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Pasaulio Lietuviu Bendruomenes
Organizacija ir Kultūros Fondas

J. MAŽIULIS

GEGUŽES viduryje vadovau
jančiųjų veiksnių sušauk
tame LTB apygardų atstovų 
susirinkime vienas pranešėjų lies

damas mūsų tautos išlikimą ir iš
silaikymą, be kita ko pastebėjo, 
kad tautos potencialo išlaikymas, 
kada ten, krašte, vyksta apgal
votas ir sistemingas tautos ka
mieno biologinis naikinimas, turi 
būti vienas iš pagrindinių visų mū
sų šios dienos rūpesčių. Palyginti 
negausi mūsų tauta gali išlikti 
gyva ir pajėgi savo tautinę in
dividualybę išryškinti ir savo kū
rybinį genijų pasauliui apreikšti 
tik tuo atveju, jeigu ir pačiom 
mažiausiom tautinėm diasporom, 
ir pačiuos pasaulio užkampiuos at
sidūrusiam lietuviui bus sudary
tos sąlygos, kad jis nėpasijustų 
atitrūkęs nuo lietuviškos aplinkos, 
bet nuolat ir visur jaustus gyvu 
ryšiu susytas su visa savo tau
tos mase, nuolat ir visure būtų pa
siekiamas lietuviško žodžio, lie
tuviškos tradicijos, o prireikus ir 
realios lietuviškos paramos; kad 
jis savo ruožtu nuolat ir visur jau
stų ne tik pareigą, bet ir garbę ir 

. reikalą būti lietuviu, kurti lietu
višką šeimą, savo vaikus auklėti 
tik lietuviška dvasia, naudotis tik 
lietuviška mokykla ect. Žodžiu, 
turi būti sudarytos sąlygos nuo 
tautos kamieno atitrūkusiam a/ 
atplėštam lietuviui, kur jis bebūtų, 
ne tik savo tautiškumą išlaikyti, 
bet ir praktiškai pajusti, kad am
žių būvyje įvairiuose pasaulio kra
štuose išbarstyti mūsų tautos sū
nūs ir dukros sudaro vieną tau
tinę šeimą, apspręstą didingos Lie
tuvos praeities ir tėvų — protėvių 
kraujo, tautinės kultūros ir bendro 
tautos likimo. Todėl ši tautos po
tencialo išlaikymo problema yra 
ne tik inspiravusi vadovaujančias 
institucijas memorandumais ir no
tomis aliarmuoti JTO įstaigas dėl 
biologinio lietuvių naikinimo kra- 
štet bet ir paskatinusi jas kurti 
viso pasaulio lietuvių bendruo
menės organizaciją. Yra siekiama, 
kad dar šiemet toji organizacija 
pradėtu funkcionuoti.

Minėtas susirinkimas nuošir
džiai įvertino šios rūšies pastan
gas ir savo tuo reikalu pasisa
kyme kreipia vadovaujančių in
stitucijų dėmesį, kad „po pasaulį 
pasklidusieji lietuviai būtų kiek 
galima greičiau apjungti į vieną 
tautinę bendruomenę." Šitos pa
saulio lietuvių bendruomenės or
ganizacinė struktūra, kaip tame 
susirinkime buvo paaiškinta, jau 
yra išryškinta. Joje yra atitinkama 
vieta skirta ir tautinės kultūros 
kūrybos ir išlaikymo medžiaginių 

k prielaidų sudarymo organizacijai —
. kultūros fondui. Jis būtų integra

linė PLB institucija, tvarkoma 
PLB vyriausiosios vadovybės pat
virtintu statutu. Jei pasaulio lie
tuvių bendruomenės organizacija 
prof. K. Pakšto žodžiais tariant 
būtų kaip ir pasaulinės lietuvių 
imperijos pirmavaizdis, tai PLB 
kultūros fondas turėtu būti mate
rialinė atrama. įgalinanti šitos 
.^imperijos" išsilaikymą ir kūrybi
ni pasireiškimą. Taigi kultūros 
fondo uždvimai ir organizacinė 
struktūra PLB rėmuose yra natūra
lūs, neišvengiami. Bet toks fondas 
jau išeina, iš'tremtiniškųjų institu
cijų apimties .ribų, nes jis turi su
dalyti reikiamų materialinių prie
laidų ne tik ’.remtinių kultūrinei 

kūrybai reikštis, bet apskritai tau
tiniam lietuvių potencialui išsilai
kytu ir tautinei kultūrai tarpti.

Šitoje plotmėje pasaulio lietuvių 
kultūros fondo reikalui stovint sa
votiškų reflekčijų sukelia paskuti
niu metu tremtinių spaudoje pa
sirodę kultūros fondo svarstymai. 
(„Lietuvių Žodis", „Mūsų kelias", 
„Mintis"). „Lietuvių Žodžio 17 nr- 
je paskelbtas p. Dovydėno laiškas 
to laikraščio redaktoriui. Iš to 
laiško matyt, kad tam tikras kul
tūros fondas jau lyg ir yra, kad 
jis jau turi ne tik įstatus, bet ir 
5 skyrius ir „plačiai ir toli siekian
čius ryšius su viso pasaulio lietu
viais ir organizacijomis." Be abe
jojimo, yra girtina kiekviena pri
vatinė iniciatyva, siekianti ben
drajam reikalui talkinti.- Todėl ir 
tremtinių kultūrininkų pastangos 
ir susirūpinimas gyvybiniais tau
tos reikalais yra dalykas sveikin
tinas. Tačiau kad jų taurūs norai 
ir veiksminga valia neišvirstų kar
tais j separatinę veiklą, užuot tal
kinančią bendrajam reikalui, jį 
kliudančią, — reikėtų nedelsiant

šias privatines tremtinių kultūri
ninkų pastangas suderinti su visa 
gimstančiąja PLB organizacija.

Iš minėto p. D. laiško matyt, kad 
tremtinių kultūrininkų sumanyta
sis ir jau realizuojamas kultūros 
fondas „yra organizacija lietuvių 
kultūrai ugdyti. Jis: a) skatina lie
tuvių švietimą, mokslą, meną ir 
spaudą,- b) steigia arba remia tam 
tikslui reikalingas mokslo ir meno 
įstaigas; c) leidžia ir platina lie
tuvių laikraščius ir lietuvių moksli
ninkų bei menininkų kūrinius; d) 
medžiagiškai remia visų kultūros 
sričių lietuvių kūrėjų darbą; e) 
steigia muziejus lietuvių kultūros 
kūriniams saugoti." Nors iš ką tik 
cituoto to fondo tikslų nepreci- 
ziško nusakymo matyt, kad tai hu
manitaro, ne teisininko formulavi- 
ihas, bet vistik galima suvokti, 
kad tai savarankb organizacija su 
labai plačiais užsimojimais. Todėl 
visai logiška, kad ir jos „veikimo 
plotas — visi pasaulio kraštai, ku
riuose gyvena lietuviai." Taigi pri
vatinė iniciatyva yra užsimojusi 
„sukurti pasaulinę lietuvių kultū
ros organizaciją." Gražus užsimo
jimas! Tik galvojant gyvenimiškai 
tuojau kyla toks dvilypis klausi
mas: ar tokio visais atžvilgiais di
delio užsimojimo pasisekimui yra 
pakankamas privatinės iniciatyvos 
pajėgumas ir moralinis autoritetas, ■ 
ir ar tai jau nebus lygiagretumas 1 
gimstančiai PLB organizacijai?

Turint galvoje iš vienos pusės - 
tokio fondo teiksimos materialinės I 
paramos apimties platumą ir įvai
rumą, taigi ir būtinumą sutelkti 
jo dispozicijoje juo gausesnius re- 1 
sursus, o iš antros pusės — even- 1 
tualius tokiem resursam susidaryti . 
šaltinius, neapspręstus jokia viešą- ' 
ja prievarta, bet veik išimtinai i 
paremtus tik tautine sąžine, gera 
valia ir dosnia širdimi, savaime 1 
peršasi įtarimas, kad privatinės J 
iniciatyvos pastangos čia tegali I 
sulaukti labai riboto pasisekimo. ] 
P.D. džiaugiasi ryšiais, cituoja laiš- ; 
ką net iš Indo-Kinijos ir giriasi, j 
kad vienas skyrius „jau spėjo su- i 
sirišti su daugelio kraštų lietu- 1 
viais, pasiuntė šimtus knygų, lai- 2 
kraščių į Afriką, Australiją, Kana- I

dą, Braziliją, Indo-Kiniją ir t.t." 
Tuo reikia džiaugte. Tai betgi dar 
anaiptol neduoda pagrindo išva
dai, kad tie, pasakyčiau, pradinio 
entuziazmo blykstelėjimai apspręs
tų pačios ihstitucijos pajėgumą 
ilgos, galima sakyti neriboto ilgumo 
distancijos žygiui.' Įgalinti vieną 
ahtrą šimtą tautiečių atsidūrusiųjų 
svetimųjų jūroje, pasinaudoti lie
tuviškąją spayda yra geras darbas. 
Geras darbas yra ir kultūros žur
nalą išleisti, nors ligšiol bent čią, 
Vokietijoje, ir be keno paramos, 
vien privatine iniciatyva tokie žur
nalai kaip „Aidai" gražiai laikosi, 
ir todėl kažin ar būtų tikslinga 
tam pat reikalui lygiagretus visuo
meninių lėšų naudojimas. Tačiau

Išblaškyti lietuviai atgaus, kas jiemsjneteb.
sėtai išplėšta

J. E. Vysk. V. Padolskio žodis pasaulio lietuviams per Vatikano radiją 1948. V. 16

BRANGUS TAUTIEČIAI LIETUVIAI KATALIKAI
džiaugsmas 

iš AmžinojoMAN didelis 
prabilti į jus 
Miesto — Romos, pasvei
kinti jus, esančius tėvynėje ir 

išblaškytus po platųjį* pasaulį. 
Kur šiandien lietuvio nėra? Ir Si
biro dykumos bei miškai, ir Va
karų Europos miestai bei kaimai, 
ir abidvi Amerikos, ir Afrika, ir 
tolimoji Australija girdi lietuviš
ką žodį, klausos? jo aimanų. De
juoja lietuvis, netekęs savo tė
vynės, savo tėviškės pastogės ir 
artimųjų.

Bet ši dejonė jam nėra nevil
tis. Jis tikisi sulaukti geresnių 
Jaikų, tiksi atgauti tai, kas jam 
buvo taip žiauriai ir neteisėtai iš
plėšta. Jis to tikisi ir laukia, nes 
žino, kad pasaulyje dar yra uola, 
į kurią gali atsitrenkti ir atsit
renkia kiekviena neteisybė ir me
las; jis žino, kad pasaulyje dar 
yra jėga, kuri gali išbudinti ir la
biausiai apsnūdusią sąžinę 

(aliejus)Vilniaus peisažasVIKTORAS VIZGIRDA

esmėje visi tokie geri darbai kiek
vienu atvėju tėra maži lašai dide
lėj tautinio potencialo išlaikymo 
uždavinių jūroje. Šiaip ar taip 
pagrindinis šiuo metu kultūros 
fondo uždavinys bus tautinei gy
vybei būtinų tautinio auklėjimo ir 
švietimo įstaigų nuolatinis palai
kymas. Tautinės mokyklos išlaiky
mas yra pirmoji tautiniam poten
cialui išlaikyti sąlyga, apspren
džianti šiandieną ir pačios PLB or
ganizacijos ir kultūros fondo misi
ją ir prasmę. Tai labai didelis už
davinys, bet neišvengiamas. Kad 
šitoji našta privatinei iniciatyvai 
persunki — rodos, netenka aiškin
ti. Tiesa, Ir PLB organizacija ne
galės formaliai įpareigoti ir pri
versti tautietį mokėti atitinkamus 
solidarumo įnašus, tai betgi jos 
moralinis autoritetas ir kitos or
ganizacinės priemonės nepalyginti 
daugiau įtaigos šia prasme kiek
vieną mažiau susipratusį lietuvį 
negu kad bet kuri privatinė inter
vencija. Taigi privatinės iniciaty
vos kultūros fondas tiek materia
linio pajėgumo, tiek ir moralinio 

gali pažadinti veikti kiekvieną 
gerą valią teisei ir teisybei at
statyti.

