo, ko eina----------

NADAS RASTENIS
O šypsena skaisčios saulutės, 

Nevenk tėvų šalies!
Gal mūs sesutėms ašarėlės 

Per veidus nesilies ..

Likimas skyrė skaudžią dalį 
Birutės dukterims:

Audra širdy, audra daržely ...
Kada audra nurims? ...

Nors tu, o saule, nešk joms 5 
Auksuota šypsena —

Kol mes negalim jų lankyti 
Nei žodžiais, nei daina ...

vi]

čiasi.
PIRMASIS VAKARAS

Baigiasi diena, ir saulė nurieda 
už horizonto.

Žemę glamonėja ilgos vakaro 
rankos, liūliuoja ir migdo. Vėjas_________ F_____ ,___ ._______
nutyla, besiklausydamas sutemų ta diena, kad juos abu supa juo- 
dainos. das vualis. (

Klajūno kambaryje baigiasi jį šypsosi ir pasako, kad audra 
... aprimusi ir vėjas ne toks kandus. 

Tirštos sutemos veržiasi pro q buvo tikėjusis vėtrų, kurios 
langą ir juodu vualiu uždengia dainuotų apie dykumas ir tyrus, novai Ircltic Irnvffno roJnmoii Ne, jis nėra patenkintas siais 

žodžiais, nors juose nė krislelio 
melo. Kai nuoširdžiai kalbama, 
nematoma, kas už lango snūdu
riuoja ir neprisimenama gamtos 
stichija.

Įsmeigia akis į šviesų veidą, 
akimirksnį svyruoja ir klausia, 
ar juodu gali būti atviri.

. — O taip! — jos balsas prityla
minutes, ištisą pusvalandį, o iš ir įgauna aksominio šlamėjimo: 
mažučių šlakelių išauga didelis ji džiaugtųsi, jei galima būtų iš- 
nerimas. klausyti atviro pasisakymo.

Staiga smulkūs žingsniai, leng- Ir tada pradeda lietis juoda 
vutis barbenimas, ir durys pra- praeitis su dabarties netikrumu,

paveikslus, knygas, rašomąjį 
stalą.

Jis sėdi priešais langą Ir ste
bi, kaip visi daiktai liejasi į di
delę juodą dėmę. O viduje kaž
koks nerimas klaidžioja visomis 
gyslomis ir suplūsta į pačią širdį.

Akimirkos tamsiais dykumų 
karavanais traukia į praeitį, ir su 
savim nešasi po mažutį lūkesčių 
šlakelį. Paskum jos susilieja į

Dar kartą žvilgteri pro langą, 
atsidūsta ir pasako, kad jau mirš-

dar kartą sujuda vieškelio dul
kės, galingai subanguoja upės 
bangos ir tyliai kyla iš griuvėsių 
nyki dabartis. Ji tuščia kaip ka
pinės, su keliais atminimų kry
žiais. Už tos tuštumos — tirštos 
miglos supa artimųjų veidus, ir 
vieniša širdis nenorėdama pasi
skundžia.

Koks džiaugsmas: jis išklausy
tas!

Mato tai iš mąslaus veido, iš 
gilių akių, jaučia iš sunerimusios 
širdies ir atdūsių, girdi tylių žo
džių kuždėjime:

— Aš galiu būti šito sielvarto 
ir vienatvės sesuo!

„Ar tai yra meilė?!“ — klausia 
pats savęs klajūnas, ir neberanda 
atsako.

Meilė ateina kitokiais keliais ir 
kitaip žiburiuoja jos vylingos 
akys. Jeigu jai nepaduodama 
rankos, ji draskosi, niršta ir 
kerštauja, o čia paprasti žodžiai, 
bet tokia gili užuojauta.

— Ar mes galėtume kartkartė
mis mintimis pagyventi? — klau
sia ir laukia.

" — Jei tik negaišinčiau...
Jis pasako dar kelis žodžius, — 

ak, kaip nedaug jų bereikia už
miršus savo rūpesčius! — ir ste
bisi, kad toks trumpas buvo šis 
vakaras ir tokios nesunkios min
tys. —

O kai ji išeina, klajūnas ra
mybe klostosi.

Apie jį nakties tamsa ir jis ne
mato Jnė vieno daikto. Tiktai 
mėlyname danguje mirga žvaigž
dės ir pasakiškai šviečia paukš
čių takai.

— Prigeskite, žvaigždės: man 
per daug šviesos! — sušunka ir 
uždengia rankomis veidą.

Ir jis mato gimtąją žemę, kryž
keles, dainuojančias pušis. Girdi 
svetimo krašto vėją, nakties 
žingsnius • ir klaikios nedalios 
nusikvatojimą.

Jis jaučia, kaip baigiasi pirma
sis vakaras.

Dabar vėl uždek žiburėlį.
Žiūrėk, kaip išsigando šešėliai, 

kaip slapstosi kambario kertėse.
Plačiai atmerk akis!
Mano pasaka juk hebaisi, ir 

joje nėra smako. Joje nėra nė 
užkeiktos karalaitės, kuri kentė
tų didžiulio kalno prarajoje, 
jeigu ir yra truputis nerimo, tai 
ne pasakos, o mus supančios ti
krovės motyvas.----------

Klajūnas nesiblaškė, bet neti
kėjo.

Jis norėjo tikėti, bet diena buvo 
saulėta ir sutirpdė vakaro viziją.

Tačiau jis galvojo: jei laimė 
vienąkart pasibeldžia į duris, tai 
ir kitą sykį gali kelią susirasti.

Ir laukė.
(Bus daugiau)

O

STUDENTAI TREMTYJE

L LIETUVIŲ _____ , ___
Vokietijos ir Austrijos uni
versitetuose ir kitokiose aukš

tosiose mokyklose yra netoli dvie
jų tūkstančių — 1920. Jų studi
juojami mokslai apima visas sri
tis, — pradedant teologija-filoso-

J. AUGUSTAITIS

LIETUVIŲ studentų 1948 m. nutraukia. Iš minėto skaičiaus 
studijuojančių 111 asmenų turi 
affidavitus į Ameriką, — išvykę, 
studijas automatiškai nutrauks. 
Kita dalis, dėl nesugebėjimo (tas 
mažiausiai), dėl apsileidimo, dėl 
medžiaginių sunkumų ir kitų prie-
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vas. Daugelį studentų pašelpia 
B.A.L.F—as per L. Raudonąjį Kry
žių, bet tos pašalpos (ar stipendi
jos) toli gražu nepatenkina studen
tų reikalų ir jie yra verčiami ieš
koti kitų šaltinių savo daliai leng
vinti.

Lietuvoje gyvendami mes turė
jome įvairių pareigų, išeinančių iš 
tautos saugumo, ar kitokių viešų
jų interesų. Čia daugiausia tokių 
pareigų mes neturime, o pareigos 
jausmą mūsų tautai mes turime ir 
čia, tremtyje, vieni mažiau, kiti 
daugiau. Todėl gerai atliksime 
pareigas mūsų tautai, jei visais 
būdais padėsime studentams. Be 
organizacijų, kurios, kiek gali, stu
dentus globoja, reiktų, kad visuo
menė, kiek galėdama, prisidėtų 
nors ir kukliomis aukomis, o sto
vyklų vadovybės, kiek galėdamos, 
lengvintų mūsų pareigą studen
tams padėti, tai pastarųjų tokia 
pat pareiga sąžiningai dirbti. Vieni 
remdami, kiti studijuodami — 
geriausiai atliksime pareigas savo 
tautai.

Pradžioje straipsnio patiekti 
skaičiai rodo pasirinkimą studi
juojamų mokslų. Trys mokslų sri
tys silpnai atstovaujamos: miš
kininkystė — 23, veterinarija — 
21 ir chemijos mokslai tik 13. Tau
tos reikalai verstų turėti šiose sri
tyse didesnį studijuojančių skai
čių, ypatingai chemijos, jei esame 
nusistatę pakelti Lietuvos pramonę 
bei pragyvenimo lygį ir nesudaryti 
svetimiems Lietuvoje tos srities 
laisvą darbo rinką. Neabejoju, kad 
organizacijos padarys viską, ką 
gali, kad paskatintų bei palengvin
tų studijas, ypatingai chemikams, 
bet taip pat reikalinga, kad tą pa
justų ir suprastų visuomenė ir pa
tys studentai...

A. VAIČAITIS

Iliustracija

Pilnaties poezija

15 įvairių poeto rinkinių surink
tą, kas geriausio ir vertingiau
sio atrinktą ir „Pilnaties“ var
du pavadintą mūsų skaitančiąja! 
poeziją mylinčiajai visuomeneiir

PILNATISDIENŲ KRYŽKELĖJE
Dabar gerai. 9
Visuose namuose tamsu. Pro 

sutemas, pro juodą rūpestį aš ne
girdžiu pušų švokštimo ir nema- pateikė Jono Aisčio parinktų ei- 
tau, kaip mažas drugelis taikstosi lių tomelį Bernardas Brazdžionis, 
nutūpti ant balto ramunės žjedo. Knygą išleido Liudas Vismantas

Jei dar nenusibodo šis rūška- Schweinfurte, viršelį ir iliustraci- 
nas vakaras ir kaip paveiksle jas piešė dail. A. Vaičaitis, 
piešiami vaizdai, primerk, visai 
užmerk akis.

Tu matyk-----------
Plakasi pikti vėjai, vėtros snie

go vėpūtinius nešioja, maži 
paukšteliai virpa nuo šalčio ir 
baimės.

Gyvenimas stovi.
Nebeskamba dainos, žodžiai ne-

Apie Jono Aisčio pilnaties poe- : 
^iją nebėr reikalo recenzentui ( 
daug kalbėti po to, kai apie ją 
ištisą eilę metų tiek kalbėta, pa
galiau kai ta pati poezija tiek ■ 
daug kalba į skaitytojo ar1 klau- 1 
sėtojo širdį. Juk Jonas Aistis i 

wwonumum uauxus, zoazxai ne- jSS i
nešioja didžių minčių baladėmis Aleksandriškis) tai vx®”®.s tų.P ? . 
ar legendomis, piktos kalbos minentinių jaunųjų poetų, hune 
auSLvl3iFro sal‘- :

kaip nTA i

Ik MaAkmi kain užkeiktas ka- ri ,s.av° Pasekėjų bei mokinių. Pa- 1 
« Maiklu galiau lls vienas « ‘M. kuriuos raUOnas Ir negaU Išeiti 5k‘alkI1į žymi kūrybos originalumas ir 

aplink tamsu ir kurie paleIdžla kūrybiškal prĮpn- 
dytą žodį, vergiantį širdį.

Naujoji lietuvių poezija, šiuo 
atveju ir J. Aisčio, ėjo ranka 
rankon su laisvos ir nepriklauso- - 
mos Lietuvos gyvenimo kilimu. 
Tiek materialinės aplinkybės, tiek 
tautinės aspiracijos padėjo jauna
jai poezijai tarpti, žydėti. Tiesa, 
ypatingu rinkinių gausumu J. 
Aistis nepasižymi, nes Lietuvoj 
teišleido jų 4, paskum, ilgiau už-

vieškelių, nes 
ūkanota.

Ima į ranką plunksną, bet Ji 
bejėgiškai svyra, ir jis jaučia, 
kaip kažin kokia liepsna dega jo 
viduje. Ji audrina jo širdį, kai
tina krūtinę ir blaško neramias 
mintis.

Negali, atkurti nei paliktųjų 
sielvarto, nei savo ilgesio, tartum 
jų nebūtų pažinęs. Jis pasiklysta 
savo minčių. chaotiškame banga
vime ir akimis klaidžioja plačiais

A. TYRUOLIS

sieniuos gyvendamas, dar du, o 
dabar išleido ir rinktinės poezi
jos knygą. Tačiau visa Aiščio 
vertė glūdi kokybėje.

Šiuo tarpu Bern. Brazdžionis, 
duodamas mums J. Aisčio rinkti
nės poezijos knygą, suskirstė Ją 
į 6 skyrius, surinkdamas į juos 
ligi 80 eilėraščių. Kaip skyrių pa
vadinimai rodo, jie reiškia pa
grindinius >poeto kūrybos moty
vus, kaip laimę, baimę, meilę, tė
vynės grožį bei meilę, religinį 
jausmą, romantinę- egzotiką, kū
rimo valandą.

Kaip iš redaktoriaus įvado į J- 
Aisčio poeziją matyti, jis bus no
rėjęs ir pilną poeto kūrybos rin
kinį duoti, bet, nesant tam sąly
gų, jis tik sudaręs tokį, kokį nūn 
turime ir tą darbą atlikęs dviejų 
motyvų skatinamas: norėdamas jį 
duoti „kaip gražiausią poezijos 
dovaną kūrybos žodžio pasiilgu- 
siem broliams ir kaip šiltą dide
lio bičiuliškumo ženklą draugui — 
poetui“.

Šie motyvai, žinoma, bus ant 
rinkinio tairt tikrą antspaudą už
dėję: jis, tas rinkinys, įgauna 
klasiškumo pobūdžio (nes klasi
kus juk tik kiti teleidžia) ir šlie
jasi , prie poetinio pasaulėvaiz
džio redaktoriaus, kuris, kaip ži
nom, ekspresyviu kūrybos pobū
džiu skiriasi nuo savo draugo, 
impresyvios poezijos atstovo. Tik, 
kad ir ne per dideliam rinktinės 
poezijos rinktinėlyj, čia jnes tu
rim J. Aistį, pradedant jo „Eilė
raščiai“ ir baigiant „Chimeros 
akimis" bei „Nemuno ilgesiu“ (iš
leistu JAV). Čia randam jo bū
dingiausias eiles, kaip Einu ši
lan, Vaiski pilnatis, Kelionė, 
Draugystė, Apie rudenį ir šunį, 
Karaliaus šuo, Vai nedvelk ir ki
tus, kuriuose rasi J. Aistį mo
demų arba klasišką.

Iš poeto estetiškai impresionis
tinio vaizdavimo būdo supran
tamas jo varžymasis dėl žodžio 
(Kūrimo valanda), dėl asmeninės 
laimės, išraiškos (Laimės link), 
dėl egzotinių motyvų (Karalius 
Lyras). Jis pagaliau ir poetas pa
triotas tik impresionistinio nusi
teikimo: jį, sakysim, visai kitu 
jausmo išraiškos būdu (impresija) 
pripildo Vytauto praeitis, negu 
Maironį.

čia skaitytojas ras ne per daug, 
sakysim, momentui taip reikalin
gos patriotinės poezijos tai jis tu
rės neužmiršti, kokia yra buvus J. 
Aisčio poezijos tematika ir išraiš
ka. Kitokios tada, pagaliau, ir ne
buvo galima reikalauti. Juk kaip 
poetas patriotas ir pilietis (Mai
ronio ir F. Kiršos prasme) Aistis 
pasireiškė tik už tėvynės ribų 
(„Nemuno ilgesys“).

fija dr baigiant praktiškaisiais tech
nikos mokslais. Imant skaičiais, 
pirmoje eilėje eina technikai — 
441 stud., antroje, — medicinos — 
415 stud., toliau — filosofijos — 
206, meno — 138, kalbų — 138, 
ekonomijos — 111, gamtos-mate
matikos — 106, teisių — 75, agro
nomijos — 61, miškininkystės — 
23, veterinarijos — 21, chemijos 
— 13. Iš šio skaičiaus 165 dokto
rantai (dauguma jų baigia ir ruo
šiasi mokslo laipsnius įsigyti) ir 
56 diplomantai,— ruošiasi diplomui 
gauti. Apie 15 % yra aukštesniųjų 
semestrų (8—10), likusieji — že
mesniųjų semestrų studentai.

Be studijuojančių Vokietijoje ir 
Austrijoje yra dar daugiau kaip tre
jetas dešimčių studiuojančių Švei
carijoje. Anglo-saksiškuose kraš
tuose ir kitur, išskyrus pavienius 
asmenis, didesnio skaičiaus studi
juojančių neturime, nors visai nea
bejojame, kad būtų visų lietuvių 
noras turėti ten kuodaugiausia 
studijuojančių.. Anglijoje stu
dentui studijom ir pragyvenimui 
išeina 300—500 svarų į metus, o 
darbininko metinis uždarbis siekia 
vidutiniškai 300 svarų į metus Už-

žačių, studijas apleis ir mokslų 
nebaigs. (Jei normaliais laikais 
lietuvių studentų, remiamų vyriau
sybės bei visuomenės, užsienio 
universitetuose nebaigusiųjų bū
davo apie 10%, tai dabar jis žy
miai padidės). Tokiu būdu tas 
gražus studijuojančių skaičius gali 
labai .sumažėti...

Mes neabejojame, kad grįšime 
namo ir visi, pagal savo išgales, 
dirbsime Lietuvos atstatymo dar
bą. Vadovaujančiose vietose teks 
atsistoti gerai pasiruošusiems spe
cialistams. Didelę dalį tokių žmo
nių bolševikai išvežė 1940 m. į gi
lumą Sovietų Sąjungos ir jų dalį 
jau sunaikino. Ar kas iš jų išliks 
gyvas — nežinome. Vykstanti iki 
šiol emigracija iš Vokietijos ir 
Austrijos eina daugiausia sti
prių raumenų, o savaime darbą 
ieškojimo titulu, todėl inteligentas 
ar studentas, patekęs tokion emi- 
gracijon, dšeina iš savos profesi
jos...

Lietuvių tauta po visų jos 
paskutiniųjų nelaimių iš Rytų, rei
kia manyti, gravituos į Vakarus. 
Bet mes išliksime nepriklausomi 
tik tuomet, jei mūsų tauta, pirmo
je eilėje mūsų inteligentija, bus 
mažiausia bent tokių kvalifikaci
jų, kaip Vakarų Europos. Reikia, 
kad Vakarų Europa mus jaustų to
kiais, kaip ji, arba ne aukštesniais 
— reikia, kad mes jiem būtume 
partneriai visose gyvenimo srityse. 
Studijuojantis jaunimas turi čia 
progos įsigyti metodus ir žinias, 
per kuriuos jis įeis i Vakarų Eu
ropos tautų tarpą — pažinti giliau 
savo studijuojama sritį ir išmokti 
svetimų kalbų (netik vokiečių, bet 
ir kitų), kurios mums yra ir bus 
labiau reikalingos, kaip šveicarų 
tautai. Kiekvienas todėl studentas, 
išemigravęs ar šiaip nutraukęs 
mokslą, tuomi sudaro lietuvių tau
tai didelę žalą ...

Studijuojančių, kaip ir kitų lie
tuvių tremtyje, gyvenimas neleng-

PAŽYMĖTINAS ŽINGSNIS 
BENDRADARBIAVIMO 

KELIU
Latvių ir lietuvių suartėjimo ir 

bendradarbiavimo reikalas jau 
nebe nuo šiandien yra ir iš vie
nos ir Iš antros pusės suprastas. 
Nepriklausomybės laikais toj sri
ty buvo jau nemaža padaryta. 
Bet ir dabar, gyvenant tremtyje, 
šis reikalas vis labiau suaktuali
namas ir abiejų broliškų tautų 
bendradarbiavimas nuolat stiprė
ja, kaip gražiai parodė ir nese
niai įvykęs Latvių-Lietuvių Vie
nybės suvažiavimas.

Reikia pastebėti, kad latvių 
kultūrininkai žioj srity parodo 
gražios iniciatyvos. Šia proga 
verta iškelti aikštėn Kemptene 
leidžiumo „Šauksme“ žurnalo re
daktoriaus p. K. Lejasmeijers ir 
jo bendradarbių, ypatingai p. E. 
Skujenieko, pastangas. S. m. 1—2 
nr. „Šauksme" didelę viso nume
rio dalį yra paskyręs lietuviškie
siems dalykams. Didelis abiejų 
tautų suartėjimo šalininkas ir 
veikėjas rašyt. E. Skujenieks 
šiame numery duoda visą’eilę 
lietuvių autorių vertimų. Iš lyri
kų čia randame vertimus F. Kir
šos, St. Santvavo, J. Augustaity- 
tės-Vaičiūnienės, J. Aisčio, B. 
Brazdžionio ir P. Orintaitės. 
Lietuvius beletristus atstovauja 
V. Tamulaitis su novele ir N. 
Mazalaitė-Kruminienė su legen
da. Tame pat numery randame 
prof. St Kolupailos straipsnį 
„Technika ir jos priešai" ir p. E. 
Skujenieks rašo apie lietuvių 
tremties literatūrą, o P. Vilis 
Šiekšta apie lietuvius dailininkus 
tremtyje. Taip pat numeris ilius
truotas ir lietuvių dailininkų pa
veikslais — įdėta O. Dbkalskaitės 
Nemunas“ ir M. Paškevičiaus 
„Po bombardavimo".

Šios latvių kultūrininkų pas
tangos iš tikrųjų vertos pažymė
ti. Tai jau nebe bendros frazės 
apie giminingų lietuvių ir latvių 
tautų suartėjimą, bet realus 
žingsnis ta kryptimi, supažindi
nant latvių visuomenę su mūsų 
kultūriniais laimėjimais ir bend
rai dirbant bei svarstant aktua
lias problemas, kaip daro prof. 
St. Kolupaila savo straipsnyje.

A. G.

A. VAIČAITIS

Iliustracija

kad sovietai atstovaują pažangą, o 
visi jų priešai esą reakcionieriai. T. 
Farrel, Iškėlęs sovietuose viešpatau
jantį terorą Ir vlsoklariopą priespau
dą, nurodo, kad stalinizmas yra pa
čios blogiausios formos reakcija Ir 
kad kova su stalinizmu yra Iš tikrų
jų kova už patį žmogų ir jo dvasią.

Tarptautinė naujosios muzikos 
šventė

Naujosios muzikos tarptautinė 
draugija Amsterdame gegužės 5—13 
d. surengė tarptautinę naujosios mu
zikos šventę. Tarptautinę jury suda
rė J. Ibert (Prancūzija). G. Landre 
(Olandija), R. Palester (Lenkija), A. 
Rawsthom (Anglija) ir H. Soeverud 
(Norvegija).

Ir ėjo priešai ir jie tavo kūną 
mindė: 

Tekėjo kraujas upėm, ne lašais, 
Ag, tujen tąsyk savo veidą so

pulingą

Aukštai Iškėlusi nešei.
Redaktorius, atrodo, bus žiūrė

jęs atrinkimo pagal visuotinį poe
to kūrybos pobūdį: J. Aistį kaip 
poetą impresionistą, kaip estetą 
čia turim pirmoj vietoj. Ir jeigu

„Pilnaties“ rinkinys praturtin
tas dar J. Aisčio atvaizdu bei au
tografu, reikšmingomis dail. Vai
čaičio x iliustracijomis skyreliams 
ir pagaliau Bem. Brazdžionio ei
lė? Jonui Aisčiui „Amžių ugnis“. 
Svarbus ne tik skaitytojui, bet ir 
literatui redaktoriaus įvadas į J. 
Aisčio poeziją.

tat suprantama, kodėl Škotijos 600 
lietuviu šeimų (išeivių) per keletą 
dešimtų metų sugebėjo išmoks
linti tik 2 gydytojus ir 5 mokyto
jus... Tai skaičiai studijavusių 
tremtyje šių metų pradžioje. Lai
kui bėgant, skaičius mažėja. Tie, 
kurie išvažiuoja j Angliją, Ameri
ką ar kitur, studijas automatiškai

SĖKMINGAS KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS

Andrius Kuprevičius balandžio 10. 
koncertavo didžiulio „Teatro Argen
tine" scenoje, Buenos Aires provinci
jos sostinėje La Plata. Koncertą ren
gė ir globojo pati šio valstybinio 
teatro vadovybė.

Susitarus su „Teatro Augentino“ 
vadovybe. La Plata pasipuošė didžiu
liais plakatais su stambiu „pianistą 
lituano Andrius Kuprevičius" vardu. 
Bent kelios dešimtys dienraščių pa
lankiai suminėjo lietuvio vardą prieš 
ir po koncerto.

Apie tūkstantis Intelektualinės vi
suomenės dalyvavo Kuprevičiaus kon
certe. Publika gėrėjosi lietuvio skam
binamais Debussy, Moussorgsky, Cho
pin Ir kitų pasaulinio garso kom
pozitorių kūriniais. Griausmingi plo
jimai lydėjo Kuprevičių po kiekvie
no paskamblnlmo.

Paskirtos Pulitzer premijos
Gegužės 4 d. JAV paskirstytos ra

šytojams ir žurnalistams Pulitzer 
premijos.

Žurnalistinė premija paskirta „St. 
Lous Post Dispatch" už pranešimą 
apie didelę kasyklų katastrofą Cen
tralia (Illinois), kurio įtakoj padaryta 
žymių reformų darbo apsaugos srity. 
Už originaliausią amerikietišką dra
mą premiją gavo T. Williams, o J. 
Mlchener už rinkinį „Pasakojimai Iš 
Pietų Paclflko". Bert Andrews, „New 
York Herald Tribune" bendradarbis, 
Nat Finney, „Minneapolis Tribune" 
bendradarbis, ir „Baltimore Sun" 
bendradarbis P.W. Ward taip pat ga
vo žurnalistines premijas.
JAV raštytojas prieš Stalino mitą

Žinomas JAV rašytojas T. Farrel 
New York Times paskelbė laišką, ku
riame Iškelia reikalą tikroj šviesoj 
pažiūrėti į Stalino skelbiamą mitą,

Jurgis Baltrušaitis. Poe
zija. Spaudai parengė J. Aistis. Iš
leido kun. P. M. Juras, „Darbininko" 
spauda Boston. 1948 m. 270 psl.

Al f. Sešplakis. Vokiečių kalbos 
skaitymai pirmai Ir antrai gimnazi
jos klasei. „Sudavljos" leld. 1948 m. 
78 psl. Kaina nepažymėta.

Edgar Allan Poe Juodoji katė. 
Apysaka. „Gabijos“ leld. 1948 m. 18 
psl., kaina nepažymėta .

D r. Konstantin Vyšniaus
kas Elnlge praktische Bemerkungen 
ūber die Durchfūhmng der Behand- 
lung mlt kūnsUichem Pneumothorax 
und ūber die sogenannten Opfer der 
Kollapso-Theraple. Sonderdruck „Der 
Tuberkulosearzt" 1948, Heft 1, 9 psL
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Ką galima . pasakyti apie tuos 
kraštus?

Pirmiausia visas arabų pasaulis, 
kaip jis bebūtų valdomas, pereina 
vakarietiškų valstybių, o ypač 
anglosaksų, ūkiškon sąjungon. Čia 
įsispraudžia ir sovietai, bet jiems, 
išskyrus Libaną, nepavyko iškovo
ti didesnės įtakos.
• Tautinė mintis ten daug sveria, 
bet ji nebus įgyvendinta, iki da
bartinės dirbtinės valstybės liks.