Toji uola ir nepalaužiamoji jė
ga tai Petro sostas Romoje, į kurj 
krypsta, galima sakyti, visos 
žmonijoš akys. Prie Šventojo 
Sosto Romoje savo atstovus turi 
ne tik katalikiškų, bet ir nekata
likiškų valstybių vyriausybės. 
Įdomu šv. Petro bazilikos aikštėje 
sustojus stebėti, kaip pasaulio 
galiūnų ir diplomatų automobi
liai rieda į Vatikano' vartus, pa
sipuošę savo krašto tautinėmis 
spalvomis. Jie į ten neša ir savo 
atstovaujamų valstybių pagarbos 
pareiškimą Kristaus Vietininkui 
ir ieško moralinės atramos Petro 
Bažnyčios Uoloje savo valstybių 
reikaluose.

Praeitą antradienį, gegužės 11 
d., pro Vatikano vartus riedėjo ir 
lietuviškomis spalvomis papuoš
tas Lietuvos atstovybės prie Va- 

autoriteto atžviligu jokiu būdu ne
gali prilygti PLB tos rūšies institu
cijai.

PLB organizacija su visom savo 
institucijom yra rimtas bandymas 
gyvu tautiniu ryšiu apjungti vi
sam plačiam pasauly išsisklaidžiu
sius lietuvius. Bandymas pasiseks 
tik visų mūsų sutartinėm pastan
gom ir vieninga valia. Todėl bet 
kurisšia prasme lygiagretumas 
galėtų įnešti tik dezorientacijos ir 
dezorganizacijos šitą bandymą rea
lizuojant. Aišku, kad tatai mūsų 
tautiniam reikalui būtų žalinga. 
Todėl.ir didžiai vertinant visokią 
privatinę iniciatyvą tenka labai 
pageidauti, kad šiuo atvėju toji 
iniciatyva susiderintų su pastan
gom tų veiksnių, kurie tautinio 
potencialo išlaikymo problemą, tai
gi ir ''tautinės kultūros ugdymo 
reikalą yra pastatę daug platesnė
je plotmėje ir kuriem tremtiniško- 
jo kultūros fondo iniciatoriai be 
abejojimo galėtų suteikti vertingos 
pagalbos projektuojant ir organi
zuojant pasaulio lietuvių bendruo
menę ir jos institucijas.

tikano automobilis. Lietuviškos 
spalvos čia nėra svetimos. Prie
šingai, jos Čia pasitinkamos su 
didele simpatija, ar tikriau pasa
kius, su užuojauta. Su tokiu pat 
žvilgsniu mane pasitiko ir Šven
tasis Tėvas Pius XII privatinėje 
audiencijoje, užtrukusioje pusę 
valandos.

Pagarbos ir gilaus dėkingumo 
ženklan šia proga įteikiau Jo 
Šventenybei visų tremtinių var
du Naująjį Testamentą, išleistą 
praeitais metais Vokietijoje. Jo 
Šventenybė jį priėmė su nusiste
bėjimu, kad Vokietijoje dar gali
ma esą gauti spaudai popierio. 
Daug turėjau už ką padėkoti Jo 
Šventenybei: už visą moralinę 
paramą mūsų tėvynės išlaisvini
mo reikale, už gausią ir pakarto
tinę medžiaginę paramą musų 
tremtiniams Vokietijoje, Austri
joje ir kitur. Jo Šventenybė ap
gailestavo, negalėjęs daugiau pa-

Darbo ir gyvenimo problemos amerikoje
BALFo imigracinis skyrius, rū

pindamasis tremtinių l JAV atva
žiavimu, išleido biuįetent, kuriame 
nušviečia Amerikos kongreso veik
lą del DP įsileidimo ir naujų imi
grantų darbo gyvenimo sąlygas 
Amerikoje. Čia patiekiame šio 
BALFo biuletenio įdomesnes iš
traukas. < Red.

DP darbininkai
Department of Labor Fe

deral Housing Administration, 
Amerikos Senatas, daug valstijų 
gubernatorių, National CathoUc 
Resettlement Council,, Church 
World Service, International Re
fugee Organization, BALF ir ki
tos organizacijos renka smulkias 
žinias, kokių profesijų ir amatų 

dėti, kadangi jo turimi išteidiai 
labai riboti, o pagalbos šauksmai 
pas jį ateina iš visur. Tačiau Jo 
Šventenybė tuč tuojau pridėjo, 
kad šiandien jis tuo reikalu yra 
jau kalbėjęs su Vatikano valsty
bės sekretoriaus pavaduotoju Jo 
Eks. Msr. Montini ir naujas pa
ramos transportas bus netrukus 
mums pasiųstas į Vokietiją. Jo 
Šventenybė džiaugėsi, girdėda
mas, kad Amerikos lietuviai ne
maža remia savo tautiečius trem
tyje ir kvietė juos paraginti dar 
uoliau dalyvauti šiame artimo 
meilės darbe, ragino pažadinti 
prisidėti prie jo ir tuos, kurie, 
užmiršę savo motinos kąlbą, nu
tolo . nuo savo lietuviško tautos 
kamieno. Jo Sventbnybė labai 
dpmėjosi mūsų tremtinių gyveni
mu Vokietijoje, tiek medžiaginiu, 
tiek religiniu ir doriniu; jis sie
lojosi dėl mūsų, išeivijos P. Ame
rikoje dvasinių reikalų. „Lietuvių 
tauta yra katalikiška, kalbėjo Jo 
Šventenybė, ir reikia rūpintis, 
kad ji tokia ir išliktų“. Baigian
tis audiencijai, paprašiau Jo Šven
tenybę ypatingu būdu palaiminti 
nukankintą Lietuvą. į Sibirą iš
vežtus jos vaikus ir tremtinius 
Vakarų Europoje bei kitur. Jo 
Šventenybė visus pakartotinai 
laimino: „Aš laiminu visus kufii- 
gus ir žmones“, kalbėjo Jo Šven
tenybė sujaudintas. Man yra tikra 
laimė šį Šventojo Tėvo man pa
tikėtą palaiminimą kunigams ir 
žmonėms dabar perduoti radio 
bangomis savo tautiečiams.

Mes katalikai galime džiaugtis, 
kad visas taurusis pasaulis su pa
garba žiūri į šv. Petro Sostą Ro
moje. Jis yra moralinis autorite
tas visiems geros valios žmonėms. 
Jei Jo balsas visuomet ir visų 
būtų išklausomas su meile ir pa
garba, pasaulis daug pikto būtų 
išvengęs. Deja, ne visuomet taip 
yra. Aistros ir išskaičiavimai daž
nai padaro savo. Mūsų tačiau 
interesas yra kaip tik, kad visi 
iki vienam paklustų šv. Tėvo žo
džiams ir jo duodamoms direk
tyvoms. Tada ir mūsų tautos bei 
tėvynės klausimas sulauktų sau 
tinkamą sprendimą, kurio iš pa
saulio galiūnų mes dar vis nega
lime sulaukti.

Bet ne mes vieni esame tokios 
nelaimės ištikti. Yra milijonai ir 
kitų, kurie klaidžioja po pasaulį, 
visko netekę, laukdami jiems 
palankaus sprendimo, kurio dar 
vis nesurandama.

Kada pasaulis yra taip bevil
tiškai įklimpęs į painiavas, iš ku
rių jam sunku ar neįmanoma sa
vo jėgomis išbristi, tikinčiųjų 
akys savaime krypsta su prašy
mu į Sv. Dvasią, kurią Kristus 
yra pavadinęs „tiesos Dvasia“ 
(Jon. 16, 13), kad ji apšviestų val
dančių protus, kad jie galėtų 
rasti laimingą išeitį iš visų tų 
painiavų ir pasaulį išvestų į tvir
tesnį kelią. „Kada gi ateis ta 
tiesos Dvasia, ji jus ves į visokią 
tiesą“, sako Kristus (Jon. 16, 13).

Sv. Dvasia yra ne tik tiesos, bet 
ir meilės Dvasia. Sekminių dieną 
ji atėjo ant Apaštalų ugnies lie
žuvių pavidalu, kad uždegtų jų 
širdis savo meilės liepsnomis. Ji 
įkvėpė jiems ir drąsos bei ryžto 
aukotis Kristaus mokslui įgyven
dinti žemėje.

Jei šiandieniniam pasauliui trūk
sta tiesos pažinimo, tai dar dau
giau jam trūksta noro, valios jė
gos pažintai tiesai įgyvendinti. 
Taip yra dėl to, kad pasaulis at
sisakė Šventosios Dvasios para
mos ir vadovybės, norėdamas 
pats vienas savo žmogišku protu, 
kuris taip lengvai ir dažnai su
klysta, viską, vesti ir tvarkyti. Už
tat šiandien. Šventosios Dvasios 
šventėje, melskime Šventąją Dva
sią, kad ji nužengtų į mūsų tarpą 
ir vadovautų mūsų gyvenimui, 
kad apšviestų žmonių protą ir 
stiprintų jų valią pažintai tiesai 
ir teisei įgyvendinti žemėje. Ateik 
Šventoji Dvasia! Veni Sancte 
Spiritus! _ 

žmonių Amerikai reikia, kur jų 
reikia ir kiek ir kur galima juos 
apgyvendinti. Reikia turėti min
tyje, kad tam tikrose profesijose 
ir tam tikrose valstijose yra 
griežtos restrikcijos; kai kur tam 
tikruose užsiėmimuose yra stip
riai susiorganizavusios unijos. 
Dėl numatomų atvykti darbi
ninkų kongresas buvo atsiklau
sęs American Federation of 
Labor pirmininko William Green 
ir CIO • pirmininko Philip Mur
ray. Juodu mano, kad atvykusieji 
DP nepakeistų Amerikos darbi
ninkų padėties, bet William 
Green pabrėžė: „Mes neužgir- 
sime imigracijos, kaip priemonės 
gauti pigių tarnų ir kaimo dar
bininkų; mes jaučiame reikalin
gu iš anksto darbdavius dėl to 
įspėti."

Rūpinasi tremtinių darbais
Darbo Departamentas pagei

dauja, kad būtų žinoma, kuo at
vykusieji versis, į kur geografiš
kai ir industriškai bus nusiųsti. 
Departamento direktorius Good
win pareiškė, kad valdžios darbo 
biurų tinklas gali daug pagelbėti 
tremtinius aprūpinti darbais ir 
nusiųsti juos ten, kur jie bus 
daugiausia reikalingi.

Kur ir kokių darbų yra
Amerika yra suskirstyta į 120 

didžiųjų pramonės centrų. Iš jų 
tik 29 vietose yra pakankamai 
darbininkų; 28 rajonuose nedar
bo visai nėra; 31 vfetoje buvo 
mažas darbininkų perteklius. Da
bar Amerikoje dirbančių žmonių 
yra daugiausia — 60 mil. Uni
versitetai, kolegijos, amatų ir ki
tokios mokyklos šiandien perpil
dytos studentų. Kiekvienais me
tais jų vis daugiau baigs moky
klas, ir jiems bus reikalingi dar
bai. Vien veteranų šiuo metu mo
kosi per 2 mil.

Kiek ir kur yra gyvenamų namų
Bureau of Census 1947 m. pas

kelbė, kad Amerikoje gyvenamų 
namų yra 41,747,000, kuriose gy
vena 142 mil. žmonių. Negyvena
mų namų yra tik 2,445,000, kurių 
508,000 miestuose; 1, 119,00 kai
muose ne ūkiuose ir 818,000 
ūkiuose. Gyventi galimų namų, 
nuomai tinkamų yra 327,000-arba 
visų namų 0,8%. Miestuose 87,000
— 0,4%; miesteliuose 79,000 — 
0,8% ir ūkiuose 161,00 — 2,1%. 
Normaliais laikais turi būti tuš
čių namų 3 iki 4%. Pabrėžtina, 
kad natijai statomieji namai yra 
brangūs ir įmanomi tik gerai už
dirbantiems.

1947 m. 2,200,000 šeimų gyveno 
prie kitų šeimų; 300,000 šeimų 
tebesiblaško, gyvendamos vieš
bučiuose, turistų namuose ir lau
kia progos rasti sau butą. 1947 
m. naujų šeimų padaugėjo 500,000. 
Šiais metais padaugės daugiau.