Žibalinė politika. <
Artimuosiuose Rytuose užtinka- i 

me daugelį prieštaringų reiškinių. ' 
Egiptas deda pastangas suvakarėti, . 
kai Jemenas yra visiškai užsida
ręs, nes svetimšalis gali atvykti 1 
tik karaliui jį pakvietus. Ten ker
tasi gausybė prieštaringų idėjų: 
panarabiškumas, passlavizmas, pan- J 
judeizmas, nepaprastas skurdas ir 
effendi prabanga. O tam priešin- J 
gybių rezginyje žibalas yra tuo i 
didžiuoju veiksniu, kuris verčia jo i 
išbadėjusias Vakarų valstybes tar- : 
pusavyje vis smarkiau rungtyniau
ti. Religiniai aštrūs kampai vaka- 1 
riečius verčia ir čia pataikauti. ' 
Net sovietų atstovas Jemene kįek- 1 
vieną penktadienį vyksta į didžią- 1 
ją mečetę ir sėdi pirmoje eilėje. 1

Kova dėl žibalo vis aštrėja. Ži
balo šaltinių gręžėjai, jų naudoto- J 
jai, žibalo valyklų įkūrėjai, trans- < 
porto vamzdžių (pipe lines) tiesė- 1 
jai, cisternų savininkai, uostų sta- 1 
tytojai turi rūpintis ir „kraštų" 
saugumu. Toji saugumo politika < 
sudaro tarptautinį žaidimą. i

Artimuosiuose Rytuose yra tre- i 
jos žibalo versmės: Irane, Irake ir ; 
Saudi Arabijoje. Kiti kaimyniai . 
kraštai, jų tarpe ir Palestina, tar
nauja tik pirmųjų apsaugai. Ge
riausias žibalas Persijos įlankoje 
nureis niekais, jei beduinai sunai
kins vamdžių linijas ar Palestinos 
Haifoje neramus elementas su
griaus valyklas, kuriose perdirba
mas Irako žibalas. Todėl Hedžase 
ar Palestinoje turi būti vedama la
bai apdairi politika, kad nepažeis
tų žemės hkraujo" šaltinių. Tos 
politikos viešpačiu anksčiau buvo ] 
britai, kurie palaipsniui turi už- 
leisti pozicijas JAV. Ten grumiasi ] 
ne State Departament su Foreign , 
Office, bet nekalti' vardai: Anglo- į 
Iranian Oil'Co su Standard Oil Co . 
iš New Jersey, California, Texas 
ar Socony Co. Dažnai jos pakeičia ' 
vardus, pav. Į skambų Arabian- j 
American Oil Co. Tos bendrovės I 
Artimuosiuose Rytuose sukuria . 
tūkstančio ir vienos nakties pasa
kų .įvykius ir viešpatauja kraš
tuose.

JAV žibalo bendrovės ne vien 
įsigali Persijos įlankoje, bet britus 
priverčia 40% žibalo perleisti 
Irane. Tai padaryta ne lengva šir
dimi, bet kad sovietus „išspaudus" 
iš Azerbeidžiano, kuriame jie sie
kia ne vien žibalo šaltinių, bet ir 
geopolitiškai strateginių tikslų- 
anglosaksų grėsmę kiek atokiau 
nuo Baku pašalinti. Tas žaidimas 
neišvengiamas, kad Teherano par
lamentą palenktų padaryti spren
dimą sovietų nenaudai.

Vien Saudi Arabijoje žibalo 
uostui Įrengti išleidžiama 200 mil. 
dol. Vamzdžių linija 1600 km. 
ilgio, 72 cm. diametro numatoma 
1965 m. transportuoti į dieną dau
giau žibalo, kaip dabar pagamina : 
JAV. Saudi Arabija tuomet galės 
puikiai gyventi vien iš žibalo pa
jamų, bet tas kraštas tuo atveju 
pareis nuo kapitalo įgeidžių.

JAV neseniai išsikovojo Irane 
25%, Persijoj arti pusės. Tų dvie
jų kraštų žibalo ištekliai siekia 
arti 1,5 milijard. to. Persų Įlankoje 
pusiau pasidalinto žibalo ištekliai 
yra 0,5 milijard. to. išteklius. Aba- 
dano, Bahreho iš kitos valyklos 
turi veikti. Artimųjų Rytų dabar
tinė žibalo gamyba 200 mil. stati
nių Į metus sudaro didžiausią sta
tišką ir dinamišką veiksni tarptau
tinėje politikoje.

Britai padaro ypatingai ryžtingą 
posūkį 1941. V. 29, kai Žemuosiuo
se Rūmuose pirmą kartą pažada 
skatinti kultūrinę, ūkinę ir politinę 
arabų sąjungą. Panašus.pareiški
mas pakartotas 1943 m. II. 24 d., 
nugalėjus Irake sukilėlius ir ties 
EI Alamein sudavus priešui smūgĮ. 
Tuo metu prancūzai vedė dar seną 
politika. 1943 m. prancūzų kova su 
libaniečiais, norinčiais pasiskelbti 
nepriklausoAais, sujaudino visą 
pasaulį. Sirijoje baigėsi prancūzų 
mandatas 1941 m. Damasko bom
bardavimas 1945 m. gegužės mėn. 
sudarė arabams blogiausios rūšies 
įspūdį. Charles de Gaulle su G. Bi- 
dault bandė užmegsti glaudžius 
ryžius su sovietais savo svoriui 
britų akyse padidinti. Tačiau tas 
mostas pasirodė esąs buvęs dar 
nenaudingesnis.

1944 m. pabaigoje Aleksandrijo
je susirenka Egipto, Sirijos, Irako, 
Transjordanijos, Libano ir Palesti
nos atstovai. Toje konferencijoje 
įkuriama Arabų sąjunga, kuri nū
nai atlieka svarbų vaidmenį. Są
jungos tikslas — gynimas arabų 
valstybių nuo bet kurios agresijos, 
derinimas užsienio politikos, glau
dus bendradarbiavimas ūkio ir 
kultūrinėje srityje bei išsprendi
mas tarp savęs ginčytinų klausi
mų. Tuo metu Libanui buvo palik
tos tos sienos, kad jį apsaugotų 
nuo Sirijos užmačių. Palestinas 
arabai sulaukė ne tik užuojautos, 
bet ir gavo pritarimo ginti savo 
reikalus.

Tik vėliau, tarpininkaujant b’ritų 
ambasadoriui Kaire lordui Killear- 
nui, 1945 m. vasario mėn. šaukia
ma kita konferencija, kurion 
pakviečiami karalius Ibn Saud ir 
Jemeno valdovas Imam Jaki. Tais

metais kovo 9 d. 7 valstybių pasi
rašoma Arabų sąjungos statutas. 
Tuo metu įvyko bent formalus su
sitaikymas tarp Ibn Saud ir heti- 
mitinio sosto Įpėdinio Abdulah, 
Transjodanijos emiro, Irako kara
liaus Feizalo ir Ibn Saud, kuris 
1924 m. Feizalo tėvą didįjį šerifą 
išvijo iš Mekos. Sirija ir Libanas 
jautė grėsmę iš Abdulah, o Egipto 
karalius Farukas nuolat nesutarė 
su Vafdo partija.

Arabų sąjunga dar nėra pasie
kusi daug kur sprendžiamos ga
lios. Tačiau šiandien jau jungia 
30 mil. arabų, nors neparodė apsi
sprendimo ginti Suesą ir naftos 
šaltinius, savo priemonėmis ar sa
vo kraštą civilizuoti ir sukultūrinti.

Arabų sąjungos didžiausias prie
šas yra sionizmas. Aldui Rahman 
Azzam tapo didžiausiu organizato
rium „šventojo karo" prieš žydus 
Palestinoje. Jam galop pavyko 
įjungti Egiptą ir kitus kraštus į tą 
žygį. Dar prieš jį pradedant, JAV, 
iš dalies perėmusi britų paveldėji
mą, pasviro arabų naudai. Žydų 
stambusis kapitalas, anksčiau dau
gelį sužavėjęs, dabar pamirštamas. 
Po antrojo pasaulinio karo žydo 
kankinio vardas dabar nublunka. 
Jis tampa eiliniu piliečiu arabų 
žibalo pavėsyje.

Arabų sąjunga, aprėpianti 30 mil. 
žmonių, prieš akis turi gausybę 
klausimų. Ar ateityje jai neateis į 
galvą sujungti visus arabus, išblaš
kytus Afrikos žemyne? Ar ji neuž
simos vadovauti arabų kultūriniam 
pasauliui, kuris sudaro šeštadalį 
žemės gyventojų? Ar jie, kaip sa
vo metu turkai, akimis nemos į 
Indiją, Viduržemio jūrą, o gal ir 
Europos žemyną, kuris juos išmo
kė tiek gero ir blogo?

įspūdžiai iš šveicaruos
J. ME S KAUS KAS

LIETUVIAI
J. Karpavičiaus, organizuoja jau
nimo chorą.
ARGENTINOS LIETUVIAI DAI

NUOJA PER RADIJĄ
Sv. Cecilijos vardo choras, ve

damas V. Rymavičiaus, balandžio 
15 d. dainavo per Buenos Aires 
radio stotj. Po to garsus Argenti
nos rašytojas-Juan Jose de Suoza

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PRO
TESTAS

Balandžio 11 d. New Yorke, 
Manhattan Center salėje, įvyko 
masinis visų sovietų pavergtų 
Europos ir Azijos tautų susirinki
mas, pavadintas „Freedom Rally", 
kuriame dalyvavo ir lietuvių atsto
vai. Kalbas pasakė sen. Styles 
Bridges iš New Hampshire, buv. 
senatorius Burton K. Wheeler ir 
prof. Oscal Halecki. Sen. Bridges 
kalbos dalis buvo transliuojama 
visų dalyvavusių tautų kalbomis 
per radiją. Lietuviškai kalbėjo 
ALT Inf. Centro direktorius K. 
Jurgėla. Susirinkimas priėmė griež
tą rezoliuciją, kurioje reikalau
jama, kad JAV imtųsi atitinkamų 
žygių prieš Rusijos smurto aktus.
BALFO SIUNTOS TREMTINIAMS

Š. m. kovo mėn. BALF pirmąja 
siunta išsiuntė Europon lietuviams 
tremtiniams šelpti 31 maišą varto
tų drabužių, 8 dėžės avalynės, 3 
dėžes mokyklos reikmenų, 2-įvai- 
rių daiktų 1-knygų ir 26 dėžės 
Įvairių maisto produktų. Antrąją 
siuntą sudarė 18 statinių sūdytų ______ _____ ______________
lašinių, o trečiąją siunta išsiųsta' ateity ir daugiau radio koncertų. 
145 dėžės Įvairių konservuotų mė
sos produktų. Visų siuntų vertė 
siekia 6.085,95 dol.
IŠ BRAZILIJOS IŠVEŽTI LIETU

VIAI KOMUNISTAI
Iš Sao Paulo į Rio de Janiero 

neseniai buvo išvežta 250 komu
nistų, jų tarpe ir keli jau anksčiau 
spaudoj minėti lietuviai. Iš ten 
pirmuoju Į Vokietiją plaukiančiu 
laivu jie bus išvežti Į Europą ir 
paskirstyti po jų kilmės kraštus.
LIETUVIŲ JAUNIMO CHORAS 

BRAZILIJOJE
Brazilijos Lietuvių Jaunimo Są

junga „Vytis“ vadovaujama pirm.

Hauau dailės dirbtuvėje drožinėtojai 
darbo metu

Reily pasakė palankią kalbą, pa
brėždamas, kad Argentinoje gyve* 
ną 50.000 lietuvių yra rimti, 
darbštūs ir šiai šaliai naudingi 
žmonės. Choras numato suruošti

BELGIJOS LIETUVIAI AUKOJA 
TREMTINIŲ MOKSLEIVIJOS REI

KALAMS
Liežo apylinkės lietuviai renka 

aukas tremties moksleivijai Vo
kietijoje šelpti. Šiam reikalui vajų 
paskelbė L. Raud. Kryžius, 
NAUJAS TEOIOGIJOS DAKTA

RAS
Balandžio 14 d. Romoje baigė 

teologijos studijas kun. Kazys 
Černiauskas, M. 1. C., apgynęs su 
pagyrimu dizertaciją teologijos 
daktaro laipsniui gauti. Kun. Čer
niauskas draugė su kitais marijo
nais ruošiasi išvykti iš Romos į 
Argentiną dirbti lietuvių tarpe.

APIE Šveicarijos gamtos
grožį nebetenka nieko ra
šyti, nes apie tai daug jau 

rašyta ir Šveicarijos grožis vi
siems žinomas. Kaip seniau pa
jusdavom z ryškų skirtumą, per
važiavę sieną ties Kybartais, taip 
dabar pastebimas ryškus skirtu
mas važiuojant iš Vokietijos į 
Šveicariją. Šiapus sienos daug kas 
sugriauta, anapus sienos viskas 
sveika. Jei Vokietijoj dar kas ir 
nesugriauta, tai viskas nublukę, 
nuskurę. Ten viskas išdažyta, 
švaru, tvarkinga. Šiapus sienos 
jaučiamas skurdas, nerimas ir 
nuovargis, visko nepriteklius, 
žmonės apiplyšę, išvargę. Ten vis
ko pilna, žmonės gerai apsirengę, 
sotūs, nematyti jų veiduose di
desnio rūpesčio. Buvę labai tvar
kingi ir punktualūs, traukiniai 
Vokietijoje dabar nepunktualūs, 
netvarkingi, purvini, be šviesos, 
be langų ir visados neįmanomai 
prisikimšę. Šveicarijoj traukiniai 
punktualūs, švarūs, tvarkingi, be 
jokio perkrovimo. Bet susisieki
mas traukiniais, palyginus su 
Vokietijos, yra labai brangus. 
Pav. už 2 valandų kelią reikia su
mokėti 14 frankų, t. y. netoli ke
turių dolerių. Iš visų Europos 
valstybių tik Šveicarija ir Por
tugalija liko šio karo nepalies
tos, nesugriautos. Todėl Šveica
rijoj konjunktūra dabar yra la
bai gera. Visi fabrikai dirba pil
nu tempu ir vis nespėja paten
kinti paklausos. Ne tik visi švei
carai įsitraukę į darbą, bet dar 
daug darbininkų įvežta iš Italijos. 
Nežiūrint, kad darbininkų trūks
ta, tačiau Europos trefntinių 
šveicarai tuo tarpu įsileisti nenori. 
Konjunktūrai pablogėjus, italus 
darbininkus, jie galėsią grąžinti 
namo, o įsileidus tremtinius, jų 
nebūsią kur grąžinti ir reikėsią 
juos išlaikyti. Tais ekonominiais 
sumetimais tremtiniai ir neįsi- 
leidžiami. Šveicarija yra tapusi 
turtingu kraštu. Pramonė ir 
sunkioji pramonė karo ir pokari
niu metu išsivvstė gana gerai. 
Krašto turtingumui pavaizduoti 
galima paimti kad ir šį pavyzdį. 
Zuriche. kuris turi apie 400.000 
gyventojų, yra 160 milijonierių. 
Reikia pasakyti, kad šveicarai 
dar nėra savo ekonominiu gyve
nimu patenkinti. Jie norėtų dar 
kažko geresnio. Jie vis skundžia
si, kad mokslinėms įstaigoms ir 
kitiems reikalams vis trūkstą pi
nigų. Praėjės karas jiems taip 
pat daug kainavęs. Jie daug ka
pitalo sudėję apsiginklavimui.

J dabartine politine visos Euro
pos ir viso pasaulio situaciją vie
ni šveicarai žiūri su susirūpini
mu, kiti su tam tikru lengvapė
diškumu. Vieni mano. kad. Euro
poj kilus katastrofai, Šveicarija 
neutrali išlikti negalės, kiti gi 
mano, kad juos Dievas, kaip ir 
praėjusius du karus, nuo kata
strofos ir sunaikinimo apsaugos.

Savo statyba šveicarai yra 
smarkiai pažengę pirmyn. Man 
teko aplankyti Fribourgo univer
sitetą. Universiteto pastatai baig
ti statyti 1941 metais, labai mo
derniški. Juos yra nusifilmavę 
iki smulkmenų Brazilija. Argen
tina ir Prancūzija ir visos nori 
pasistatyti ką nors panašaus. Pa
statai iš tikrųjų labai modemiš
ki. Auditorijos, seminarai, biblio
tekos, muziejai, studijų kabine
tai etc. labai patogūs ir labai 
moderniški bei praktiški. Apšvie
timas, apšildymas ir kiti tech
niški įrengimai labai modemiš
ki, komplikuoti, bet ir patogūs. 
Studentų Fribourgo un-tas turi 
apie 1300. Matyti ir daugiau da
bar pykdomos modeminės sta
tybos.

Apskritai miestai yra gražus, 
švarūs ir tvarkingi. Krautuvėse 
nuo lubų iki grindų visko pilna. 
Žmogus, seniai normalų gyvenimą 
bematęs, keistai pasijunti, įėjęs į 
krautuvę ir matydamas ją pilną 
visokių gerybių. Kažkaip atpras
ta ir nejauku darosi, nes to
kiais momentais „ryškiau prasi
kiša mūsų vargas ir skurdas. 
Šveicarams nieko netrūksta, jie 
visko turi, visko gauna. Gyveni
mo standartas Šveicarijoje gana 
aukštas. Mums nuvažiavus su 
tuščiomis kišenėmis ir su savais 
apskaičiavimais, viskas yra labai 
brangu. Pav. pasiūtas kostiumas 
krautuvėje kainuoja apie 200 f r. 
t. y. apie 60 dolerių, geri batai 
20—100 fr. t. y. apie 25 dol., vir
šutiniai marškiniai aie 15—30 fr.

Hanau dailės di-btuvėje 
drožinys

t. y. apie 4—7 dol. Knygos taip 
pat. labai brangios. Didesni me
dicinos ar technikos veikalai kai
nuoja nuo 60 iki kelių šimtų 
frankų. Maistas palyginti taip pat 
nepigus, pav. svaras margarino 
kainuoja 1, 8—2 fr., kavos kg. kai
nuoja nuo 4 iki 9 frankų.

Uždarbis Šveicarijoje yra gana 
įvairus. Profesorius gauna 1500 
fr. mėn., tarnautojai 250 iki 1000 
ir daugiau. Darbininkai uždirba 
gana įvairiai. Geresni amatinin
kai uždirba iki 700—800 fr. per 
mėnesĮ. Eilinis darbininkas, žino
ma, žymiai mažiau. Fabrikuose Į 
valandą uždirbama 1, 4—3 f r. ir 
daugiau. Pietūs Šveicarijoj kai
nuoja 2,75—3,25 fr.

Visi lietuviai Šveicarijoje dirba. 
Daugiausia uždirba amatininkai. 
Intelektualai tremtiniai savo sri
tyse Šveicarijoj darbo negauna. 
Vienas lietuvis gydytojas buvo 
gavęs tarnybą ligoninėje, bet pas
kutiniu laiku buvo atleistas ir 
dabar dirba tik kaip svečias ne
apmokamai. Kitose srityse taip 
pat šveicarai stengiasi nuo inte
lektualų apsisaugoti ir jų neįsi
leisti. Svetimšaliams iš vietos į 
kitą vietą persikelti yra Įvairių 
policinių suvaržymų. Nors Švei
carijoj konjunktūra ir gera, nors 
jiems žmonių ir darbininkų rei
kia, tačiau nuotaika ir sąlygos 
tokios, kad lietuviai ten antrosios 
savo tėvynės rasti negali ir visi 
nori kur nors išvažiuoti, ypač in
telektualai.

Apskritai Šveicarija labai gra
žus ir simpatingas kraštas. Žmo
nės atrodo taip pat geri ir sim
patingi. Šveicarija yra kurortų ir 
turistų kraštas. Visi Į ją atvažiuo
ja daugiau ar mažiau pilnom kiš
enėm ir išvažiuoja tuštesnėm. Tas 
faktas šveicarų būdui ir psicholo
gijai nėra be įtakos. Tvarka, šva
ra ir pažanga Šveicarija gali di
džiuotis.

— Vietos tarptautinio komiteto pre
zidiumas balandžio 27 d- surengė Mr. 
Christensenui išleistuves. Visų trijų 
Pabaltijo komitetų Mr. Christensenui, 
kuris kaip retai kuris kitas IRO tar
nautojas atjaučia tremt nių interesus, 
buvo įteikta prisiminimui dovanų. 
Lietuvių komiteto pirm. įteikė gražų 
kaklaraišti.

—Vietos komitetas savo balandžio 
2 7d. posėdyje nutarė pašalinti iš 
LTB stovyklos Kemptene Praną Alek
sandravičių už nedrausmingumą, gir
tavimą, vagystes Ir be žinios pasiša
linimą iš stovyklos, vengiant atsako
mybės, o gegužės 3 d. posėdyje nu
tarė pašalinti Joną Kerši už-nedraus
mingumą, g:rtavimą ir muštynes. Abu 
asmenys buvo pakartotinai (spėti ir 
nubausti vietos admlnist-acijos parei
gūnų. o P. Aleksandravičius baustas 
net teismo. e. ai —

Sesei PASKANYTEI DAN
GUOLEI, jos brangiam tė
veliui mirus, gilią užuojau
ta reiškia 
„Šešupės" Skaučių Tuntas

Ingolstadte

Sesę PASKANYTĘ DAN
GUOLĘ, jos mylimam tėve^ 
liui mirus, nuoširdžiai už
jaučia
Vyr. sk. „Gražinos" būrelis

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad po ilgos ir 
sunkios ligos 1948. 5. 8. 
Muencheno Altersheim li
goninėje, aprūpintas Šv. 
Sakramentais, mirė mūsų 
mylimas vyras ir tėvelis

PAŠKANIS ANTANAS
Palaidotas 1948. 5. 12 Ingol- 
stadto katalikų kapinėse. 
Nuliūdusios žmona ir duktė

Arabų sąjunga.
Bonapartes skardieji šūviai pras

kleidė Artimųjų Rytų užuolaidą, 
' nuleistą Kryžiaus karų laikais. Tuo 
metu suduotas Konstantinopolio 
kalifiškai imperijai pirmas smūgis 
atpalaidojo veržlias jėgas. Vaha- 
bitų sekta anuomet organizuoja 
pirmą sukilimą, kurį numalšina 
Mahometas Ali ir sukuria pagrin
dus nepriklausomai Egipto kara
lystei. XIX a. antroje pusėje vyks
ta nuolatinių rungtynių tarp sulta- 

‘nato ir Europos galybių, kurios 
siekia arabų pasauli išsilaisvinti.

Beiruto jėzuitai padaro milžiniš
ką revoliuciją arabu kalboje. Ara
bų literatūra verčiama i Europos 
kalbas. Arabų spauda, sutelkta 
Egipte, vis labiau tobulėja. Spau
dos ir mokyklų įtaka didėja. Savi 
universitetai, ypač Egipte, ruošia 
naujus šviesuolius. Jie 1913 m. 
pirmą kartą susirenka Paryžiuje 
panarabinėn konferencijon. Jai iš
siskirsčius, Mekoj sukuriamas ara
bų Vatikanas.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
nušluojama turkų galybė arabų 
pasaulyje. Lykes-Picot sutartimi, 
sudaryta 1916 m., sukuriama A.B.C. 
sritys Suesui ginti. Čia padedami 
pirmieji politiniai pagrindai arabų 
pasauliui anjungti. Tačiau anuo 
metu nutylėta apie ūkį, kuris tapo 
skaldančiu veiksniu, o visuotinę 
arabų kraštų sujungą protarpiais 
pavertė gražiu sapnu.

Du tolimesni dešimtmečiai, t. y. 
tarpsnis iki antrojo pasaulinio 
karo, daug ką atnešė arabų pasau
liui. Ibn Saud apvienijo ar jėga 
sudraudė atskiras kiltis Arabijos 
pusiasalyje.

Britai sąmoningai skatina arabų 
pasaulio susipratimą ir tautinę 
emancipaciją. 1921 m. lordas 
Lloyds, vėliau britų komisaras 
Egipte, ruošė kelią emancipacijai. 
Britai sudaro sutartį 1928 m. su 
Transjordaniją, 1932 m. Irake pa
naikina britų mandatą, o 1936 m. 
su Egiptu pasirašoma savitarpės 
pagelbos sutartis karo atveju.

Tiktai kalbama, o imigracijai durys ir loiiau pasilieka uždarytos

NEWSWEEK" gegužes 10 d. 
numery rašo: „DP laukia, o 
Kongresas vis kalba. 850.000 
DP laukia nuo pergalės dienos, gy

vendami viltimi, nors dežnai ir 
netekdami kantrybės, stovyklose, 
išmėčiotose po Vakarų Europą. Jip 
nenori išnykti, bet jie nenori ar
ba negali grįžti namo, Daugelis 
valstybių yra pasirengusios juos 
priimti, jei tai padarys ir JAV. 
Bet Kongresas vis neapsispren
džia. Kiek bus Įsileista? Kas bus 
įsileisti? Ar jie bus traktuojami 
kaip išimtinis bėdos atsitikimas, 
ar bus įsileidžiami normalių kvotų 
keliu? Vien Atstovų rūmai per 
šešioliką mėnesių davė 21 skirtin
gą atsakymą ir vis naujų projektų 
antplūdis nebuvo vienintelė prie
žastis, kad kongresas tiktai kalbė
jo, o neveikė. Jei žmoniškumas 
kviečia JAV atidaryti kai kuriems 
DP duris ir jei to nedaroma, ar 
čia nėra įvairių prietarų padiktuo
to atsargumo. O gal čia DP žydai? 
Bet ar jie taip pat neatvyko iš 
Rytų Europos? Ar tai nereiškia, 
kad jų dauguma gali būt buvo ko
munistai.

Strattono projektas, siūląs pri
imti 400.000 DP, dėl gausybės pa
sisakymų, apimančių daugiau kaip 
700 puslapių palankiausių atsilie
pimų, Įklimpo Atstovų Rūmų imi
gracijos juridinėje pakomisėje. Se
nato imigracijos juridinėje pako
misėje tokio pat likimo susilaukė 
Fergusono ir dar kiti šeši projek
tai. Bet piliečių komitetas išvie- 
tintiesiems asmenimis padėti, judri 
ir pajėgi organizacija, suorgani
zuota 1946 m. gruodžio mėn., pir
mininkaujant dekanui Earl G. Har
rison, neleidžia kongresui užmiršti 
DP. Jis supažindina kraštą su DP 
ir daro spaudimą Kongresui juos 
įsileisti. Su tokiomis šviesiomis 
asmenybėmis priešaky, kaip Vir
ginia C. Gildersluve, Herbert H. 
Lehman, Mrs. Franklin D. Roose
velt, Edward R. Stelinius, Herbert

Siaurinėje Dakotoje, pietinėje 
Dakotoje, Wisconsine, lowoje ir 
Montanoje, kurių pramonė karo 
metu neteko daug darbo jėgos, 
išsivystė judėjimas, raginąs šiuos 
plyšius užpildyti išvietintaisiais 
asmenimis. Kai kurie štatai su
organizavo jkurdinimo komisijas. 
Iš lowos pranešama, kad ji galinti 
įkurdinti 9.000 DP, Minnesota no
rinti gauti 9.000 DP šeimų.

Anksčiau Įstatymo priėmimas 
buvo moralinis reikalas, dabar iis 
tapo ekonominis. Anksčiau proble
mą sudarė, ar Kongresas priims ar 
ne DP Įsileidimo Įstatymą, 'dabar 
gi — koks bus Įstatymas ir ką pri
ims. Kai kurie kongreso nariai, 
kaip atstovas Ed. Gossett iš Texas, 
dar tebėra nusistatę prieš DP ir 
juos vis dar palaiko organizacijos, 
kaip Amerikos revoliucijos dukte
rys. Bet spaudimas iš kitos pusės 
vis tiek didesnis. Amerikos legio
nas, buvęs aukščiau kietai nusis
tatęs prieš imigraciją, pakeitė sa
vo nuomonę. Katalikų bažnyčia 
aktyviai propoguoja DP įsileidimą.

Taip balandžio 29 d. Atstovų Rū
mų teisinė komisija formaliai pa
tvirtino Felow projektą, pagal kurį 
būtų priimta 200.000 DP per dvejus 
metus. Pagal tą projektą apie 
140.000 vizų būtų suteikta katali-

Bayard Swope, Charles P. Taft ir 
John J. Raskob komitetas tik 1947 
m. DP reikalams išleido 383.041 
dolerį. Per pirmąjį 1948 m. ketvirtį 
komitetas išleido 149.508 dol., t. y. 
daugiau, negu bet kuri spaudimo 
grupė, turinti reikalų su Kongresu.

Be to, Kongresas siuntė komisi
jas į Vakarų Europą, kad padėtį 
ištirtų vietoje. Atstovų Rūmų Ful- 
tono pakomisė aplankė 250 DP sto
vyklų. Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje ir parašė išsamius prane
šimus, palankiai pasisakančius už 
DP priėmimą. Senato pakomisė 
taip pat apžiūrėjo stovyklas.

Ką pagaliau Kongresas atrado, 
kas visiškai sugriovė ankstyvesnę 
nuomonę apie DP?