Kur daugiausia butų
Laisvų butų daugiausia yra 

Norfolk, Portsmouth, Newport 
News, Va. — 1,7 %. Sekanti vieta
— Portland, Oregon, kur yra 1% 
laisvų butų. Detroit, Mich., lais
vų butų visai nerekorduota — jų 
oficialiai nėra.

Statybai darbininkai
Namų statyba gali sunaudoti 

daugiausia darbininkų. Numato
ma, kad per sekančiuosius 5 me
tus namų statyba vyks pilnu 
tempu visoje šalyje. Po to grįš į 
normales vėžes.

Kanalizacijos specialistams, 
vandens įvedėjams, elektros mon
teriams, dažytojams, tinkuoto
jams ir sienų popieruotojams 
darbų pakankamai, kol statybos 
darbai vyks ir-kol nauji, mokslus 
baigę, specialistai pradės įsidirbti.

Raštinėse darbai
Gerai mokantiems anglų kalbą, 

ilgiems laikams darbai numatomi 
sekretoriams, stenografėms ir ma
šininkėms. Buhalteriams ir sąs
kaitininkams mažiau progų, nes 
šioje srityje yfa didelė konku
rencija ir kiekvienais metais at
sirandančios naujos mašinos dar
bininkus išstumia iš darbų.

Biznio įstaigose darbai
Mėsos pramonėje mokomi vis 

nauji darbininkai ir įsidirba į ge
rus darbus. Kailių pramonėje 
sunku įsigauti, bet nedideliam 
skaičiui, darbą mokančių, yra

1
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progų. Viešbučiams ir privačių 
namų aptarnautojų labai reikia 
ir darbų yra pakankamai.

Kepėjams maža progų, ypač 
didmiesčiuose. Vaisvandenių dirb
tuvėse — visai progų nėra.

Profesionalams darbai
Gydytojų, slaugių, dantistų, 

dantų technikų reikia daug, bet 
reikia pereiti kvotimus, ir^bent 
metus praktikos ligoninėse.’Me
dikams daug lengviau, nei dan
tistams. Mokytojų reikia labai 
daug, bet įvairūs suvaržymai 
darbams gauti — kliudo. Chemi
kams, fizikams ir inžinieriams 
daugiausia progų. Daug jų jau 
yra pagelbėję net ir Amerikos 
kariuomenės reikalams ir biznio 
įstaigoms. Elektros inžinieriams 
pakankamai darbo per sekančiuo
sius penkeris metus. Keramikams 
progų atsiranda vis daugiau. Bet 
norintiems šioje srityje mokytis, 
teks susidurti su didele konku
rencija.

žiausiai 3 metus ir tik tada ji 
jam bus pilnai paskiriama. Tik 
laikinai norį apsigyventi — ne
laikomi kvalifikuotais žemės gau
ti. Apsigyvenęs žemės gavėjas 
neturi teisės daugiau kaip 2 kar
tu ir neilgiau kaip 5 mėnesius 
joje negyventi. • •

dama, ypač turint minty, kad fe
deralės valdžios įstatymai reika
lauja, kad tam tikras nuošimtis 
žemės būtų tuojau iškultivuotas. 
Vienam raporte nurodoma, kad 
juodžemio tėra labai plona eile, 
kad žemė per drėgna, kad žemės 
įšalimas ir aukštuma nėra pa
lanki ūkininkavimui.

Žemės, net paliai didįjį Alas- 
kos vieškelį, neištirtos. Naujaku-

Reikia įdėti darbo ir pinigo
Per pirmuosius dvejis metus, 

žemės gavėjas privalo ją kulti
vuoti ir tai reiškia, kad gavėjas 
turi planingu būdu ją išarti, iša
kėti, apsėti ir nuimti derlių, ne 
tik laukines žoles nuplauti.

Per antruosius žemės valdymo 
metus nemažiau 1/16 žemės da
lis turi būti pilnai iškultivuota ir 
per trečiuosius metus mažiausiai 
1'8 turi būti pilnai išvystyta.

Naujakuris ar jo įpėdinis turi 
pasistatyti ant tos žemės gyve
namąjį namą.

Neištirtos vietos
K? i kuriose vietpse geografiška 

aplinkuma rodo, kad turėtų būti 
žemėje mineralų. Kai kuriuose 
raportuose pabrėžiama, kad pa
liai kelią galima įrengti turizmo 
centrus ir poilsio vietas. Atro
dytų, kad nei vienu, nei kitu 
būdu nebūtų palankios sąlygos 
naujai atvykstantiems tremti
niams čia įsikurti.

Inžinerijoj darbai
Braižytojų darbuose yra didelė 

konkurencija, nes karo metu 
daug Jų Amerikoje išmokyta. 
Civiliams inžinieriams bus gerų 
progų per sekančius 5 metus. 
Šioje profesijoje 6 valstijose in
žinieriai turi būti pareiškę noro 
tapti piliečiais, o 8 valst. — gali 
bųti tik piliečiai. Architektams 
yra labai gerų progų: 15 valstijų 
turi būti kandidatais į piliečius. 
Pramonės inžinieriams bus labai 
gerų progų; už kelerių metų teks 
susilaukti konkurencijos. Meta
lurgijos įnžinieriams gerų progų 
yra per sekančius 5 metus.

Progos Alaskoje
Vienintelės progos būtų Alas

koje. Bet ir čia, vedant Alaskos 
vieškelį,' daugeliui duotos žemės 
buvo nusavintos ir likusios su
grąžintos. Dabar, kai kelias pra
vestas, apylinkės žemės pradeda
mos moksliškai ištyrinėti, ko
kiems tikslams jos yra tinkamos. 
Tyrinėjimai parodo, kad ūkiui 
labai maža tinkamų vietų teran-

Patys turi ištirti
Alaskai tyrinėti nenumatyta 

apmokėti ekskursijų į pačią 
Alaską atskiriems asmenims ar 
grupėms, vyriausybei globojant. 
Nėra numatyta tam tikslui fondų. 
Department of the Interior ne
siunčia jokių apie tas žemes in
formacijų. Norintieji, turi patys 
savomis lėšomis nuvykti ir as
meniškai žemę ištirti. Tam turi 
būti pasiruošę ir viską patys fi
nansuoti ir taip pat rasti būdus 
pragyventi.

oats ištirti ir užsižvmėti ribas KUN. KPT. KAZIMIERAS JENKUS IŠVYKO I JAV pats ištirti ir užsižymėti ribas. 9 ~ '
Žemės gavėjas taip pat turi aiš
kiai žemę apmatavęs padėti pas
tovius stulpus, ant jų užrašyti 
savo vardą, pavardę, apsigyveni
mo datą, kas įrodytų, kad tas o 
ne kitas žemės sklypas yra jo 
prašomas. Norint gauti tą žemę, 
vieta turTbūti aiškiai pažymėta 
ir pranešta United States Com
missioner; per 90 dienų žemėje 
įsikūrus.

Žuvininkystė, popiermalkės, 
turizmas

Kitos progos naujakuriams 
Alaskoje yra gaminti popiermal
kę, žuvininkystė, kailių pramonė 
ir turizmas. Bet visam tam-reikia 
turėti kapitalo.

Iš Department of the Interior 
esame patyrę, kad šiuo laiku nė
ra numatyto jokio valdžios pro
jekto, kuriuo galėtų pasinaudoti 
naujakurių grupė. Alaskoje šiuo 
laiku yra nepaprastai didelė sto
ka gyvenamosos vietos. Tas yra 
didžiausia kliūtis čia apgyven
dinti daugiau žmonių.

Bet koks tremtinių apgyvendi
nimas Alaskoje turėtų būti vyk
domas pačių iniciatorių ir jiems 
būtų specialus valdžios patvar
kymas.

Flossenbuergo lietuvių kankinių urna nukeliavo su juo | Ameriką

Stalino irankis JT Organizacijoje
Socialams darbininkams

Socialams darbininkams yra ITOKIA įdomia antrašte apie 
gerų progų, bet toje srityje , vis V^„tlkrąJl Trigve. Lie", JT gen. 
darosi daugiau komplikacijų ir kJ sekretorių, straipsni praėjusių 
reikia daugiau mokslo ir paty- metu „piainTalk" (NaujorĮtel laik- 
rilP°- raštyje paskelbė Sheppard Mar-

. ley. Kadangi lig šiol T. Lie tebe- 
Gydytojų ir ligoninių tarnauto- dirba JT Organizacijos generali- 

Jams niame sekretarijate, tariuosi bus
Gydotojams bus gerų progų, įdomu ir mūsų skaitytojams susi- 

kurie galės išlaikyti kvotimus ir pažinti su tikruoju Trigve Lie.

J. KUZMICKIS

yra Sovietų Rusiją 1921 m. kaip daug 
žadąs jaunas norvegų Darbo Par
tijos adeptas. Buvo tai pirmoji 
partija, kuri 1919 m. prisijungė 
prie Lenino Trečiojo Intemacijo- 
nalo, tačiau 1923 m. nutraukė san
tykius su Kremliumi. Vis dėlto Lie 
mokėjo pasilikti geruose santy
kiuose su Rusijos ir tarptautinio 
komunizmo vadovais.

Paskutinis Lie vizitas Maskvoje 
1946 m. liepos m. buvo visai kito
kiose aplinkybėse. Dabar jis buvo 
JT gen. sekretorius, o Stalinas - 
Rusijos viešpats. Šito vizito metu 
keturias dienas jis konferavo su 
Stalinu, Molotovu ir Višinskiu. At
vykęs sovietų lėktuvu į Kopen
hagą, Lie pareiškė, jog sovietų va-

Darželyje mažieji apžiūri gautus iš JAV per vietos LRK žaislus
' P. Paulausko nuotr.

DP, baigęs foto kursus,Jauniausias atlieka praktiką savo specialybėje
P. Paulausko nuotr.

Mažasis Juliukas tikrina telefono 
aparatą gauta Iš Amerikos ' 

P. Paulausko nuotr.

Amerikos medicinos 
Veik visos valstijos 

kad gydytojai būtų

pasimokyti 
mokyklose.
reikalauja, .
pareiškę noro tapti piliečiais. La
boratorijų technikams yra daug 
darbų, ypač baigusiems aukštuo
sius mokslus. Optometristams yra 
gerų progų.

dai parodę „didžiausį optimizmą" 
JT ateities atžvilgiu ir gyvą susi- 
interesavimą tarptautiniu bendra
darbiavimu (nepaisant to, anuo 
metu veto teisė buvo rusų penkis 
kartus panaudota). Lie žavėjosi 
Stalino puikia orientacija tarptau
tiniuose reikaluose.

1920 m. Lie palaikė* santykius su 
Rusijos valdovais savo užimamos 
vietos norvegų Darbo Partijoje 
dėka ir būdamas Tarptautinės Pro
fesinių Sąjungų Federacijos Ams
terdame nariu. Šito ultra-radika- 
laus poskyrio vadovas, olandas 
Edo F i m m e n, ištisus metus flir
tavo su sovietų profesinėmis są
jungomis.

Įsikūrimas ūkiuose
Atrodo, kad kontinentalinėse 

Amerikos Jungtinėse Valst. ir 
Alaskoje tremtiniams gauti ge
romis sąlygomis ūkius, nebūtų 
lengvai įmanoma. Progos įsikurti 
valstybinėse žemėse yra apribo
tos, palyginus su praeities progo
mis. Apribojimas yra dėl to, kad 
federalės valdžios žinioje esan
čios žemės , yra išdalintos ir nau
dojamos. Prie esamų apribojimų 
dar yra ir kitos priežastys dėl 
kurių tremtiniams gauti žemės 
neprieinama.

Norintieji gauti žemės, pirmoje 
eilėje turi patys žinoti, ko jie 
nori. Aplikantas turi prisiekda
mas pabrėžti, kad jis yra matęs 
ir susipažinęs su prašomąja žeme.

Norimos ūkiui įrengti žemės 
yra nepaskirtos, neišmatuotos ir 
sunkiai pasiekiamose vietose. Vy
riausybės noras, kad tos žemės 
būtų iš neapdirbtų, iš laukinių 
žemių, paverstos į. dirbamus lau
kus; kad tos žemės nebūtų mine- 

.ralinės, kad jos nebūtų užimtos 
prekybos ar biznio reikalams, 
kad nebūtų rezervacijos ir kad 
nebūtų numatomos inkorporuoti 
miestui ar kaimui.

Pirmasis sovietų veto
PIRMĄJĮ kartą neformaliai Rusija 

pavartojo veto 1946 m. sausio 29 
d., norėdama užtikrinti Trigve Lie 
išrinkimą JT gen. sekretoriumi. 
Andrėj Gromiko neleido, kad šis 
pirmasis veto būtų užfiksuotas pa
sitarimų protokole, kada Saugumo 
Tarybos 11 narių tarėsi Londono 
Churchhouse.

Visa tai prasidėjo, kai Stalino ,, r _____ .
reprezentantas pasiūlė Trigve Lie jis 1936 m. buvo įrankiu, depor- 
išrinkti Visumos Susirinkimo pir
mininku, apsilenkiant su regulia- 
minu, kuris numato slaptą balsa
vimą. Kai Lie kandidatūra bebal- 
suojant pralaimėjo belgo Spaako 
naudai, p. Gromiko pirmą kartą 
griebėsi savo taip dažnai dabar 
naudojamo ginklo. Si proga pasi
taikė, kai sovietų delegacija buvo 
painformuota, kad Lester B. Pear
son, Kanados ambasadorius Va
šingtone, yra remiamas aštuonių iš 
11 Saugumo Tarybos narių kaipo 
kandidatas į JT gen. sekretoriaus 
vietą. Nors rinkimai, kaip visai 
procedūrinis reikalas, nepriklausė 
veto teisei, vakariniai Jungtinių 
Tautų organizatoriai skubiai kapi
tuliavo, kai tik Gromiko pagrasino 
pavartoti veto teisę ir šiame rei
kale.

James Reston „New York Ti
mes" tada-taip aprašė užkulisinius 
manevrus: „Rusai užtikrino savo 
kandidato išrinkimą net nepami
nėję jo pavardės posėdžio metu. 
JT pirmasis’ veto buvo pritaikintas, 
tikrumoje visai nebūdamas pami
nėtas".

Trigve Lie ir Trockis
1930 METAIS, paskelbus pasaulinį 

vienybės frontą, norvegų komu
nistai galėjo laisvai brautis į Dar
bo partiją. Tuo metu Trigve Lie 
ypatingai pasitarnavo Stalinui. Tai

tuojant iš Norvegijos Stalino prie
šą Leoną T r o c k f Ligi šio laiko 
liko neišaiškinta, ar Lie tuo metu 
turėjo betarpiškų ryšių su rusų 
slaptąja policija.

Trockis atvyko į Norvegiją 1935 
m. birželio mėn. Jis buvo paliktas 
ramybėje iki 1936 m. antrosios 
pusės, kada garsūs maskviniai Zi- 
novievo ir kitų šauniųjų komu
nistų procesai įpainiojo jo pavar
dę sąraše, suregistravusiame so
vietų valdžios priešus.

Trigve Lie tuo metu buvo Nor
vegijos teisingumo ministeris. Rug
pjūčio 13 d., išvakarėse paskelbi-

mo, kad revoliucijos vadai rusai, 
būsią atiduoti teismui, Lie pasiun
tė kriminalinės policijos šefą pas 
Trockį jį apklausinėti. Netrukus 
po to norvegų spaudos dalis pra
dėjo kampaniją prieš Trockį, kal
tindama jį palaikant ryšius su hit
lerininkais ir prikišdama kitokius 
nusikaltimus prieš daugišką sovie
tų valdžią.

Trockis, vienas iš komunistų In
terned jonalo steigėjų, 1937 m. ra- _____ , r___ , .. ____ __ r_
šė, jog Lie, „teisingumo ministęris, litiko garbę, reikštų prieglaudos 
kuris neseniai pats buvo komu
nistų InternacijonalO nariu, be ma
žiausio supratimo pasitenkino savo 
krimalinės policijos šefo liberali
niu pasielgimu".

Vėliau Lie inicijatyva Trockis 
turėjo du sekančius vizitus — nor
vegų policijos ir pasų biuro šefų. 
Jam įsakyta daugiau neberašyti 
paskutinių įvykių temomis ir ati
duoti cenzūrai savo koresponden
ciją. Kadangi tokių apribojimų ne
galima buvo išreikalauti legaliniu 
keliu net svetimšalio atžvilgiu, Lie 
vėliau mėgino išgauti nuo Trockio 
paliudymą, kad savo noru pasi- 
duodąs cenzūrai. Atsisakydamas 
nuo tos nusikalstančios propozi
cijos, Trockis pabrėžė, jog teisin
gumo ministeris Lie padeda Mas
kvos procesų prokuratoriui, neleis
damas vienam kaltinamajam .atsa
kyti į rimtus priekaištus.

Neilgai trukus po to incidento 
kažin kas įsilaužė į Trockio butą. 
Tos bylos apklausinėjimo preteks
tu policija paėmė Trockį į Oslo. 
Tada tai Lie ^pareikalavo, kad gera 
valia akceptuotų savo korespon
dencijos ir jį aplankančių bičiulių 
kontrolę.

Savo atsiminimuose Trockis ra
šo: „Jeigu ponas norite mane 
suimti, tai kuriam tikslui ponui 
mano leidimas?"

„Egzistuoja vidurinis tarpas tarp 
suėmimo ir pilnos laisvės", — at
sakė ministeris'.

„Tai gali būti apgaulė, geriau 
areštas", — atkirto Trockis.

Lie išpildė šį pageidavimą. Po 
trijų dienų savo nelegalų veiksmą 
legalizavo, įkalbėjęs išleisti de
kretą, įgalinantį teisingumo mi- 
nisterį internuoti nepageidaujamus 
svetimšalius. Tuoj po to įsakė ap
leisti Norvegiją dviems Trockio 
sekretoriams, kurių vienas buvo 
prancūzų, o antras čekoslovakų 
pilietybės.

Trockis savo knygose tvirtina, 
kad Lie internavimo metu jį kelis 
kartus aplankęs, norėdamas pati
krinti priežiūros priemones. Ta 
proga jis neleido Trockiui pasi
matyti su bičiuliais, organizuojant 
jo išvykimą į užsienį. Paskutinio 
vizito metu Trockis jam pareiškė, 
kad net carinėje Rusijoje kaliniai 
turėjo teisę per bičiulius sutvar
kyti savo asmeniškus reikalus.

„Taip", atsakęs Lie, „tačiau lai
kai pasikeitė".

Tuo metu, kai Trockis buvo in
ternuotas, pasklido žinia, kad Lie 
paslėpė laišką, kurį jam rugpiūčio 
26 d. buvo parašęs Trockis. To 
laiško nuorašai buvo- jėga atimti 
iš Trockio sekretorių, tačiau vie
nas jų buvo anksčiau nusiųstas 
į užsienį ir 1936 nr spalio 10 d. 
atspausdintas „The Nation”. Tame 
laiške Trockis prašė teismo pro
ceso:

KUN. KPT. KAZYS JENKUS

Pirmosios US armijos artilerijos 
skyriaus kapelionas. kun. kapi
tonas Kazimieras Jenkus, išbuvęs 
karo tarnyboje ketverius metus, 
š. m. gegužės 19 d. lėktuvu iš 
Frankfurto grįžo į JAV. Dvidešimt 
mėnesių išbuvęs Vokietijoje, kun. 
Jenkus visą laiką stovėjo arti lie
tuvių reikalų, susidarė daug pa
žinčių lietuvių stovyklose ir, kuo 
galėdamas, padėjo lengvinti jų 
tremties naštą.

Gimęs Lietuvoje 1905 m., jis 
1910 m. buvo išvežtas į JAV, 1931 
m. baigė teologijos mokslus Bo
stono arkivyskupijos kunigų se
minarijoje ir įšventintas kunigu. 
Keturiolika metų išbuvo Bostono 
lietuvių parapijoje, dirbdamas su 
savd tautiečiais ir kurį laiką studi
juodamas Bostono aukštojoj moky
kloj moderniąją filosofiją ir pa
saulinę literatūrą. Prieš šį karą jis 
aplankė Lietuvą ir kitus Europos 
kraštus.

Prašomas Lietuvių Antinacinės 
Rezistencijos Politinių Kalinių Są
jungos Valdybos, kun. Jenkus ma
loniai sutiko pervežti į Ameriką 
brangias Flossenburge žtvusių tau
tiečių relikvijas — pelenų ir kau
lų urną, kurią jis perduos, susi
taręs su šios Sąjungos įgaliotini
ais Amerikoje, Marijanapolio Ko
legijai. Šias relikvijas jis pasiėmė 
su .savim į lėktuvą, kad neišleistų 
jų, kaip brangiausio turto, iš.savo 
rankų.

Kun. Kaz. Jehkus tikisi Ameri
kos lietuvių visuomenę supažin
dinti su lietuvių tremtinių gyveni
mu ir jų vargais. Tam reikalai jis 
iš anksto rinko medžiagą ir ją iš 
sivežė J JAV. Y.

prie proceso nor- 
kartu kliudymas 
viešą nuomonę

„Neprileidimas 
vegų teisme, o 
man apeliuoti į 
reikaluose, liečiančiuose mane as
meniniai, mano sūnų, mano visą 
politinę praeitį ir mano kaip po-

teisės pakeitimą apgaule ir davi
mą laisvų rankų G.P.U. budelimas 
ir begėdžiams."

Trigve Lie — užsienio reikalų 
ministeris

DEŠIMT metų po Trockio aferos 
taip Trigve Lie, taip ir S.S.S.R. 
padarė didelę pažangą. 1945 m. 
balandžio m. Lie buvo jau Norve
gijos užsienio reikalų ministeriu, 
d Sovietų Sąjunga išsiplėtė Rytų 
Europoje. 1947 m. sausio 11 d. 
C. L- Sulzberger, „The New York 
Times" korespondentas, rašė:

„Rimti šaltiniai skelbia kad nor
vegų vyriausybė 1945 m. balan
džio 9 d. Sovietų Sąjungai pasiūlė 
bendrą Spitzbergeno gynybos or
ganizaciją ... Tas pasiūlymas pa
darytas tuo laiku, kai Lie buvo

užsienio reikalų mi-Norvegijos 
histeris."

Toks pasistūmėjimas mėnesį 
prieš karo pabaigą Europoje yra 
daugeliu atžvilgių reikšmingas, 
nes jis lietė Svalbard archipelago 
kartu su Meškos sala — į pietus 
nuo Norvegijos — fortifikavimą. 
Rusijai tai duotų arktinę bazę žy
miai arčiau Kanados ir JAV, nei 
kad šios turi.. .Būtų tai, galima 
spėti, Norvegijos įjungimas į so
vietų interesų sferą, kas iš eilės 
reikštų dar didesnę presiją į Šve
diją, kuri, susidurdama rytuose su 
Suomija, tokiu būdu atsidurtų 
tarp ‘ dviejų teritorijų, esančių 
S. S. S. R. įtakoje.

Nepaisant pavojų, paslėptų to
kiame plane, būtų tai 1920 m. 
Svalbardo sutarties laužymas, pa
gal kurią Norvegijai buvo pavesta 
archipelago kontrolė, o jos pakei
timui buvo reikalaujama visų

Žemės prašytojo kvalifikacijos
Aplikantas turi būti jau 21 me

tų arba šeimos galva, turi būti 
Amerikos pilietis arba turi būti 
bent pareiškęs noro tapti Ameri
kos piliečiu. Jis taip pat neturi 
turėti daugiau, kaip 160 akrų že
mės JAV.

Žemės prašytojas, jeigu žemę 
gaus, turi būti pasiruošęs, joje 
apsigyventi, šešių mėnesių laiko
tarpyje. Turi joje išgyventi ma-

Trigve Lie ir S. Rusija
GRIEBDAMIESI TAIP ANKSTI 

JT gyvenime tokių kraštutinių prie
monių, rusai neveikė aklai. Trigve 
Lie pasirodė išmėgintu Stalino rė
žimo bičiuliu beveik per amžiaus 
ketvirtadalį ir pilnai įrodė, kad 
yra vertas šito pasitikėjimo, už 
kurį iš savo pusės pilnai atsily
gino, rūpestingai pasitarnaudamas 
Sovietų Sąjungai.

Trlgve Lie pirmą kartą aplankė Schw.-Gmuendes moksleivių ateitininkų Marijos Pečkauskaitės vardo kuopos'Šventės dalyviai B. Borjero nuotr.

signatarų — taigi, JAV, D. Brita
nijos ir Prancūzijos — sutikimo. 
Lie, paklaustas apie Sulzberger'io 
raportą, nedavė jokių komentarų.