Tiktai 20% buvo žydai. 70% bu
vo katalikai ir likusieji protestan
tai. Jie yra toli nuo komunistų, 
jie, bent didžiausia dalim, yra žmo
nės, kurie atsisakė grįžti namo, 
kadangi jų tėvynės dabar, yra ko
munistų valdžioje. Maždaug apie 
pusė, pavyzdžiui, buvo lenkai. Ru
sija, Lenkija ir Jugoslavija kovojo 
Jungtinėse Tautose, kad juos grą
žintų atgal, bet greičiausiai jie bū
tų atsidūrę belaisvių stovyklose, 
o ne gimtuose namuose. Todėl JT, 
remiamos JAV, atsisakė tai pa
daryti.

Daug Kongreso atstovų atsiuntė kams, 40.000 žydams ir likusios 
komitetui reikalavimus, kad, svars- *--*--*----" -«-*---- ---
tant jų įsileidimo klausimą, būtų 
kreipiamas dėmesys į DP ekono
minę vertę. Prie daugiau negu 
60.000.000 jau dirbančiųjų JAV ir 
nuolatinio darbininkų pareikalavi- , .
mo didėjimo darbo paklausa staiga> Senate. Senatas turi ir savo pro- 
tapusi nepaprastai maža. Statybos ' ’ ‘ • »-u
Įmonės reikalavo stalių, mūrininkų 
ir tinkuotojų. Amerikos viešbučių 
sąjunga skundėsi, kad jai trūksta 
6.000 virėjų, nes antrosios kartos 
amerikiečių nebegalima prisivilioti 
į virtuves. Vyrų ir moterų rūbų 
siuvyklose taip pat skundėsi darbo 
jėgos trūkumu.

Valandėlė Hanau dailės dirbinių 
dirbtuvėje

Lietuvis, netekęs gimtojo krašto ir 
savo namų, ėmėsi naujų darbų, kurie 
ateityje būtų patys praktiškiausi ir 
kurie užtikrintų bent minimalų pra
gyvenimą. Todėl tūkstančiai lietuvių 
tremtinių kruopščiai mokėsi įvairių 
amatų. Vieni tapo šaltkalviais, kiti 
mūrininkais, auto mechanikais, elek- 
trotechnikais, siuvėjais, staliais ar 
batsiuviais.

Dalis mėgėjų pasirinko dailės- dir
binių amatą. Tokių dailės darbų ama
tininkų mes randame tai vienoje tai 
kitoje lietuvių kolonijoje. Viena gal 
iš stipresniųjų dirbtuvėlių laiKyt.na 
Hanau stovykloje.

Pirmaisiais antraisiais tremties me
tais Hanau stovykloje veikė amatų 
mokymo plačios apimties dirbtuvės 
su (vairiais skyriais. Čia taip pat bu
vo, ir dailės darbų skyrius, kurt baigė 
nemažas būrys ir lietuvių. Pagaliau, 
(gyję „diplomus", dailės darbų meis
teriai įsikūrė stovykloje savarankiškai 
veikiančią dirbtuvę, kurios gaminiais 
daugiausiai pasinaudojama įvairiems 
reprezentacijos reikalams. Šiandiena 
šioje dirbtuvėje randame kelioliką as
menų. Štai V. Senuta, vienas iš sti
priausių šioje srityje, puikiai valdo 
peiliuką ir medyje įkūnija daug gra
žių minčių. Valstybės emblemos, lie
tuviškas sodžius, rugiapiūtės pabaig
tuvės, lietuvio tremtinio atsisveikini
mas su. mieląja tėvyne if daugelis ki
tų vaizdų gyvai mums primena mie
ląją tėviškę. Dirbiniai skoningi ir 
švariai išbaigti. Dargis taip pat seka 
Senutosi pėdomis ir atlieka drožinėji
mo darbus. Jaunesnieji mokosi ir jau 
jiems neblogai pavyksta. Čia randa
me jų rankomis išpiaustytus lietuviš
kus kryžius, rūpintojėlius, įvairias 
dėžutes, simbolines figūras ir t. t.

Knygų įrišimo darbus atlieka Lu
koševičius su savo pagelbininkals. 
Taip pat čia gaminami įvairūs albu
mai, kuriuos puošia tautinių juostų 
viršeliai.

Kitame kampelyje dirba lietuvaitės. 
Jos audžia tautines juostas. O tas dar
bas joms puikiai sekasi, ką liudja 
gausybė gražių juostų. Taip pat čia 
gaminamos lietuviškos lėlės, mezgama 
pirštinės, megstukai. *

šioje dailės dirbinių dirbtuvėlėje 
pagaminti dirbiniai puikiai pasitarna
vo ir lietuvių tautos reprezentacijai. 
Įvairių aukštų svečių apsilankymo 
progomis buvo Įteikiamos dovanėlės. 
Štai penki kongresmanai apdovano
jami puikiomis lėlėmis, J. E. Vysk. 
Muench įteikiamas lietuviškas kry
žius, pulk. Frost, dideliam lietuvių 
DP bičiuliui, įteikiama atminimui 
taip pat vertingų dovanų. Be to. ir 
daugeliu kitų atvėjų atvykstantiems 
sveičiams buvo dovanojami kiti sko
ningi, dirbiniai. Jurgis Janušaitis

Nauja tranzitinė stovykla
Fallingbostel. Nuo š. m. bal. 15 d. 

anglų zonos Buholzo tranzitinė sto
vykla uždaryta ir vis* emigrantai per
kelti langių zonos tranzitinę stovyklą 
Fallingbostel, 66 klm. nuo Hannoverlo 
1 šiaurę (kita stovykla yra 1 Angliją 
išvykstantiems Miunsteryje). Naujoji 
stovykla yra 2 klm. nuo Fallingbos- 
telio miesto.

Stovykla įrengta moderniškose ka
reivinėse. Gyventojai nėra sukimšti ir 
gyvena gana erdviai, šiuo metu sto
vykloje yra apie 7.000 gyventojų, jų 
tarpe apie 500 lietuvių. Stovyklos me
dicinos skyriaus vedėju yra dr. Ivins
kis. Daugiau lietuvių stovyklos admi
nistracijoje nėra. Emigracijos įstaigo
je dabar dirba keli lietuviai, kurie 
uoliai padeda savo tautiečiams su
sitvarkyti išvažiavimo reikalus. Pasi
gendame lietuvio vertėjo (nuolatinio). 
Čia galėtų daugiau veiklumo pa-o- 
dyti Hannoverlo LTB apygardos ko
mitetas.

Lietuviai pasigenda ir - nuolatinio 
kunigo. Girdėti, kad kun. Dabašinskas 
tuo reikalu jau rūpinasi.

Balandžio 20 d. stovykloje koncer
tavo Uchtės kolonijos choras, vad. p. 
Kavaliausko. Koncerto klausėsi pilna 
kino salė. Ypač visiems patiko tau-

tiniai šokiai. Laukiama atsilankant ir 
kitų chorų.

Lietuviams atstovauja išrinktas ko
mitetas, nes čia yra lietuvių gyve
nančių po 4-5 mėn. (aukso kasyklų 
darbininkai.)

Gegužės 4 d. per Dipholzą išvyko 
per 200 asmenų ( Kanadą. Gegužės 5 d. 
apie 1000 išvyko ( Argentiną (iš Itali
jos), jų tarpe keliolika lietuvių.

Vyt. But.
Kempteno naujienos

— Inž. K. Daugėlos vedami foto
grafų kursai gegužės mėn. pradžioj 
darbą baigė. Minėti kursai buvo pra
dėti 1947 met. rugsėjo mėn. 21 d. Per 
visą tą laikotarpi teorijai buvo skirta 
30 vai., o praktikai — 78 vai. Kursus 
baigė 28 asm.

— „Alguvos Baro Dienos Naujie
nos". Kempteno lietuvių stovyklos 
žinių biuletenis, gegužes mėn. antroj 
pusėj pasirodo jau 900-j( kartą, o ge
gužės 21 d. sukanka treji metai nuo 
p.rmojo „A. B. Dienos Naujienų“ nu
merio pasirodymo. Beveik visą laiką 
„A.B.D.N." spausdinamos rotatorium, 
išeina kiekvieną darbo dieną. Šiuo 
metu „A. B. Dienos Naujienos“ reda
guojamos J. Mikeliūno ir C. Surdoko. 
Per šiuos trejus metus prie redaga
vimo yra dar prisidėję St. Ivaške
vičius. Alf. Sešplaukis ir kit.

pagaminta lėkštė

Pranešimai
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Pakartotinai prašome gerb. pla
tintojų nedelsti su atsiskaitymu. 
Pinigus už parduotus laikraščius 
prašome tuoj persiųsti administra
cijai. Negavę pinigų už 2—3 mu- 
merius, „Žburius"- nustosime siun
tinėti.

Pavieniams skaitytojams laikraš
čio kreditan nesiunčiame. Siunčiant 
paieškojimus, prašome kartu at
siųsti ir pinigus. Už kiekvieną 
paieškomą asmeni imama po 
RM. 3.— ADMINISTRACIJA

Gavę iš Knygų Leidimo Komisijos 
pritarimą, pradedame spausdinti Ša
trijos Raganos „Senajame Dvare".

Dėl šios knygos perspausdinimo ir 
dėl honoraro pretenzijų suinteresuoti 
asmens maloniai prašomi kreiptis iki 
birželio 15 d. I Sudaviją, Augsburg, 
Hochfeld. Baltic Camp. Sudavija.

Yra gautas siuntiniui atsiimti kvie
timas iš JAV Mykolui Karnauskul, 
kur( atslėmus ’š. L. R. Kryžiaus Reut- 
lingene, Lederstr. 94, galima atsiimti 
siuntini iš Reutlingeno pašto.

Laiškas redakcijai
Prašau neatsisakyti, didž. gerb. 

Pone Redaktoriau, Jūsų vedamam 
laikraštyje paskelbti čia prideda
mą mano viešą pareiškimą.

Turiu garbę pranešti visuomenės 
ir dailininkų žiniai, kad š. m. 8. 
dieną esu išstojęs iš neseniai Įsi
steigusio Lietuvių Dailės Instituto 
ir daugiau nesiskaitau šios daili
ninkų organizacijos nariu.

Malonėkite priimti, Ponas Re
daktoriau, mano nuoširdžią pa
garbą. Vytautas Kazys Jonynas

PADĖKA
Hochfeldo Lietuvių Komitetui, 

ypatingai jo vice-pirm. p. VI. 
Zidžiūnui ir red. V. Rocevičiui, 
padėjusioms man vienokiu ar 
kitokiu būdu, dalyvaujant „Ma
dame Butterfly" spektakly Augs
burge, nuoširdžiai dėkoju.

Antanina Dambrauskaitė

Paieškojimai
Ieškojimų ir su LTB C Kartoteka 

susirašinėjimo reikalu •
Esančių V. Vokietijoje bei Austri

joje lietuvių žiniai pranešamą, kad 
mūsų Konsulatai JAV-se gr(žta prie 
tiesioginių savo pareigų ir paieškoji
mų daug.au nevykdo. Kas negavo iš 
jų prašytų adresų — gali pakartoti 
savo prašymus C/Kartotekai, kuri 
vykdo lietuvių ieškojimus visose ša
lyse, išskiriant SS sritis.

Jeigu ieškomieji JAV-se lietuviai 
spėjamai yra pritapę prie kitų tauty
bių bendruomenių, tai jų ieškojimus 
reikia daryti šiais adresais:
1. lenkų — „Nowy Swiat", Polish Dai

ly, 374 — 2 Avenue, New York, N.Y. 
USA.

2. ukrainiečių — „Svoboda" 1/83 Grand 
Street, Jersey City, N, Jersey, USA.

3. rusų — „Novoje Ruskoje Slovo",
243 West, 56 Street, New York, N.Y., 
USA. ir

4. vokiečių-atsisakius tarpininkauti 
ieškojimuose „New Yorker Staats- 
Zeitung“ kreiptis |:
a) Zentrale Suchstelle, (24a) Ham

burg-Altona, Allee 131, arbą ( 
bfSuchdienst d. Caritas-Verbandes, 

(17b) Freiburg. Wartmannshaus
c) Suchdienst filr vermisste Deut

sche, (1) Berlin W,8. Kanonierstr.
Pastaba: tokių asmenų ieškojimai 

rašomi atatinkamos tautybės kalba ir 
siunčiami ne C/Kartotekal, bet tiesiog 
čia nurodytais adresais.

Per C/Kartoteką daromų lietuvių 
ieškojimo forma nustatoma tokia: 
Ieškomojo asmens žinios:

Pavardė, vardas Ir tėvų vardai?

Gimimo data ir vieta?

Kada, iš kur ir ( kur išvyko?
4.

Spėjamasis adresas ir kitos žinios? 
Ieškotojas:

Pavardė, vardas Ir tėvų vardai?

Kaip giminingas Ieškomajam?
4. ( )

Tikslus dabartinis adresas?
(Vieta, data ir parašas)
Galimai tiksliau užpildyta tokia ieš

kojimo forma siunčiama C/Kartotekai 
sekančiu būdu:
a) gyvenančių V. Vokietijoje lietuvių 

— per vietos LTB komitetus ir
b) gyvenančių kitose šalyse lietuvių 

per tų šalių centrines (nekomunis
tines) lietuvių organizacijas, o jų 
nesant — ieškojimas pasiunčiamas 
adresu: C/Kartoteką, c'oLTB Vyr. 
Komitetas, Lith. DP Camp, (16) Ha
nau, US-Zone. Germany. Tokia tai 
tvarka susirašinėjamą su C'Karto- 
teka ir atsiliepiamą ( spaudoje jos 
padarytus skelbimus. Pageidautina, 
kad atsakymui batų (dedama pašto 
ženklų.
Teigiami ir greiti ieškojimų rezul

tatai bus įmanomi tada, pasiekti, kai 
visi lietuviai palaikys glaudų kontak
tą su savomis organizacijomis (kurių 
centrai turės jų adresus) ir nuolat 
seks lietuvišką spaudą.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

protestantams. Kvotų sistema ne
būtų panaikinta, bet 50% imigran
tų būtų įsileisti ateities kvotų 
sąskaitom Bet kiek jis turėjo vil
ties būti priimtas Atstovų Rūmuo
se, tiek jis sutiks pasipriešinimo

jektą, patiektą Wisconsin respubli
kono Alexander Willey, kuris imi
grantų skaičių apribojo 100.000. 
Kaip ten su juo bebūtų, sis pro
jektas būtų priimtas tik po ilgų 
debatų, nes visų dėmesys viena 
akimi yra nukreiptas į rinkimus. 
Kongresas vis dar kalba, o DP pri
versti laukti." Hanau dailės dirbinių dirbtuvėse pagaminti gaminiai

Algirdas Kutka, Ridout Street. 264, 
Port Hope, Ont. Canada, ieško brolio 
Juozo Kutkos ir tėvų bei pažįstamų.

Bronė Krunytė, Beith Industrial 
Hostel Beith Ayshlre Scotland, ieško 
brolio Juozo gim. 1922 m. Vainuto 
parapijoj, Tauragės, aps.

1, lė

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELIO, IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
FRITSCH Udo, gim. 1943.

Wangerin:
KRESNANSKY Maudchi, gim. 1900, iš 

Kalvarijos;
LAN Bella, 23 metų, iš Muenchen;
TUMAS Liudas, gim. 1907;
VIKSRAITYTE Danutė, gim. 1929, iš 

Sudetengau;
VIKSRAITYTE Larisa, gim. 1936, iš 

Sudetengau;
VILKAITIS Juozas, gim. 1900;
STRADZAS John M., gim. 1896. 12. 24;
STRAZDAS Helen. 50 metų, iš Jublln 

Kaimas;
STRAVINSKAITE Irena, 22 metų, iš 

Ingleabreth.
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Amerika įsitikinusi;

Sovietu politika nesikeičia
P. JAGMINAS

NESENIAI Jungtinėse Val
stybėse pasirodė kas ket
virtį metų išeinąs žurna
las „Foreign Affaires", kuriama 

yra, tilpęs staipsnis „Pastabos 
apie SSSR politiką". Straipsnis 
pasirašytas raide X. Manoma, kad 
tai asmuo, kuris turi priėjimą prie 
nepaprastų informacijos , šaltinių. 
Straipsnis aiškiai atidengia ameri
kiečių pažiūrą į sovietų politiką. 
Jis juo labiau įdomus šiuo metu, 
kai įvyko notų pasikeitimas tarp 
JAV ir SSSR išsiaiškinti abiejų 
kraštų nesutariamams, ir del to 
kai ka's net ėmė kalbėti apie JAV 
užsienio politikos keitimąsi. 
Straipsny rašoma:

„Pagrindinės sovietų ideologijos 
jokia dalis oficialiai iki šiol nėra 
atmesta. Tikėjimo nuostatai apie 
kapitalizmą, kaip apie kažką iš es
mės bloga ir apie jo žlugimo neiš
vengiamumą bei proletariato pa
reigą šį žlugimą paruošti, kad j>ū- 
tų galima valdžią paiihti, tebėra 
galioje. Dabar labiausiai pabrėžia
ma tie punktai, kurie liečia patį

tarp nomadų kilčių, kurios vyko 
didžiulėse stepėse, kur nebuvo jo
kių sutvirtinimų. Čia savo vertę 
įrodė pramatymas, atsargumas, 
lankstumas ir klasta, ir šios savy
bės rusų bei kitų rytiečių savaime 
yra vertinamos. Todėl ir Kremlius 
atitinkamu atveju neturi jokių 
abejonių atsitraukti prieš didesnę 
jėgą. O kadangi jis nėra surištas 
su termino išlaikymu, todėl jis ne
patenka į paniką, jei toks atsitrau
kimas yra reikalingas."

KOKIA TURI BOTI JAV POLITIKA
„Jungtinių Valstybių politika 

Sovietų Sąjungos atžvilgiu turi 
būti pirmiausia nustatyta ilgam 
laikui ir nukreipta Rusijos ekspan
sijos tendencijas kantriai, bet bu- 
drai ir tvirtai laikyti nustatytose 
ribose. Taip pat turi būti aišku, 
kad tokia politika turi' vengti tea
trinių gestų, kaip grasymų, gyrimų 
bei nereikalingų rodymų. Yra tie
sa. kad Kremlius prisitaiko politi
nėms realybėms, tačiau tai ne
reiškia, kad jis nėra jautrus 
prestyžo klausimams. Kaip beveik 
kiekviena vyriausybė, jią gali bū
ti netaktiškumu bei grasymais 
pastatytas į padėtį, kurioje jam 
nebebus galimas joks nusileidimas, 
nors protas jo ir reikalautų. Rusų 
vadai yra geri psichologiniai ste
bėtojai ir labai gerai žino, kad 
temperamento pasireiškimai ir sa
vęs suvaldymo netekimas niekada 
riėra politinio stiprumo žanklai. 
Jie yra greitai pasiryžę tokius 
silpnumo ženkius tuoj išnaudoti. 
Todėl derybos su Rusija tik tada 
yra sėkmingos, kai atitinkama vy
riausybė laikosi šaltai ir savo rei
kalavimus patiekia tokia forma, 
kuri leidžia susitarti, be reikalo 
nepažeidus Rusijos prestižo."

Du planai
ISUOSE Vašingtono deba
tuose Amerikos gnybos rei
kalu lemiamą vaidmenį vai

dina būsimo karo su Rusija klau
simas. Laikina Europos okupacija 
iš rusų pusės yra laikoma visai 
galimu dalyku.

Europoje tačiau į šį galimą ka
ro, okupacijos ir išvadavimo ciklą

tu daro ją lengvai pažeidžiamą, 
Vakarų Europa yra priversta iki 
galutinio (padėties nusistovėjimo 
laikyti tokias karines pajėgas, 
kurių pajėgumas viršytų Rytų 
pajėgumą. Todėl Vakarų pasau
lis turi remtis nauja gynybos 
doktrina.“

Konkrečiai „Observer“ naujo-

mažiausia oro taikinių. Tam tiks
lui visai netinka tiršta apgyventa 
sala su gausiais didmiesčiais.

„Kur galėtume rasti tokią stra
teginę bazę? Žinoma, Afrikoje, 
kuri, išskyrus oro puolimus, yra 
neprieinama rusų atakoms. Šis 
kontinentas apsupa visą Pietų 
Europą ir iš jo bombonešiai gali 
pasiekti visą Europos Rusiją.

„Ten įsitvirtinus; pirmoji pro
blema būtų ryšio su Europa su
organizavimas. Kitaip sakant, • 
tektų spręsti prietilčių problemą, 
iš kurių svarbiausi yra du: Ispa
nija Viduržemio jūros vakaruose 
ir Palestina rytuose.

„Jei mes kiekvienu momentu. 
su 100.000 vyrų moderniausiai ap
ginkluota armija galėtume užim
ti Pirėnų pusiasalį, kur mus pa
remtų ispanų kariuomenė, mes 
galėtume sulaikyti Rusijos inva
ziją į Ispaniją ir tuo pačiu iš
laikytume Europos prietiltį...

„Šioms operacijoms atlikti 
mums reikia visapusiškai lanks
čios kariuomenės: oro armijos, 
prityrusios, gerai apmokytos, o 
ne naujokų armijos. 1

„Galutiniam žygiui mums rei
kės daug tokių armijų, kad ang- 1 
lų-amerikiečių kokybinė galybė 1 
nugalętų rusų kiekybinę galybę. I 
Taip pat mums reikės gerai ap- i 
mokytų partizaninio karo specia- s 
listų ir milžininkų kiekių ginklų 1 
partizanams. Pirmieji turės būti 1 
išmėtyti po visą Europą remti s 
partizaniniam karui rusų užnu- 1 
garyje, o- antrieji bus panaudoti i

partizanų apginklavimui. Tai bus 
mūsų penktosios kolonos.

„Armijos kiekybinė spraga, ku
ri susidaro dėl stokos mūsų žmo
nių, bus užpildyta partizanų iš 
priešo okupuotų sričių, kurių 
tikslas bus įsitvirtinti mūsų ko-

Naujasis Italijos republikos preziden
tas Luigi Einaudi

kybinės armijos staigiais prasi
laužimais laimėtose pozicijose. 
Iš kitos pusės jų tikslas bus 
paruošti kelią įštisoms invazijų 
serijoms, kurios ateis iš 2.000 my
lių ilgio Afrikos bazės, o Ameri
kos atominės bombos tuo metu 
skraidys viršum šiaurinės Len
kijos ir atakuos Rusijos taiki
nius“. „Newsweek“

R. VACIULIS

kovoje su žydaisJeruzalės Didysis Muftis, vienas svarbiausių arabų vadų

Gegužės 10 d. rusų ir amerikiečių 
notų pasikeitimas, apie kurt paskelbė 
Maskvos radio, leido pasauliui leng
viau atsidusti. Po ilgai užsitęsusio 
rusų-amerikiečių „šaltojo karo" šis 
pranešimas pradžiugino 'pasauli ir ; 
optimistus, kurie dar tikėjosi talka, 
sustiprino viltis. Deja, šis džiaugsmas 
truko tik labai trumpą akimirką.

Pasitikėjimo sulaužymas
JAV ambasadorius Maskvoje Bedel 

Smith, kuris šiuo metu atostogauja 
Normandijoje, išgirdęs šių nuomonių 
pasikeitimo paskelbimą, pareiškė, kad 
tai esąs aiškus pasitikėjimo sulau
žymas. Šie pasitarimai buvę grynai 
diplomatinio pobūdžio, nuomonių pa
sikeitimas turėjęs uždarą, slaptą cha
rakteri ir jie neturėję būti viešumai 
skelbiami.

Amerikos ambasadorius Maskvoje 
Smith savo notoje nurodė, kad nu
matant, jog Sovietų Sąjunga keis sa
vo politiką ir nebelauks Amerikos 
politikos pakitėjimo nei dėl dabar 
vykstančios prezidento rinkimo kom
panijos, nei dėl kitų politinių prie
žasčių; kad Sovietai atsisakys veikti 
prieš Europos atstatymo planą, kad 
sovietai nebekurstys Europos kraštų 
per savo remiamą komunistų partiją, 
paliekamos atviros durys šiems ablems 
kraštams pasikeisti nuomonėmis ir 
išlyginti visus nesklandumus.

.. „bet ir taika negalima“
D.Britanijos užs. reikalų min. Be- 

vinas, kalbėdamas Žemuose Rūmu
ose, pareiškė, kad jis, jei tokia kon
ferencija tarp Rusijos ir Amerikos ir 
įvyktų, nenorėtų dalyvauti, nes jis 
jau daug tokių nepasisekimų esąs 
pergyvenęs. Palietęs Molotovo pareiš
kimą dėl Marshallio plano ir Vakarų 
Sąjungos, Bevlpas pasakė, kad pa
saulio tautos norinčios taikos, tik ko
munistai pastoją kelią. Dėl perank- 
styvo notų paskelbimo iš Maskvos 
pusės, Bevinas pareiškė: „Jei vienos 
valstybės pasiuntinys nebegali visiš
kai laisvai kalbėtis su kitos valsty
bės užs. reik, ministerlu, taip kad 
visa tai nebūtų viešai paskelbta, tada 
padėtis tampa netik nepakenčiama, 
bet ir taika negalima".

DP JUDĖJIMAS
Nuo karo pabaigos daugiau negu 7.250.000 išvletlntųjų asmenų Tarptautinės 

Pabėgėlių Organizacijos, buvo repatrijuoti. Likusieji 800.000—900.000 dar turi 
būti įkurdinti. Jų dauguma gyvena amerikiečių, anglų ir prancūzų zonose 
Vokietijoje ir Austrijoje. Kiek yra Ūkę dar ir Italijoje. DP dauguma dėl 
politinės ir religinės baimės nenori gr(žti namo. Iki š. m. balandžio mėn. 
1 d., per paskutinius aštuonis mėnesius IRO sumažino pabėgėlių ir DP skai
čių 192.494 asmenimis. Iš šio skaičiaus 67.098 gr|žo namo, kiti buvo įkurdinti 
naujuose kraštuose. Anglija paėmė didžiausi skaičių — 40.455, Belgija —17.001, 
Prancūzija ir Prancūzų Siaurės Afrika — 5.186, Argentina — 14.409, JAV — 
12.203, Kanada — 11.641, Palestina — 5.186, Argentina — 5.U1, Venezuela — 
3.253 Olandija — 3.243, Australija — 2.565. Brazilija — 2.511 Paragvajus —
I. 493, Tunisas — 166 ir kiti kraštai — 6.067.

KANADA RUOŠIASI PRIIMTI 30.000 DP
Kanada paruošia planus dar šiais meteis priimti 10.000 imigrantų iš Anglijos 

ir 30.000 DP iš Europos stovyklų. Tam reikalui padaryta nuomos sutartis su 
Trans-Canada oro linija dėl imigrantų pervežimo. Atrankos ir priėmimo per
sonalas taip pat padidintas. Praktikos sumetimais paskiriems darbams dar
bovietės paskiriamos dar prieš imigrantų išvažiavimą. (NW) -

PRANEŠIMAS PRIV AClAI GYV. DP
IRO Area 5 būstinės emigracijos (staiga šaukia specialų susirinkimą priva

čiai gyvenančių DP. Susirinkime bus painformuota apie emigracijos galimy
bes. IRO kviečia visus privačiai gyvenančius DP Augsburge.ar jo artimoje 
apylinkėje atvykti | susirinkimą, kuris (vyks š. m. gegužės 24 d. 19 vai. 
Sommer Kaserne teatro salėje, Augsburg, Sommerstr.
DP LIŪDNIAUSIOJE PADĖTY
ESĄ EUROPOS GYVENTOJAI

Kun. Edward J. Flanagan, jau
nimo organizacijos „Berniukų 
miestas“ įkūrėjas ir vadas gegu
žės 10 d. iš Vienos atvyko į 
Frankfurtą. Jis čia dvi savaites 
tirs amerikiečių zonos jaunimo 
padėtį.

Kun. Flanagan Austrijoje iš
buvo visą mėnesį. Vokietijoje nu
mato aplankyti Vokiečių Jauni
mo Sąjungos centrus ir kalbėtis 
su jų vadais.