Tokie tai nedideli pasitarnavi- 
mai užtikrino Kremlių, kad Lie 
asmenyje turi tikrą draugą. Sovie
tų Rusijos užsispyrimas užtikrinti 
JT gen., sekretoriaus vietą Lie bu
vo pilnai atlygintas jo elgesiu ši
tame aukštame poste.
Trigve Lie — JT gen. sekretorius

KAIP* JT gen. sekretorius, Lie 
turi teisę pasirinkti visus valdi
ninkus, kontroliuoti finansus ir 
vykdyti nutarimus. JT valdininkai 
yra priimami, remiantis asmeniniu 
kontaktu, o ne raštiškomis žinio
mis. „Neklausiame nieko apie jo 
politinius įsitikinimus, nes tai 
mums visai nerūpi", pareiškė Ba
sil Capella, JT personalinis direk
torius, kaip praneša 1946 m. kovo 
28 d. „Daily Worker". Laikraštis 
nuo savęs prideda:

„Priešingai JAV papročiams, JT 
nesiinteresuoja asmeniniais politi
niais įsitikinimais nei politine ar 
profesine veikla, paprastai vadi
nama „raudona" JAV Kongreso 
specijalių Komitetų inkvizitorių."

Remdamasis savo teisėmis, Lie 
savo nuožiūra pasirinko aštuonis 
pavaduotojus, kurie stovi sekre- 
tarijato priekyje, sudaryto iš 2600 
žmonių. Iš tų aštuonių trys yra 
žinomi savo pro-rusiškomis simpa
tijomis.

Aukščiausion gen. sekretoriaus 
pavaduotojo vieton Saugumo Ta
ryboje Lie paskyrė rusą K. So
bolev. Šitoje raktinėje vietoje 
Sobolev veikia kaip ryšininkas 
Saugumo Tarybai. Pas jį suplau
kia visi teritorialiniai, kariniai ir 
teisiniai ginčai. Tokiu būdu So
bolev, kuris ištikimai tarnavo Sta
linui Maskvoje ir sovietų amba
sadoje Londone, dabar gali dar 
labiau pasitarnauti savo ponams. 
Taipgi daug įtakos jis turėjo pa
renkant JT personalą.

Lie pavaduotoju Socialinėje Ko- 
misioje yra prancūzas H. Laugier, 
socijalistas, stipriai simpatizuojąs 
komunistams. 1944 m. jis buvo 
Rapporchement Franco .— Sovie- 
tique, organizacijos, panašios mū
sų Tautinės Amerikiečių — Sovie
tų Susiartinimo Tarybai, vicepir
mininku.

Pavaduotoju Teisinėje Komisi
joje .yra dr. Ivan Kerno iš Čeko
slovakijos, sovietų satelitės, apie 
ką pasaulis įsitikino, kai šis kraš
tas, veikdamas pagal Stalino im- 
strukcijas, turėjo- atšaukti savo 
sutikimą bendradarbiauti su laisva 
Europa Marshallio plano konfe
rencijoje. Kamo jau pasakė kalbą 
prokomunistinėje . teisininkų Na
tional Lavyers Guild organizaci
joje.

(Bus daugiau)

Atviras laiškas
Pone Redaktoriau

žymėti, kad p. K. Škirpos pa
reikštos mintys jokiu požiūriu 
nėra bendros ir būdingos buv. 
lietuvių karių kalbamais klausi
mais pažiūros išraiška. Klaidin
ga būtų manyti, kad buv. lietu
viai kariai nori dėtis mūsų poli
tinių grupių teisėjais. Lygiai klai
dinga būtų manyti, kad buv. lie
tuviai kariai pasisako ar gali pa
sisakyti už kurį nors partikulia
rinį politinį sąjūdį, laikydami jį 
net vieninteliu tautos laisvės ko
votojų sąjūdžiu ir išskirtiniu lie
tuvių karių ankstyvesniojo darbo 
bei tradicijų tęsėjų. Buvusieji 
lietuviai kariai — specialiai kaip 
kariai — nekad nesirišo su jokia 
politine grupe bei už jos pečių 
nesirikiavo ir to nė šiandien ne
daro.. O tęsti buv. Lietuvos karių 
darbą ir tradicijas galės tik vėl 
atkurta nepriklausomos Lietuvos 
tautinė kariuomenė, bet jokiu 
būdu ne kokia nors partikulia
rinė grupė.

Taip pat turime pabrėžti, jog 
neatitinka tiesos ir buv. lietuvių 
karių visumos įsitikinimo p. K. 
Škirpos daroma sugestija, kad 
vienintėlial lietuvių tautos lais
vės kovotojai buvo tik kariai, 
savanoriai/partizanai arba šiuo 
metu BDPS. Lietuvių tautos lais
vės kova prasidėjo daug anks
čiau, negu į ją galėjo įsijungti 
lietuvis karys ar kitas ginklo ko
votojas, ir teko ją įvesti ne tik 
ginklu, bet ir kultūrinėj, ekono
minėj, politinėj bei diplomatinėj 
srityje. Šitoje kovoje dalyvavo ir 
tebedalyvauja visa tauta bei vi
sos patriotiškai nusiteikusios vi
suomenės grupės ir partijos, ku
rios visos turi visiems žinomų 
ir neginčijamų šioj^kovoj nuopel
nų. Dėl to nei Lietuvos kariuo
menė, nei šiaip kariai niekad vi
sų tautos laisvinimo nuopelnų 
nesisavino ir nesisavina.

uiuu JUJC Šia proga mes drįstame reikšti
kurios labai aptemdytų visos mū- ir prašyti, kad mūsų visuo-
sų patriotinės visuomenės be jo- ~ '
kio srovių skirtumo gerus prisi
minimus apie savo tautinę, su 
jokia partikuliarine grupe nesu
sijusią, kariuomenę bei visos 
tautos bendrųjų reikalų sargybo
je stovėjusius lietuvius karius.

Dėl to tiesos vardan turime pa-

Prašome Tamstą neatsisakyti 
paskelbti Jūsų redaguojamam 
laikraštyje šiuos kelis mūsų žo
džius lietuvių visuomenei.

Straipsnelyje „Vaistai dirgs
niams“, atspausdintam š. m. ge
gužės 12 d. „Mintyje“, varyda
mas propagandą už vadin. BDPS 
ir puldamas lietuvių politines par
tijas, p. K. Škirpa į politinių 
grupių diskusijas įpina ir lietu
vius karius, o tuo pačiu ir buv. 
Lietuvos kariuomenę. Nebūdami 
politikos žmonės, paliekame vi
sai nuošaliai p. K. Škirpos ve
damą BDPS propagandą ir poli
tinių lietuvių partijų puolimus. 
Dėl to, jei. norės, pasisakys tie, 
kuriuos visa tai liečia. Bet, bū
dami Lietuvos buv. kariuomenės 
kariai, randame reikalo pasisa
kyti kiek tai liečia Lietuvos ka
rius ir jos kariuomenę,

Savo straipsnelyje p. K. Škir
pa neteisingai, ypatingai kiek tai 
liečia 1940 m. įvykius, puola lie
tuvių. politines partijas, stato 
joms priešpriešais karius, kurie, 
pagal straipsnį, buvę bevelk vie- 
nintėliaj tikri lietuvių laisvės 
kovotojai ir nuolat „taisę pairu
sius partijų nervus", bei daro su
gestijų, kad tam tikras sambū
ris — šiuo atveju BDPS — esąs 
anksčiau lietuvių karių dirbto 
darbo bei jų tradicijų tęsėjas, 
kuris tarp kita ko vėl pataisysiąs 
ir „pradėjusius irti partijų ner
vus.“

Tų išvadžiojimų autoriaus iškė
limas savo -priklausomybės buv. 
lietuvių karių šeimai lengvai ga
li sugestijonuoti mintį, jog tai, 
gal būt, yra bendra ir būdinga 
buv. lietuvių karių tais klausi
mais pažiūra ir kad jie specialiai 
kaip kariai ypatingu būdu yra 
susirišę su tam tikru politiniu 
sąjūdžiu. O šitokio įspūdžio vi
suomenėje susidarymas neabejo
tinai sukeltų joje tokias reakcijas,

menė, o ypač spauda vengtų gin
čų, kurie sėja mūs tarpe nepasi
tikėjimo ir nesantaikos sėklą 
ypatingai tokiais klausimais, kurie 
yra bendri ir vienodai brangūs 
visai tautai, kaip pav., kariuo
menė.
K. MUSTEIKIS, M. RĖKLAITIS
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Vytis it Musiji Itftotdika
A. ŠAPOKA

KIEKVIENA tauta, kada nors 
gyvenusi valstybinį gyveni
mą arba į jį pretenduojanti, 
turi savąjį herbą, savąjį valstybės 

ženklą. Ir mes jį turime. Tik ka
žin, ar yra pasauly kur nors kita 
tauta, kuri nežinotų, kaip jos 
valstybinis herbas atrodo. O mes, 
kurie turime tokią ilgą ir garbin
gą valstybinio gyvenimo istoriją, 
kurie taip neseniai dar tebegyve
nome nepriklausomoje suvereni
nėje valstybėje ir kurių valstybe 
bent juridiškai tebeegzistuoja, jau 
nebežinome koks yra mūsų vals
tybės herbas. Nežinome, nes jį 
visaip vaizduojame. Su valstybės 
ženklu pradėjome elgtis lyg su 
eiline puošmena, lyg su kokiuo 
ornamentu ar tualeto dalim. 
Kiekvienas jaučiasi turįs teisės 
duoti laisvę savo fantazijai, savą 
tautinę brangenybę kraipyti, kaip 
jam patinka. Ne taip seniai mes, 
pav., šventėme nepriklausomybės 
trisdešimtmetį. Ta proga visose 
kolonijose buvo iškilmės, salės ir 
sienos buvo papuoštos vėliavomis 
ir tautinėmis emblemomis. Kai 
kurių kolonijų išpuoštų scenų 
nuotraukas matėme spaudoje. O 
ar vienodai atrodė ten vytis? Dau
geliu atvejų juk tai buvo kaž
kokie stogo žirgeliai. Vieni iš jų 
„lėkė“ į dešinę, kiti į kairę. „Vy
timis“ — nuspalvintais žirgeliai — 
pasipuošę išėjo ir pora mūsų laik
raščių. Jei pasižiūrėsime į mūsų 
iš lietuviškųjų įstaigų išeinančių 
dokumentų antspaudus, pamaty
sime tą patį margumą Vienose 
matysime natūralistinį vytį, jėga 
trykštantį ir lekiantį į dešinę (he- 
raldiškai), kitūr matysime suny
kusį kuiną, mėčiojantį kojas į tą 
pačią dešinę, dar kitur į vieną 
ar į kitą pusę nukreipto kažko
kio lentelinio raitelio kontūrus, su 
dažnai už patį raitelį didesniais 
pentinais ir t. t. Surinkim tokių 
antspaudų, kampinių spaudų ar 
kokių spaudinių, kur vaizduoja
mas mūsų herbas, kelioliką ar ke
letą dešimčių pavyzdžių — ir išsi- 
gąsime. Kas phsakys, kuris iš jų 
yra lietuviškasis, kuris mūsų? Tą 
patį tenka pasakyti apie plačiai 
paplitusius metalinius, ženkliu
kus nešiojamus ant krūtinės. Argi 
galime mes šitaip ir svetimšaliams 
reprezentuotis? Kaip gi mes jiems 
įkalsime į galvą, koks yra mūsų 
herbas, jei patys nežinome.

Dabar mes, tiesa, gyvenime lais
vės ir individualizmo dienas, bet 
kokią esam išėję nepriklausomo 
gyvenimo mokyklą, kad neįsisą
moninome, net valstybės herbo 
prasmės, kad neišmokome jo gerb
ti? Juk tai ne žaisliukas! Juk 
mes, kaip ir visos tautos, ir įsta
tymą savojo herbo turime. Rodos, 
ir turėtų varžyti. Deja, nuo jo 
bivom pradėję tolti da? tcregv- 
vendami nepriklausomoje valsty
bėje. Jau tada net kai kurios 
valstybinės įstaigos pradėjo var
toti naują „vytį“, atseit valsty
bės organai pradėjo laužyti 
valstybės įstatymą. Privačius 
„žmones su skoniu“ tas, žinoma, 
labai padrąsino. Na, ir prasidėjo 
prašmatnumo lenktynės. Toną da
vė kai kurie menininkai, ypač p. 
Dobužinskis, kuris, būdamas spe
cialios tam reikalui sukurtos ko
misijos narys, *pabandė susipa
žinti su heraldika ir užsimojo 
susekti pirminę, atseit lietuviš
kiausią, vyties formą. Tam jis ne
patingėjo ir už Lietuvos sienų 
pavažinėti. Grįžęs su visa eile 
pasigamintų brėžinių, p. Dobu
žinskis parašė net studijėlę „Vy
tis“, kuri buvo išspausdinta Liet. 
Istorijos Draugijos. Po to prasi
dėjusi audra daugelį iškreipė iš 
kelio. Dobužinskio rašinys toli 
gražu nebuvo rimta istorinė stu
dija. Ji neišaiškino nei mūsų vy
ties kilmės, nei jo prasmės, nei 
elementų, nei nurodė jo vietą pa
saulinės heraldikos raidoje. Pa
sižiūrėjimas į keletą ar. kelioliką 
senų vyties pavyzdžių, net neiš
siaiškinus jų metrikos, dar nėra 
problemos išsprendimas. Betgi 
nuo to meto iki šiol tebegirdime, 
kad įstatiminis natūralistinis vy
tis esąs nesusipratimas, kad jis 
mums darąs gėdą, nes esąs nepa
teisinamas heraldiškai, kuri visa
da ir visur reikalaujanti stilizaci
jos, nepripažįstanti natūralizmo. 
Jis eąs nepateisinamas, nes sena
sis vytis (Vytautlnis) buvęs ne
toks. Jis buvęs stilizuotas, kaip to 
reikalaująs ir heraldikos moks
las. Atseit, vienintėlė išeitis mums 
— kuo greičiausiai grįžti prie se
nojo „lietuviškojo“ vyties. Tur 
būt, laikantis principo, kad ir 
nežmoniškai, bet tik kitoniškai, 
dar buvo pridėta, kad vytis turįs 
būti nukreiptas ne į dešinę (he
raldiškai), bet į kairę. Vyriausybės 
žmonės, matyti, jau nebesusigau
dė, kur čia teisybė, ir nieko ne
darė. Nesiryžo paneigti esamo
sios formos, bet nedrįso ir triukš
mautojus sudrausti. Taip ir su
sidarė painiava, kuri vis dėlto 
nors čia, tarp svetimųjų turėtų 
būti pašalinta. Galėsim išsiaiš
kinti namie. Arba nors pirma iš
siaiškinkim, o tik po to vykdykim.

Verta ar neverta, tikslu ar ne
tikslu būtų mums priimti kitos 
formos vytį ■*- tai platus klausi
mas. Galima būtų ir vienaip ir 
antraip pasisakyti, tačiau aišku, 
kad šiandieną mes neturime au
toritetingos institucijos, kuri nau
ją formą galėtų nustatyti, o kad 
vieną formą mums privalu pripa
žinti, abejonių nėra Ir negali bū
ti. Kadangi įstatyminiam natū
ralistiniam vyčiui yra daroma 
daug priekaištų, tai šia proga no
rėtųsi iškelti kai kuriuos heraldi
kos dalykus bei dėsnius, kurie 
padėtų geriau susigaudyti visoje 
problemoje ir įvertinti įstatymi
niam vyčiui daromųjų priekaištų

vertę. Pirmiausia tenka išsiaiš
kinti,

Kas yra herbas?
Herbai yra grynai viduramži

nis Vakarų Europos riterių gyve
nimo padaras. Viduramžinis ka
rys — riteris buvo apsikaustęs 
nuo galvos iki kulnų šarvais. Vi
sų kraštų ir visų valstybių rite
riai atrodė maždaug vienodai. Kad 
jie nesusimaišytų kautynių lauke, 
kad kiekvienas žinotų, prieš ką 
sayo kardą kelia, taip pat kad 
žinotų, kas siūlosi kautis tumire, 
atsirado reikalo riteriams turėti

Sveika, Marija!
SVEIKA, MARIJA! Dienos nesaugios — 
Sielvarte šaukia tūkstančiai, — 
Dangiškos meilės kibirkštį slaugo 
Žemėje, nuodėmėj rūgstančioj.

SVEIKA, MARIJA! Tau pasiguosti, 
Puošiam gėlėm ir žvakidėmis 
Tavo altorius — uostus saugiuosius, 
Žemėj nekartą paklydę mes.

SVEIKA, MARIJA! Klupau j a minios — 
Audros bedalėm padarė jas . . . 
Tu — sopulinga ir nusiminus: — 
Žemėj vis naujos Kalvarijos.

SVEIKA, MARIJA! Kantrūs po kryžiais — 
Tikim nuo jų prisikelti mes.
Laimink, kur kenčia, saugok, kur ryžos
Plaukti tikėjimo valtimis! ... (

J. Palubinskas K. XnClQros „Vincas 
Kudirka“ Bevardžio vaidmeny

kokius nors ženklus. Tokius ženk
lus riteriai pradėjo tapytis ir seg- 
tis kautynių metu lengviausiai 
pastebimose vietose — skyduose 
ir šalmų prieky bei viršum šal
mų. Dėl to ir šiandieną kiekvie
nas šeimos herbas susideda iš 
skydo ir šalmo su ženklais. Iš 
pradžių šitie skydų ir šalmų 
ženklai buvo atsitiktiniai, pri- 
klaiYsę nuo paties riterio ar jo 
girrklakalio fantazijos it būdavo 
dažnai keičiami. Ilgainiui šitų 
ženklų nebekeisdavo ne tik tas 
pats riteris, bet tuos pačius pra
dėjo vartoti ir įpėdiniai. Jie pasi
darė paveldėjamas šeimos ženk
las, nes daugeliui buvo malonu ir 
garbinga pasirodyti su tais pa
čiais ženklais, su kuriais jų tėvai 
ar protėviai dalyvavo kokiuose 
žymesniuose mūšiuose. Apie tuos 
mūšius juk dažnai buvo pasakoja
mi padavimai, vaizduoją kartais 
kautynes nulėmusius paslaptin
gus riterius, apibūdinamus vien 
iš šarvų, arklių puošmenų ir sky
dų bei šalmų ženklų. Įėjo į papro
tį, kad valdovai didesnių žygių — 
atminimui visiems dalyviams ar
ba labiau pasižymėjusiems rite
riams duodavo teisę skyde ar šal
me pridėti kokį nors ženklą ar 
naują spalvą. Tai atstojo mūsų 
laikų ordinus ir medalius. Buvo 
sukurtos aiškios taisyklės, kaip ši
tie ženklai sudaromi, ką kiekvie
nas iš jų reiškia, susikūrė specia
lus mokslas, vadinamas heraldika, 
o šio mokslo specialistai heroldai 
buvo tiek įgudę, kad iš riterio 
ženklų (herbų) galėjo pasakoti 
visą jo geneologiją. Suprato, iš 
kurio krašto jis kilęs, kokiai gi
minei priklauso, kokiuose žygiuo
se yra jis ar jo protėviai dalyva
vę ir pan. Savo šitą mokslą he
roldai geriausiai parodydavo tur- 
nirų metu. Prieš kiekvieną tur- 
nirą visų jame dalyvaujančių ri
terių ginklanešiai sustodavo eilėje 
su savo ponų herbais, o, tumirui 
prasidedant, heroldas iš tų herbų 
žiūrovams apibūdindavo juos ir jų 
gimines. Tada nusistovėjo ir her
bų dešinės bei kairės žymėjimas, 
priešingas mūsų įprastiniam pa
veikslų dešinės ar kairės žymė
jimui. Heraldiškai apie skydo 
dešinę sprendžiama ne iš to, kaip 
mes matome, bet kur yra dešinė
ginklanešio, laikančio skydą prieš 
save. Atseit, pav. mūsų įstatymi
nio vyties kryptis heraldiškai yra 
dešininė. Dėl to ir mes čia, kal
bėdami apie dešinę ir kairę, visur 
vartojame heraldikos sąvokas, 
priešingas mūsų įprastinėms.

Heroldų garbei reikia pasakyti,' 
kad jie sugebėdavo išskaityti *ne 
tik tumire dalyvaujančių jiems 
žinomų riterių herbus, bet suge
bėdavo visiškai tiksliai apibūdin
ti ir tuos staiga atsirandančius 
paslaptingus riterius, kurie, neti
kėtai pasirodę, pareikšdavo noro 
grumtis su nugalėtoju ar patys 
ką iššaukdavo savo damos gar
bei. Žinoma, jei tik jų herbai bu
vo sudaryti pagal heraldikos tai
sykles.

Riteriai savo šarvuotės ženklus 
laika, savo ir giminės brange
nybe. Tais ženklais jie ėmė žy
mėti taip pat savo antspaudus, 
vaizdavo juos .savo rūmų fasa
duose, ant baldų, karietų ir daug 
kur kitur. Bet jų kilmę iki šiol 
teberodo ir jų vardas. Beveik vi
sų tautų kalbose jie rišami su 
ginklais. Taip prancūzai sako ar
ui oiries (arme,ginklas) anglai sa- 
ko-arm (coat of arms), vokie- 
čiai-Wappen. Rytų Euuopoje var
tojamas herbo terminas, kurio 
kilmė yra neaiški. Kai kas jį nori 
kildinti iš vokiečių žodžio Erbe- 
palikimas, paveldėjimas, dėl to ir 
pas mus kai kas buvo linkęs ra
šyti erbas. Tačiau tai dar nėra 
visiškai aišku ir net labai abejo
tina. Bet šį kartą mums ne tai 
rūpi.

Grįžtant prie heraldikos, tenka 
įsiminti, kad jos dėsniai buvo la-

bai aiškiai suformuluoti ir labai 
griežtai, neleido jokių nukrypi
mų. Kiekvienas herbo ženklas, 
kiekviena spalva, kiekvienas 
brūkšnis ir taškas ten turėjo sa
vo prasmę ir reikšmę. Kokių 
nors pakeitimų padaryti, naujų 
elementų įvesti ar naują herbą 
įsigyti buvo galima tik gavus 
specialų valdovo diplomą, nes 
kiekvienas naujas herbas turėjo 
turėti tam tikrą turinį.

Viduramžių riteriai, šiaip ar 
taip, intelektuališkai buvo gana 
primityvūs ir prietaringi. Dėl to
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ir daugelis kitų valstybių), o — 
ir tai svarbiausia, — kad tie 

ir savo herbuose jie stengėsi „projektai“ dažniausiai iškišam! 
vaizduoti dažniausia įvairias kaip pakaitalas oficialiojo vyties 
baidykles, kurios turėjo nugąs- jr įneša nepateisinamą margumą, 
dinti priešą, riterio narsą ir jėgą Tokias išvadas galima padaryti 
simbolizuojančius padarus arba į§ vyties reformos šalininkų užim- 
geometines figūras, dažnai turin- tosios pozicijos ir jų argumentų, 
čias magiškos ar astrologiškos Tie heraldikos dėsniai, kuriais 
prasmės. Šias heraldines figūras jįe remiasi, čia buvo išryškinti, 
ypatingai praturtino kryžiaus ka- rodos, dar aiškiau, negu kuris 
rų laikotarpis, kurių metu Euro- nors kategoriškai neleidžia sava- 
pos riteriai pamatė tolimus kraš- sakyta, jie iš pirmo požiūrio kal
tus ir dažnai buvo nustebinti jų ba aiškiai už reformos reikalą, 