Palietus DP klausimą, jaunimo 
vadas pareiškė, kad „Strattono 
bilius ar koks kitoks projektas, 
kuris leis DP emigruoti į JAV, 
randa visišką jo pritarimą“.

„Išvietintieji asmens yra liūd
niausioje padėty iš visų asmenų 
Europoje“ kalbėjo jis. „Jam (DP) 
yra sunku pačiem susivokti, ką 
daryti. Jis nėra saugus. Mes pri
valome suteikti jam kokį nors 
normalaus tėviškės gyvenimo bū
dą. Strattono bilius, kuris leistų 
DP įvažiuoti į Ameriką, ir kitų 
tautų akcija, suteikianti tiesę 
emigruoti ir į kitas vietas, yra 
tuojau reikalingi dalykai“. (S&S)

Radijo žiniomis, kun. Edward
J. Flanagan, atvykęs į Berlyną, 
staiga mirė nuo širdies prie puolio.

gėlių, jų tarpe 2.000 šeimos na
rių. Visa ši imigracija buvo įvyk
dyta pagal „Westward-Ho“ sche
mą. Dar daug šeimos narių bus 
atgabenti tuojau, kai tik tam rei
kalui bus surasta laivų.

„Mes, kaip ir kiekviena kita 
kare dalyvavusi tauta, tik dabar 
susirūpinome padidinti vyrų dar
bo pajėgą. Šie išvietintieji as
mens įrodė galį įnešti puikų tam 
reikalui įnašą.“

Iš 40.000 priimtųjų tiktai 9 
nepasitenkinę grįžo ątgal. (S&S.)

DP DAILĖS paroda stutt- 
GARTE

Stuttgarto senojoje pily yra 
atidaryta DP dailininkų paroda, 
kurioje išstatyta daugiau kaip 
500 paveikslų.

Tokios rūšies paroda, kurioje 
dalyvauja armėnų, estų, lietuvių, 
ir lenkų DP, yra pirmoji Vokie
tijos amerikiečių zonoje. Paroda 
tęsis iki gegužės 18 d. Panašaus 
pobūdžio parodos būsiančios su
ruoštos " .........
Anglijoje ir JAV. (S&S.)

Belgijoje, Olandijoje,

sovietų režimą — jo kaip „vienin
telio tikro socialistinio režimo šia
me tamsiame ir klaidingame pa
sauly" padėtį bei jėgų santykį 
šiame pasauly."

„Pagrindinis iš šių punktų yra 
nuostatas apie esminį kapitalizmo 
ir socializmo antagonizmą. Jis tu
ri didžiausios reikšmės Rusijos 
laikysenai tarptautiniuose klausi
muose. Maskva niekada rimtai ne
tiki, kad Sovietų Sąjunga ir jos 
kapitališkais laikomi kraštai galė
tų turėti bendrų tikslų. Maskvoje 
visada manoma, kad kapitalistinis 
pasaulis siekia tikslų, kurie yra 
priešingi sovietų režimui ir tuo 
pačiu jos valdomų tautų intere
sams. O jei prie progos sovietų 
vyriausybė pasirašo dokumentus, 
kurie šiam tvirtinimui neatitinka, 
tai tas todo, kad yra daromi tak
tiški manevrai, kurie yra galimi su 
negarbingu priešu. Antagonizmas 
iš esmės pasilieka. Jis sudaro 
postulatą. O iš šio nusistatymo 
išplaukia eilė sovietų savybių, ku
rie amerikiečius Kremliaus užsie
nio politikoje taip nemaloniai pa
liečia: slaptas veikimas, viešumo 
trūkumas, dviprasmiškumas, nepa
sitikėjimas ir visiškas geros va
lios trūkumas. Su šitomis savybė
mis reikia skaitytis. Gali, žinoma, 
būti jų laipsnio bei pabrėžimo 
skirtumas. Jei rusai 
nori iš amerikiečių, tai jie vieną 
ar kitą šios savo 
specifinį bruožą laikinai paslepia. 
Tam įvykus visada atsiranda ame
rikiečių, kurie ždiaugsmingai 
paskelbia, kad „rusai pasikeitė", 
o kai kurie net giriasi, jog-jie prie 
šio pasikeitimo privedė. Tačiau 
amerikiečiai neturi pasiduoti 
suklaidinami taktiškų menevrų: so
vietų politikos ypatybės išplaukia 
iš pačios sovietų sistemos esmės 
ir jos pasiliks, kol ši sistema iš 
esmės nepasikeis."

ko nors

politikos

. „Amerikiečiai dar ilgai turės 
sunkumų su rusais. Tačiau nerei
kia manyti, kad rusai pasiryžę 
lūžta plyšta sugriauti amerikiečių 
visuomeninę santvarką iki nusta
tyto termino. Teorija apie ka- 
pitalismo žlugimo neišvengiamumą 
turi tą pirmenybę, kad šis tikslas 
nėra surištas šu jokia skuba.

žiūrime su tikru pasibaisėjimu. To 
paskatintos, Vakarų Europos pa
jėgos paskutinių savaičių būvyje 
pradėjo ruošti bendrą gynybos 
planą, kuris vieną dieną gali tapti 
pakankamai stiprus rusų puoli
mams atremti. Prieš kurį laiką 
Londone, po Briuselio pakto narių 
(Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos ir Liuksenburgo) gyny
bos ir karo vadų konferencijos, 
buvo sudarytas jungtinis karo ko
mitetas iš 15 karininkų. Šalia šio 
savitarpinės pagalbos žygio Vaka
rų Europos valstybės prašė JAV 
paremti šį gynybos planą, tiekiant 
ginklus Lend-Lease paktu.

Neoficialūs spėliojimai Vakarų 
Europos gynybos klausimu toli 
pralenkė realią veiklą šioje srity. 
Londone vienu metu pasirodė dvi 
autoritetingos, bet neoficialios 
nuomonės. Viena svarstė efekty
vios gynybos galimybes, o kita 
nagrinėjo geriausią ir greičiausią 
rusų okupuotos Europos išvadavi
mo būdą. Pirmoji nuomonė pasiro
dė viename autoritetingiausių 
Anglijos laikraščių „The London 
Observer" 8 skilčių straipsnio pa
vidale, kurį kaip spėjama, yra pa
rašę du aukšti atsargos karininkai. 
Antrąją nuomonę paskelbė pasau
linio garso karinis dalykų žinovas 
Maj. Gen. J.F.C. Fuller laikrašty 
„The London Sunday Pictorial".

Pirmasis straipsnis prasideda šia* 
prielaida: „Svarbiausias dalykas 
yra tai, kad mes galėtume derėtis 
su Rusija esamų bet ne būsimų 
karinių pajėgų pagrindu pirmiau 
negu Rusija bus pakankamai pasi
ruošusi atominiam karui".

„Dėl to 
pranašumas 
metu mums 
Kai tai bus 
tarpis, kada , _
susitarti be karo".

Straipsnis nurodo, kad Vakarų 
Europos gyventojų skaičius siekia 
270 mil., o už geležinės uždangos 
280 mil., įskaitant ir pačią Rusiją. 
Be to; vakariečiai pralenkia rusus 
ir pramonės resursais bei specia
listų kadrais. Tačiau šiuo metu 
Vakarų Europos gynyba bazuojasi 
tik 106 mil. Briuselio pakto valsty
bių gyventojų. Ekonominiai sunku
mai trukdo ir šias pajėgas aprū
pinti naujais ginklais.

Todėl „Observer“ nuomone, „pa
vojus jau yra čia, bet ateinančių 
kelių metų laikotarpy Vakarų 
Europos efektyvi gynyba nebus 
įmanoma be Amerikos pagelbos 
kovos junginių ir karinių medžia
gų pavidale. — Pasiekus reikia-

mūsų karinių pajėgų 
-yra labiausiai šiuo 
reikalingas dalykas, 
pasiekta, ateis laiko- 
su Rusija galima bus

Kremlius ideologiškai nėra pri
verstas savo tikslus skubiai at
siekti. Kaip Bažnyčia, jis veikia 
pagal ideologines sąvokas, kurios 
galioja ilgam laikui' ir todėl jis 
turi kantrybės. Jam nereikia rizi- eų lcmw-
l$.uoti bei pastatyti į pavojų revo- mų rezultatų, Amerikos pagalba 
liucijos laimėjimus del tariamų' —........—
pasisekimų. Pats Lenino mokslas 
nustato dižiausią atsargumą bei 
lankstumą siekiant komunistų 
tikslų. Šitos savybės yra istoriškai

galėtų sumažėti taip, kaip Mar- 
šalio pagalba ekonominėj srity 
sumažės, kai tik ims ryškėti Eu
ropos atstatymo plano vaisiai.

bu.jmk.. j.a .BiunsKai „Antra vertus, kadangi Euro- 
išaugusios per Šimtmetines kovas pos geografinė padėtis karo me-

ji doktrina siūlo sudaryti didelę 
tarpsąjunginę Europos armiją, or
ganizuotą tais pagrindais, kurie 
buvo taikomi pereitam kare, kai 
įvairių tautybių kariai buvo sub
ordinuoti jungtiniams karo šta
bams. Naujoji armija turėtų bū
ti pavadinta Reino Armija ir 
skaičiumi galėtų, gal būt, nevir
šyti dabartinių okupacinių armi
jų. Lemiami pakeitimai turėtų 
būti įvykdyti tik vadovavimo, or
ganizacijos, ginklavimo ir karinės 
avasios ugdymo srityse.

„Salia vyriausios jungtinės ka
rinės vadovybės įvairios tautinės 
armijos ir oro laivynai turėtų tu
rėti savo atskirus junginius ir 
dalinius. Tačiau planavimas turi

„Jūs amerikiečiai atsakingi“
Molotovas savo atsakymo notoje 

rašo: „Už ši santykių įsitempimą 
esate Jūs, amerikiečiai, o ne mes, at
sakingi“. Visi turi būti dėkingi Rytų 
Europos komunistams, kurie taip sėk
mingai kovojo prieš hitlerizmą. So
vietai Ir toliau vesią draugiškumo po
litika su šiais kraštais. „Klek tai jus 
liečia, tai sustokite su savo strategi
niais punktais, kuriais norite mus ap
supti, baikite sudarinėti gynymosi 
sąjungas ir paliaukite trukdyti mūsų 
prekių pasikeitimą". Molotovas, kaip 
matome, dar griežčiau, negu JAV am
basadorius, pastato sąlygas, kuriomis 
galėtų būti pradėti pasitarimai. Pasi
tarimai, priėmus šias sąlygas, turėtų 
būti vedami tik tarp Vašingtono ir 
Maskvos.

JAV politika nekeičiama
JAV vyriausybė, gavusi abiejų notų 

tekstus,, kitą dieną padarė pareiški
mus. Pirmasis pasisakė prez. Truma- 
nas. Jo pasakytoji kalba buvo' tuoj 
pertransliuota visam pasauliui 23 kal
bomis.

„Amerikos dabartinė politika Ru
sijos atžvilgiu pasilieka nepakeičia
ma", pabrėžė prezidentas. „Ji bus 
visu pasiryžimu ir tvirtumu toliau 
tęsiama".

Sovietų laikysena te pati
Užs. reikalų ministeris Marshallis 

spaudos konferencijoje atmetė net ir 
minti sušaukti Amerikos-Rusijos kon
ferenciją esantiems nuomonių skirtu-

Tipiškas žydų ūkis Palestinoje, aptvertas spygliuotomis vielomis.

būti vyriausios vadovybės ran
kose, kuri gali būti sudaryta, įve
dant naujų narių į jau egzistuo
jantį anglų-amerikiečių jungtinį 
karinį štabų komitetą Vašingto
ne, paverčiant jį JAV ir Briuselio 
pakto narių jungtiniu karo šta
bu. Pagaliau, svarbiausias daly
kas būtų galimai didesnis ginklų 
ir municijos standartizavimas ir 
gamybos funkcijų pasidalinimas 
tarp JAV ir Briuselio pakto na
rių“.

Europos iš komunistų išvadavi
mui Fuller siūlo šią strategiją:

„Jei rusai muą išvarytų iš. Va
karų Europos, kur būtų mūsų 
strateginių operacijų bazė? Da
bar ji yra D. Britanijos salose, 
tačiau, gyvenant atominės bom
bos amžiuje, ji gali pasirodyti la
bai netinkama. Šiuo atveju rei
kalingas milžiniškas plotas, retai 
apgyvendintas ir turintis kuo

Nujoji Izraelio valstybė
Gegužės mėn. 14 d. naktį baigėsi 

britų mandatas Palestinoje. Aukštasis 
britų komisaras Palestinai Sir Allan 
Cunningham karo laivu išvyko j Kip
rą. Tuo būdu oficialiai buvo panai
kinta ir Palestinoje britų civilinė 
valdžia, kurią britai turėjo nuo 1920 
m. liepos 1 d. Prieš pat mandato pa
baigą žydai Tel-AVlve Iškilmingai 
paskelbė nepriklausomą žydų valsty
bę Palestinoje. Naujoji valstybė va
dinsis „Izrael“. Savo atsišaukime l 
pasauli žydai paskelbė, kad panaiki
nami visi imigracijos suvaržymai, 
kad visi Izraelio valstybės piliečiai 
naudosis vienodomis teisėmis.

Pirmuoju naujosios valstybės min. 
pirmininku išrinktas Ben Gurion, 
užs. reikalu min. pakviestas Mošė 
Scrtok, buvęs Jewish Agency atsto
vas Jungtinių Tautų debatuose.

Paskelbus naująją valstybę, buvusi 
gynymosi organizacija Haganah au
tomatiškai virto Izraelio kariuomene. 
Taip pat teroristinė Irgun Zwei 
Leumi organizacija, buvusi pogrin
džio organizacija, tapo vieša politinė 
organizacija.

Pagal Amerikos sionistų profesinės 
sąjungos pareiškimą, naujoji žydų 
valstybė reiškia pretenzijų t šias Pa
lestinos sritis: Visą Galilėją šiaurėje, 
visą Negebo srit| pietuose, Vidurže
mio / Jūros pakraštį nuo Haifos iki 
Tel-Avivo, visą Jezreel slėni, didesnę 
dali Jordano slėnio ir dali Samarijos.