nors kategoriškai neleidžią sauva
liauti. Tačiau mūsų vyties for
mos klausimui išspręsti to dar 
toli gražu nepakanka. Nereikia 
pamiršti, kad mūsų herbo forma 
yra ilgos istorinės raidos pada
ras ir kad šį herbą mūsų valstybė 
įsigijo jau tada, kai heraldika 
buvo praeities dalykas, kai ji bu
vo miręs mokslas. Juk šiandien 
heraldikos, kaip gyvenimo reiški
nius tvarkančio mokslo, kaip tei
sės šakos, jau nebėra. Heraldika 
šiandien yra tik vienas iš istori
jos padedamųjų mokslų, kuris pa
deda suprasti praeities gyveni
mo reiškinius, lygus sfragistikai, 
diplomatikai ar paleografijai. 
Tad ir kyla klausimas, ar musa- 
sis vytis turi nusilenkti mirusio 
viduramžinio feodalinės visuo
menės mokslo dėsniams, ar mes 
privalome branginti turimąją vy
ties formą savosios istorinio gyve
nimo raidos produktą. Kai kas gal 
pasirinks pirmąją alternatyvą, 
bet kiekvienas pirma privalo iš
siaiškinti, kas tas mūsų vytis yra. 
O šį klausimą spręsdami, mes 
tuoj aus pastebėsime, kad mūsų 
vyties pačiame pagrinde yra he- 

savotiškos, europiečiams neįpras- raldikos dėsnių sulaužymas, nes 
tos faunos bei floros. Aiškus da- vytis nėra heraldinė figūra. Rai- 
lykas, kad, iš tolimų kraštų grižę, telis su įvairiais ženklais yra ne 
žygių dalyviai matytus ir girdė- heraldinė, bet sfragistinė figūra, 
tus dalykus nupasakodavo labai Tik per nesusipratimą jis liko 
perdėdamai, viską išpuošdami. Juk mūsų herbe. Lietuvos seniausias 
ne be reikalo yra sakoma, kad herbas turėjo būti ne vytis, bet 
keliauninkai ir medžiotojai (at- visai kas kitą. Į skydą jis atjojo 
seit, žmonės, matę tokius kraštus iŠ antspaudo. Ir tik dėl to, kad 
ir pergyvenę tokius nuotykius, tuo metu, ne tik Lietuvoje, bet ir 
kokių nematė ir nepergyveno nė visoje Europoje, heraldikos moks- 
vienas iš klausytojų) yra didžiau- las jau buvo miręs, kad jos dės- 
si melagiai. Dar ir šiandien prisi- niai buvo jau nebežinomi. Ar mes 
menu, kaip mus vaikus kadaise galime drįsti išvyti savojo valsty- 
stebino mūsų apylinkės „Palan- bės skydo tą raitelį ant balto žir- 
gos Juzės“ savo pasakojimais, go, kuris jau daug šimtų metų 
tariamai girdėtais iš darbininkų, pasireiškė dar naujas dalykas.

J. Palubinskas Ibseno „Nora“ dr. Ranko vaidmeny

dirbusių prie transsibirinio gele
žinkelio, apie žmones su viena 
koja ir viena ranka, kurie betgi, 
po du susikibę, gali labai greitai 
bėgti ir naktimis išnešiodavę dar
bininkų įrankius, sunaikindavę jų 
darbą. Aiškus dalykas, kad pa
našių pasakojimų kryžiaus karų 
metu pasklydo po visą Europą. 
Buvo kalbama apie įvairiausius 
neregėtus negirdėtus gyvulius, 
baidykles ir drakonus, apie žmo
gaus, žvėries, žuvies junginius ir 
t.t. Šitie pasakojimai davė pui
kios medžiagos riteriams ir gin- 
klakaliams herbų figūroms išrasti. 
Kadangi šitų gyvių niekas gyvas 

savo akimis nebuvo matęs, ka-
dangi natūralistiškai ne kiekvie
nas būtų galėjęs juos atvaizduoti, 
o, beto, kadangi detalės, judant 
riteriui, vis tiek būtų neįžiūrimos, 
tad buvo vaizduojami tik kontū
rai ir pradėta visas figūras stili
zuoti. Tuo būdu palengva heral-
dikon įsigalėjo neišjudinamas sti
lizacijos dėsnis. Kaip tik šituo 
dėsniu remiasi ir visi mūsų me
nininkai ir nemenininkai, kurie 
nori pašalinti iš gyvenimo mūsąjį 
natūralistinį vytį. Yra heraldikoj 
dar daugybė kitų dėsnių, kurių 
ryškinti mums čia nėra reikalo. 
Tuo tarpu pasitenkinsime tik tais, 
kurie gali lemti, sprendžiant iš
keltąją mūsų valstybės herbo 
problemą. (Kitiems klausimams 
išspręsti, žinoma, reikėtų ten dar 
daugiau pasidairyti). Juos jau su
minėjome: 1) heraldinės figūros 
būna dažniausia mitologinės ir 
šiaip nenatūralios būtybės arba 
geometrinės figūros, 2) floros ar 
faunos egzemplioriai vaizduojami 
stilizuotai ir 3) herbe negali būti 
nei vienos spalvos, nei vieno
bruožo, nei vieno elemento, ku
ris neturėtų prasmės, ir niekam 
neleistina į herbą įnešti kokių 
nors naujų elementų ar naujų 
formų be juridinio pagrindo. Iš 
šitų trijų dėsnių paskutinysis be 
abejo kalba už tai, kad ir mūsų 
vyties niekam nevalia saviškai 
kraipyti. Tuo tarpu pirmieji du 
iš pirmo žvilgsnio save gerbian
čius lietuvius gali versti rūpin
tis mūsų vyties reforma, jo pri
taikymu heraldikos dėsniams, 
arklį ir raitelį pakeisti nežemiš
komis figūromis ir sustilizuoti.
Įvertinant * tai, kas pas mus 
vyksta, galima būtų sakyti, kad iš 
tikrųjų norima į herbą įnešti 
stilizaciją, o skaitantis su tre
čiuoju dėsniu, galima būtų sa
kyti, kad tai yra vis projektai, 
kompetetingiems organams refor
moms siūloma medžiaga. Tačiau 
tenka konstatuoti, kad tie „pro
jektai“ dar neatsižvelgia į aną 
herąldikos dėsnį, kuris reikalauja, 
kad herbų figūros būtų nežemiš
kos būtybės (tam yra nusikaltę 

ten joja, rodos, daug kas abejos. 
Kiekvienam „apsivalymui“ juk 
reikia labai rimto pagrindo.

Kas yra mūsų vytis, galėsime 
suprasti, tik išsiaiškinę, kaip jis 
mūsų valstybės herbu pasidarė. 
O tai suprasime, tik vėl grįžę į 
heraldikos viešpatavimo laikus ir 
išsiaiškinę, kokie tada yra buvę 
valdovų hęrbai ir jų antspaudai.

Valdovų herbai ir antspaudai
Kaip jau minėta, karo reikalui 

atsiradę, herbai buvo vartojami 
visame riterių bei feodalų gyve
nime, o tarp kitko ir antspau
duose. Bet Valdovų antspauduose

SUGESTIJOS AKTORIUS
JUOZO PALUBINSKO 15 METŲ SCENINIO DARBO PROGA

SIAIS metais gausu aktorių ju
biliejų. H. Kačinskas, P. Šim
kus jau „atšventė" savo dar
bo sukaktuves, jei minėjimus lai

kraščiuose galima pavadinti ak
toriaus „švente". Tiesa, paskirų 
stovyklų kultūrininkų (Schw. 
Gmuend, Reutlingen) nuoširdūs 
žodžiai ir kuklios dovanėlės — at
pildas ' ir atsiminimas ilgo ir sun
kaus kelio. Tikroji šventė būtų 
benefisinis spektaklis, kur jubili- 
jatas sublizgėtų atitinkamame vaid
menyje. Tik šiuo metu tai neį
manoma. Bet kuris spektaklis — 
įtempto, nervingo darbo išdava. 
Pačių dramininkų kuriami spek
takliai su reta parama iš šalies ne
gali atžymėti sunkiai praeito kelio.

Juozas Palubinskas spalvinga 
asmenybė mūsų stipriausiųjų ak
torių puokštėje. Prisimindamas jo 
biografiją, dar kartą įsitikini, kad 
šalia atsinešto talento, ryžtas ir 
valia nulemia aktoriškuosius žings

JUOZAS PALUBINSKAS
V. Račkausko nuotr.

nius. 1910 m. kovo 19 d. Kybartų 
miestelyje gimė Juozas Palubins
kas. Jaunystėje sunkiai kovojo su 
medžiaginėmis kliūtimis. Lankė 
gimnaziją, vėliau tarnavo susie
kimo ministerijoje. Tik tas nenu
maldomas troškimas, atsineštas iš 
anapus, vertė nenurimti smulkioje 
tamautojėllo karjeroje. Noras iš
lieti sieloje susikaupusią aistrą, 
pasakyti žodžius, kurių klausy
tųsi minia, stūmė pirmyn ir pir
myn. J. Palubinskas pradžioje įsto
ja Į Kauno meno mokyklą, dirba

Šiaip riterių antspauduose bū
davo žymimi tik jų herbų žen- 
klai-pačios figūros, o valdovų 
(kunigaikščių, markgrafų ir im
perijos valdančiųjų grafų) ant
spauduose būdavo vaizduojami 
jie patys raiti, šarvuoti ir su 
visais savo herbais. Kad antspau
dų raiteliai iš tikrųjų vaizdavo 
ne heraldines figūras, bet pa
čius valdovus, matome iš to, kad 
kunigaikščiams keičiantis, pav. po 
tėvo ėmus valdyti sūnui, būdavo 
pakeičiamas ir raitelis, nors visi 
heraldiniai ženklai likdavo tie 
patys. Tėvo antspaude, žiūrėk, 
yra senas, barzdotas raitelis, bet 
sūnus tuojaus pradeda vartoti 
jaunikaičio atvaizdą, kuris po ei
lės metų taip pat virsta barz
dotu seniu, o heraldiniai ženklai 
lieka visą laiką tie patys. Nebent 
jų dar naujų įslgijama arba nuo 
kai kurių tenka atsisakyti. Atseit, 
įsigijama naujų ar prarandama 
dalis senų žemių.

Valdovai, kunigaikščiai, stam
bieji feodalai paprastai turėdavo 
ne vieną herbą. Mat, jų rankose 
paprastai būdavo sujungiama vi
sa eilė žemių ir sričių, su kurio
mis jiems tekdavo ir jų herbai. 
Pagrindinis kunigaikščio šeimos 
herbas visada yra antspaudo rai
telio skyde, o kiti kitur išdėlio
jami. Buvo taisyklė, kad tie ku
nigaikščiai, kurie turėjo tik vie
ną herbą, antspauduose būdavo 
vaizduojami kertą kardu, o tie, 
kurie turėjo bent du ar kelis her
bus, būdavo vaizduojami durią 
ietimi, ant kurios galo būdavo 
vėliavėlė su antruoju herbu. Jei 
kunigaikštis turėjo daugiau negu 
du herbus, tai likusieji būdavo 
išdėliojami ant arklio šarvų ar 
apdangalo-dažniausiai prieš bal
ną, bet ir už jo. Žinoma, būdavo 
ir tokių antspaudų, kuriuose ku
nigaikštis vaizduojamas kertąs 
kardu, bet herbų yra daugiau 
negu vienas. Taip būdavo tokiais 
atvejais, kada kunigaikščiai, jau 
turėdami įprastinį antspaudą, įsi
gydavo naujų žemių. Tai nėra 
dažni atvejai. Bet kunigaikščių 
antspaudai su raiteliais viduram
žy yra universalus reiškinys. Jų 
yra visur, jais mirgėte mirga ir
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pritaikomuosius darbus pas inž. 
Žemkalnį — Landsbergį. Tačiau 
tai nėra jo tikrasis kelias. 1930 m. 
jis įstoja į Olekos — Žilinsko ve
damą dramos studiją. Jis patenka 
pas geriausius mokytojus, nes ša
lia Olekos — Žilinsko turi dar 
Čechovą ir Glinski. Patenka į lie
tuviškojo teatro žydėjimo epochą, 
mato gerus spektaklius, girdi rei
kalingus, tikrus žodžius, įgyja 
scenos techniką pas didžiuosius 
teatro meisterius. Jis vienas iš 
dalyvių jaunystės blykstelėjimo, 
deja — greit užgesusio. 1933 m. J 
viešumą išeina Jaunųjų Teatras su 
„Dėdės Tomo lūšnele" (Oleko — 
Žilinsko pastatymas). Savo metu 
šis spektaklis sukėlė daug triukš
mo ne tik teatralų, bet ir plačio
sios visuomenės tarpe. Senieji 
„scenos vilkai" vieni pyko, kiti 
raudo. Jaunųjų žaliava, neturė
dama nei stažo, nei rutinos, nuo
taika ir nuoširdumu užkrėtė ir pa-

vergė žiūrovą. J. Palubinskas vai
dina vieną iš pagrindinių vaid
menų — Džordžą. Jau šitame vaid
menyje išryškėja jo aktoriškasis 
„aš“. Veržlus temperamentas, vi
dinė teisybė, kažkas nesuvokiamo, 
ką retas iš aktorių turi, taip vai
dinamas charme — žavesys, kurio 
fliujidai pasiekia žiūrovą, sugesti- 
jonuoja jį, priverčia tikėti rodomu 
vaizdu. Dar geri išoriniai duomens, 
dengtas malonus balsas — išskiria 
J. Palubinską iš naujųjų draugų 
tarpo Deja, Jaunųjų Teatras neiš

" M. Vaitkus

Marija
Gegulės mėnuo. Svajos, kvapsnys, gėlės.
Ir begalybėj krlkštollnis smėlis. 
Tyroj bedugnėj saulė auksu lyja, 
ir begalybėj krikštolinis mėlis. 
Gegulės mėnuo. Svajos, kvapsnys, gėlės..