Izraelio valstybės paskelbimas vi
same žydų pasauly buvo iškilmingai 
minimas. Visur išreiškiamas džiau
gsmas. kad pagaliau po 2.000 metų 
žydai atgavo savo nepriklausomą val
stybę.

Naująją valstybę de fakto pripa
žino JAV ir Gvatemala. Arabų kai
myninės valstybės paskelbė „šventąjį 
karą“ Izraelio valstybei ir iš rytų, 
pietų -Ir šiaurės arabų kariuomenės ----- 77 T”. T ”77 .''T rV’T' \"7'1"7-----------------r--—peržengė Palestinos sienas Naujoji kad kiekvienais metais legaliai lankytojų teisėmis atvyksta daug komunistų, 
“ostinė Tel-Avlv virto bonibų talki- -Zvml «• vizitatorių dirba kalb lesalus Suloki.“ 
niUi

Vokietijoje gyveną žydai 19—35 m. 
raginami stoti savanoriais ginti nau
josios žydų valstybės. Pagal kar. gu
bernatoriaus gen. Clay pareiškimą žy
dams, vykstant i Palestiną, bus pri
pažintos Izraelio valstybės vizos.

Netolima ateitis parodys, ar žydams 
pasiseks išvengti to prakeikimo, kuri 
jie užsitraukė dar šventraščio laikais 
ir ar jų išsvajotoji Palestina taps vi
so pasaulio žydų tėvyne? Kol kas dar 
maža perspektyvų. R.

DP PADEDA ANGLIJAI 
ATSISTATYTI

Anglijos min. Hector McNeil, 
kalbėdamas dabar vykstančioje 
IRO sesijoje Ženevoje, pareiškė, 
kad išvietintieji asmens įnešė 
puikų įnašą į Britanijos atstatymo 
pastangas.’ Pagal jo pranešimą, 
D. Britanija priėmė 40.000 pabė-

11.000 DP ĮKURDINTI PER 
KOVO IR BALANDŽIO MEN.
Iš Bad Kissingen PCIRO pra

neša, kad per kovo ir balandžio 
mėn. naujuose kraštuose buvo 
įkurdinti 11.246 išvietintieji • as
mens. Didžiausias skaičius išvy
ko į Angliją. JAV, Kanada, Aus
tralija, Olandija, Belgija, Vene
zuela ir Tunisas gavo mažesnes 
DP grupes. (S&S.)

Naujas Italijos respublikos 
prezidentas

RUSŲ KARIUOMENĖ LENKIJOJE
Sovietų Sąjunga „neokupuotoje“ ir draugiškoje Lenkijoje turi tiek pat 

kariuomenės, kiek ir okupuotoje bei priešingai nusistačiusioje Vokietijoje
Teritorijoje, apimančioje apie 120.OU0 kvad. mylių, Rusija turi daugiau negu 

120.000 rusų uniformose karių.
Tai esąs labai kuklus skaičius, nors iš tikrųjų,, tur būt, nė lenkų vyriausy

bės nariai tikrai nežino, kiek rusų „saugo komunikacijos liniją“ su Vokie
tija. Kai kurie pareigūnai mano, kad Jų skaičius tikrai viršija 200.000.

Prie šių karių dar reikia pridėti rusus, kurie dėvi lenkų karių uniformas.' 
ir Jų tikrojo škaičiaus nežinoma. Pranešama, kad Jų esama keletas tūkstan
čių. Visi Jų yra karininkų laipsny ir tarnauja lenkų kariuomenėje.

Gal, žiūrint iš politinio taško, žymiai svarbesnį vaidmenį negu kariuomenė, 
vaidina sovietų administratoriai Lenkijos saugumo policijoje. Saugumo poli
cija turinti 200.000 asmenų, iš Jų 250.000 rusų. Husų uždavinys yra prižiūrėti, 
kad lenkų saugumo policija nebūtų prastesnė už NKVD. (S & S)

2.700 RUSŲ ŠPIONAŽO AGENTŲ JAV
Atstovas Kari E. Mundt, kalbėdamas savo pasiūlytojo komunistų akcijai 

sulaikyti projekto debatuose, pareiškė, kad 2.700 rusų, pasinaudodami diplo
matinėmis vizomis, per pereitus metus yra atvykę l JAV. Jis toliau nurodė,

,^2ymi dalis tų vizitatorių dirba kaip legalūs šnipai.“
Mundt projektas numato uždrausti komunistams dalyvauti tokioje vei

kloje, kuri yra remiama ir kontroliuojama užsienio totalinės vyriausybės. 
Komunistinės krypties organizacijos kiekvienais metais turės būti perregi
struotos vyriausiojo prokuroro įstaigoje. Pagal tą projektą komunistai nega
lės gauti federalinio darbo. Jiems nebus išduodami pasai. (S & S)

VISUOTINĖS GYVENTOJŲ IR IŠTEKLIŲ MOBILIZACIJOS 
PROJEKTAS

Visuotinės civilių gyventojų ir išteklių mobiiizącijos karui sutrukdyti pla
nas, kur( rekomendavo Brewster Karo Tyrinėjimo komitetas, atrodo šioje 
Kongreso sesijoje nebus priimtas.

Taip pat manoma, kad ir taip vadinamieji „lentynos“ įstatymai, suteikiu 
galios Prezidentui vykdyti pramonės mobilizaciją, (vesti kalnų kontrolę, 
nustatinėti atlyginimus ir gamybą, mobilizuoti visą tautą ginti karines linijas 
ateinančio karo atveju, nebus dabartinių diskusijų objektai.

Visuotinės mobilizacijos rėmėjai sakosi norį tuo įtikinti visą tautą* kad 
prieš užsienio priešą ateinantis karas tik tokiu būdu galėsiąs būti laimėtas.

Šaltasis karas persijoję
Irane pastebima nauja sovietų akcija prieš amerikiečių veiklą. Maskvos 

radio transliuoja pilną neapykantos, antiamerikonišką propagandos pro
gramą., taikomą Persijai ir Viduriniams Rytams. Kada Amerikos ambasa- 
ctoiius John Wiley skundėsi Rusijos pasiuntiniui Teherane, kad sovietai

mams tarp šių valstybių išlyginti. 
Vienintelis kelias, pagal Marsnaų, 
šiuos klausimus spręsti per Jau 
dabar veikiančias organizacijas, 
kaip Saugumo Tarybą ir Berly
no Kontrolinę Tarybą. Amerikos vy
riausybė nenumatanti vesti su So
vietų Sąjunga Jokių derybų, kurios 
paliečia ir kitas valstybes,’ nes tik 
tokiu būdu pasauliui būtų sudaryta 
vėl „didelių nuostolių“. Rusai turį 
daryti skirtumą tarp Amerikos spau
dos, paskirų asmenų ir vyriausybės 
pareiškimų. Šiuo metu vykstant rin
kimų kampanijai galima išgirsti įvai
riausių pareiškimų. Vyriausybė poli
tika pasiliekanti tokia pati. Ambasa
dorius Smith nepasiūlęs bendrųjų pa
sitarimų. Amerika turinti iš tokių 
pasitarimų karčių prisiminimų. „Mes 
norėtume, kad būtų griebiamasi prie
monių tose srityse, kur šiuo momentu 
būtinai yra reikalinga ir galima. Ši
uos reikalus aš laikau: padėti Korėjoj, 
Berlyno Kontrolinėje Taryboje gul| 
klausimai it pasitarimai Austrijos 
valstybės sutarties klausimu“.

Toliau konferencijoje Marshallis 
nurodė, kad jis Molotovo atsakyme 
nematąs jokio Sovietų laikysenos pa
sikeitimo.

Italijos finansų mlnisteris Luigl Ei- ------
naudi, atsiėmus kandidatūrą grafui gramą. 
Sforzal, buvo abiejų Italijos parla- ---- -
mento rūmų išrinktas Italijos prezi- tyčia, apgalvotai kaltina JAV karinių bazių statymu Persijoje, aiškiai žlno- 
dentu. Einaudi kandidatūrą Išstatė «ami, kad tie teigimai Jokio pagrindo neturi, Sadkikow piktai atsakė, kad 
Krikščionių demokratų partija, nors Sovietų vyriausybė dar nepradėjo aiškinti amerikiečiu intrygų. 
naujasis prezidentas priklauso Ube- ivi-ain . .................................      —
ralų partijai.

Naujasis prezidentas eina 75 metus. 
Baigęs teisės ir ekonominius mokslus, 
Įsigijęs teisių daktaratą, buvo pak
viestas Turino universitetan.. 1919 m. 
išrenkamas senatoriumi Nuo to laiko 
Einaudi Italijos ūkiniame Ir politi
niame gyvenime suvaidino žymų vai
dmenį. Sukakęs 50 m., pradėjo verstis 
žurnalistika ir iki 1936 m. leido ūkio 
klausimams nagrinėti žurnalą. Jei iki 
šiol Italija pajėgė išlaikyti pastovius 
finansus, italai turi būti dėkingi tik 
buv. finansų mln. ir dabartiniam 
Italijos prezidentui Einaudi.

Amerikiečių ambasadorius atsakė, pacituodamas rusų poetą: „Teisybė 
genijaus nevaržo“. \ tai Sovietų ambasadorius nieko neatsakė.

ĮMONES KARO REIKALAMS
(statymo projektas, pagal kur(z200 vyriiusybės nuosavybėje esančių karo 

įmonių būtų (Jungtos ( „tautini pramonės rezervą“ ir jų uždraudimas par
duoti privatiems pramonės savininkams greičiausiai bus priimtas dar šioje 
sesijoje. Municijos (staiga, kuri tiesiog priklauso Ginkluotųjų Pajėgų Tary
bai, ištyrusi padėti, skubiai reikalavo visas šias įmones laikyti parengtas 
karo tikslams. Šių įmonių administracija buvo užsimojusi daug antrojo karo 
fabrikų parduoti privačiai pramonei, visiškai nepasitaikydama teisės jas vėl 
įsigyti.

RUSAI ATSIIMA I§ AMERIKOS AUKSO ATSARGAS
Staigus Maskvos pinigų 4.490.910 aukso dol. sumos Iš New Yorko Federa

linio Rezervų banko išėmimas JAV vyriausybės atstovus labai nustebino. 
Nors ši suma iš bendrojo aukso depozito JAV 74 mil. dol. ir tesudaro ne
žymią dal(, bet kadangi tai yra daroma pirmą kartą po ilgų metų, kelia tam

Rinkimai Korėjoj dkro (tarimo.
Iki šiol vestoji sovietų politika rodė, kad ji norėjo sudaryti JAV didesnius

Rytinės Azijos didžiulis ousiasalis aukso rezervus. JAV prekybos departamentas spėja, kad lis žygis yra su- 
apimąs 221.000 kv. klm ir turis 20 mil riStas su sumažėjusią „Amtorgo“ (pirkimo galia. Rusai mano tuos rezervus 
gyventojų, pirmą kartą savo keturių Sa,ė»H geriau panaudoti kituose prekybiniuose rajonuose, 
tūkstančių metų istorijoje gegužės 
mėn. 11 d. rinko savo parlamentą. 
Šiuo metu Korėja yra okupuota rusų 
ir amerikiečių kariuomenių. Kaip vi
sur, taip ir Čia sovietai darė (vairiau- „______ ___ „ .______ _______ _ ,______ ___ _ ___ ________ , _
šių trukdymų rinkimų, norėdami re- Aingtonas dar kartą patvirtino duotas Instrukcijas JAV komandleriul Austri- 
zultatus palenkti l savo pusę. Iš šiau- joje gen. lt. Geofrey Keys, tvirtai laikytis visais rusų spaudimo mėginimų 
rines dalies rusai Inspiravo visame atvėjais Vienoje, 
krašte neramumus, kurie pareikalavo w. Averell Harriman tikisi sudaryti stiprų ekonominio bendradarbiavimo 
arti 1.000 gyvybių. Rinkimuose daly- administracijos štabą Europoje. Tą štabą Jis sudarys iš organizuotų JAV 
vavo 10 partijų. Visos yra vieningo darbo pajėgų, Tuo būdu jis nori pademonstruoti europiečiams Amerikos 
nusistatymo vyriausybės sudarymo darbo sugebėjimą ir (rodyti komunistams, kurie tvirtina, kad Amerikoje 
atžvilgių, Įsakytus komunistus. ši----- —«—■ «_ —

Rinkimuose dalyvavo 96% visų tu- n'ati'užsidarvU? 
rlnčlųjų teisę balsuoti. Naujasis Ko- gavo patI 
rėjos parlamentas susidės 'iš 250 na
rių. Išrinkus parlamentą ir sudarius ----------- -------- ----------------------------- --------- ----  .—. —---------------------- -
vyriausybę. Korėja tvirtai žengs | kuris atvyko | Briuseli, iš kur pradės kelionę po Europą, pareiškė, kad, Jo 
nepriklausomą gyvenimą, kuriam, nuomone, „naujas karas yra neįmanomas“ Karas neįmanomas dėl JAV ka- > 
kaip rinkimai parodė, yra Jau prl- rlnlo pranašumo ir dėl penkių valstybių pasirašyto karinio bendradarbiavimo, 
brendusi. Galutiniai rinkimų rezul- nes visa tai sudąro tokią karinę Jėgą, prieš kurią šiuo metu niekas negali 
tatai dar nežinomi. kovoti“, pasakė štabo viršininkas. (NYHT)

KOMUNISTAI ESĄ NEPALAUŽTI
K*i kurie Amerikos diplomatei mano, kad Sovietai gali greit nuspręsti vėl 

pradėti naują streikų bangą Europoje ir Viduriuose Rytuose, norėdami 
parūdyti pasauliui, kad Jie Italijos rinkimų pralaimėjimų nėra palaužti. Va- '

šiuo reikalu yra susidariusi didžiausia reakcija. Jog taip nė’ra.
Po rinkinių Italijos lyra taip sustiprėjo, kad Romos juodoji valiutos birža ----—-*/ -Z

- -NAUJAS KARAS neįmanomas
Kanados armijos generalinio štabo viršininkas gen. lt. Charles Foulkes,
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