Suvirpo sieloj ilgesio šešėlis: 
nors greitai mirksnius amžinybė ryja, 
dar daug jų skiria mus nuo Motinėlės!... 
Gegulės mėnuo. Svajos, kvapsnys, gėlės, 
ir grožio sapno Tu širdie, Marija ...

dabartiniai sfragistikos bei he
raldikos leidiniai. Vieni jų yra su 
ietimis, kiti su iškeltais kardais. 
Tačiau jie yra tik antspauduose. 
Nėra jų nei rūmų fasaduose,‘nei 
antkapiuose ir tik labai retai pa
sitaiko dar monetose. Dėl to mes 
dabar neužtinkame į mūsų vytį 
panašių herbų, nors viduramžių 
kunigaikščių antspauduose jų vi
sur yra. Jų nematome, nes tai 
nebuvo herbai. Tai buvo ne he
raldiniai, bet sfragistiniai ženklai. 
Tik' pas mus per nesusipratimą 
jis virto herbu, nes atėjo į Lietu
vą tada, .kai heraldikos mokslo 
jau nebebuvo, kai ženklų prasmė 
nebebuvo aiški, kai heraldinės ir 
sfragistinės sąvokos buvo jau 
sumišusios.

Viduramžinėje Vakarų Europos 
sfragistikoje (antspauduose) pa
stebime dar ir daugiau mums įsi
dėmėtinų reiškinių. Kaip sakyta, 
kunigaikščiai ir kitokių titulų 
sričių valdovai antspauduose vaiz
duojami raiti. Visuomet tai yra 
vienašaliai antspaudai. Jų antros 
pusės yra tuščios (atsiminkime, 
kad antspaudai būdavo vaškiniai 
ir prikabinami prie dokumentų, 
kaip mūsų laikų muitinių plom
bos prie prekių). Jei tokis kuni
gaikštis pasidaro karalium ar im
peratorium, jo antspaudas kinta. 
Dažniausia jis pasidaro dvišalis. 
Tada vienoje pusėje yra tas pats 
raitelis su šeimos herbais, o ki
toje pusėje valdovas, vaizduoja
mas sėdįs soste ir rąnkose laikąs 

silaiko. 1934 m. kryžiaus keliai, 
vaidmenys — nuorūkos Kauno 
Valstybiniame Teatre, 1935 m. Klai
pėdos Teatras. Daug staigių įve
dimų, daug vaidmenų greitai pa
ruoštų. Išskirtinas Kitsburgo „Vil
kaitėje" išbaigtas Margus (J. Tvir- 
buto pastatymas). 1936 m. J. Palu
binskas patenka į jauno, bet talen
tingo režisieniaus R. Juknevičiaus 
rankas. 1936/37 m. sezone jis su
kuria vieną iš stipriausių savo 
vaidmenų — Barendą Heermanso 
„Viltyje". Dar' ir tremtyje yra 
žmonių, nepamiršusių žvejo — jau
nuolio tragedijos. Daugeliui ir 
šiandien stovi akyse nepamiršta
moji scena, kai, motinos verčiamas 
išplaukti, jausdamas mirtį sukiu- 
žusiame laive, devyniolikmetis Ba- 
rendas pergyvena artėjančios ne
laimės siaubą Sukrečianti, tik pra
dedančio gyventi ir jau pasmerkto 
žūti, žvejo scena. Į šį vaidmenį, R. 
Juknevičiaus padedamas, J. Palu
binskas įjungė jausmo subtilumą, 
tą subtilumą, kuris žymiai dina
miškesnis ir daugiau sugestij onuo- 
j antis už atvirus temperamento 
išsiveržimus.

1939 m. J. Palubinskas grįžta į 
Kauną, dirba „senųjų" pavėsyje 
ir laukia naujo sprogimo. Sis spro
gimas įvyksta 1940 m. prieš bolše
vikų' atėjimą. Įsikuria Vilniaus 
Dramos Teatras, R. Juknevičiaus 
vadovaujamas. Vilniaus Teatre 
susibūrė gabus jaunimas, panorė
jęs pralaužti nusistovėjusią rutiną, 
pasakyti naują, drąsų žodį, pasiry
žęs kurti dorus ansamblinlus spek
taklius. Į jaunimo gretas įėjo ir 
nepasenstą „seniai", H. Kačinskas, 
J. Siparis ir kt. R. Juknevičius iš 
naujo pastato K. Inčiūros „Vincą 
Kudirką", atmintiną spektaklį bol- 
ševikmety, kai aktoriai vos išsi
gelbėjo nuo kalėjimo. Spektaklis 
— demonstracija prieš carizmą — 
pavirto demonstracija prieš naują, 
analoginę priespaudą.

J. Palubinskas vaidina Bevardį, 
vieną iš ryškiausių savo vaid
menų, matytą ir tremtyje.

Teatralai turi susidarę savo nuo
monę apie J. Palubinską. Tai bui
tinis herojus, nepamainomas bui
tiniuose, o ypač lietuviškuose vei
kaluose. Tad su įtemptu susidomė
jimu sekamas dr. Ranko gimimas 
Ibseno „Noroje" (R. Juknevičiaus 
pastatymas). Šių eilučių autoriui 
teko stebėti iš tikrųjų sunkų ir 
komplikuotą gimdymą. Daugelis 
skeptiškai mojo ranka. Rankas — 
rafinuotas, oranžerejinis inteligen
tas, paveldėjimo ir psichologinių 
plonybių kamuojamas. Trapi XIX 
a. gėlėj Taip, J. Palubinskas kovo
jo sunkiai, bet ir nugalėjo už
tikrintai. „Noros" Rankas stovi ša
lia Barendo, šalia Bevardžio ir 
Jono P. Vaičiūno „Tėviškės pasto
gėje", o kai kuriuo atžvilgiu pra
lenkia juos. Tai žino kiekvienas 
aktorius, nugalėjęs savo amplua. 
Vėl iškyla begalinis skausmas ir 
noras gyventi, dega paskutinis 
degtukas ir aidi tylūs žodžiai ein
ančiojo mirti.

Karas išsviedė J. Palubinską į 
Vokietiją. Nesuvokiamas likimo 
mostas sustabdė žingsnius į priekį, 
privertė teatralus blaškytis ir ne
surasti, laukti ir tikėtis, nusiminti 
ir vėl bandyti. Tikėkimės, kad J. 
Palubinskas kartu su kolegomis 
nepražus emigracijos džiunglėse, 
tikėkimės, kad Lietuviškas Tea
tras nemirs.

savo valdžios ženklus (skeptrą, 
pasaulio rutulį), o aplink ants
paudo rato dugne išdėliojami sky
dai su jo valdomoms karūnoms 
priklausančių žemių herbais. Be 
abejo daug kas yra matęs tokį iš
kilmingą Vytauto arba jo brolio 
Zigmanto antspaudą, išspausdintą 
kuriame nors mūsų istorijos vao- 
dovėlyje. Ten dešinėse rankose 
jie laiko po kardą, kairėse laiko 
iškeltus skydus su vytimi, o du
gne yra atvaizduoti dar 3 kitų 
žemių herbai.

Imperatoriai, kurie skaitėsi Ro
mos impeatoriais, kaip žinome, 
vis dėl to ne visada buvo faktiniai 
Romos valdovai, ne retam ten 
nepasisekdavo nė kojos įkelti. 
Bet ir tokiems — ir ypač tokiems 
— labai rūpėjo pabrėžti savo ryšį 
su Roma. Dėl to jie pradėjo savo 
iškilmingųjų antspaudų (kur jie 
vaizduojami soste) antroje pusėje 
vaizduoti Romos miesto vartus su 
įrašu: „Roma pasaulio galva — 
valdo visą žemės ritulį“. Kai 
įvedė į antspaudus miesto var
tus imperatoriai, karaliai nenorė
jo nuo jų atsilikti ir taip pat 
pradėjo savo iškilmingųjų ants
paudų antrosiose pusėse vaizduoti 
savųjų sostinių vartus. Čia taip 
pat būdavo laikomasi stilizacijos 
principo. Vartai būdavo taip su
stilizuojami, kad imperatorių ir 
karalių antspauduose atsirado 
mūsų vad. Gedimino stulpai.

(Bus daugiau)
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GRAŽUSIS MELAS
Adelmar Tavares, Brazilų Akademijos narys

Aš tau padėsiu gyventi. Aš pada
rysiu tavo gyvenimą malonų ir leng- 
vąl" Bet antroji, kuri turėjo spar
nus kaip angelas ir akis žalias 
kaip smaragdai, pridūrė dainuoda
ma: „Ateiki Aš esu Meilė .. Ano
ji tau žada svajonę, bet ji neduos 
tau svajonės grožio, Mylėki" Tre
čioji gi kalbėjo: „Pasikliauk vil- 
timil Aš esu Viltis! Paklausyk ma
nęs, prieš pradėdamas svajoti ir 
mylėti. Kam tau bus naudingos 
svajonė ir meilė be manęs? ..."

„Aš turiu tau daug gražių da
lykų pasakyti", pasigirdo ketvir
tosios balsas.

„Gerai įsižiūrėk j Garbę! . . . 
Garbėl Garbė!" — dainavo visos 
sirenos.

Gražiausiose savo rankose, ko
kias aš esu kada nors regėjęs, 
Garbė laikė vainiką, ir jos daina 
buvo kaip meilės gyrimas ir kaip 
liūliuojąs žavesys.

Tik viena penktoji nedainavo ... 
ir šypsojosi. Jos rankos buvo pil
nos aukso ir brangiųjų akmenų, 
kurie žibėjo mėnulio šviesoje. Ji 
atrodė ruda kaip arabė, o jos akys

Tėve Tenorijau, ar tamsta esi 
kada nors girdėjęs dainuo
jant sirenas?

Jis iškratė savo pypkę į paliktos 
krante senos valties priešakį ir 
nuleisdamas metų pražildytą gal
vą, susimąstė. Neaprėpiamas vie
niškas krantas maudėsi mėnulio 
šviesoje, ir aukštas liesas tėvo 
Tenorijaus siluetas sudarė man 
įspūdį, kad prieš mane greičiau 
šventasis, negu žmogus. Jis sėdėjo 
valties smaigaly, kur aš su juo 
šnekėjausi. Jo veidas buvo jūros 
saulės nudegintas, o ilga balta 
barzda krito ant plačiai atidengtos 
krūtinės.

Šventasis, kaip šventieji iš bibli
ją ir knygų, kurias aš jį mačiau 
skaitant kiekvieną popietę prie 
savo namo durų. Jis buvo su aki
niais ant nosies galo, iki ausų už
simaukšlinęs beretę ir išsiskyrė 
savotišku kosėjimu. Šis senas jū
ros vilkas, fasitraukęs iš jos, bu
vo melancholiškas filosofas, ku
riam visą grožio pasaulį sudarė 
jo Ponta-Avela su žaliomis pal
mėmis, su pilnais saulės ir links
mais namiūkščiais, su meilės ba- ...
ladėmis ir klajojančiais plaustais, buvo juodos ir gilios kaip naktis,

— Žinoma, aš esu kadaise jas' '* ** • Ax — *-
girdėjęs dainuojant, — ėmė jis pa
sakoti. — Jų buvo septynios .... 
Vieną naktį, kuri buvo panaši j 
šią, aš jas mačiau pasirodant vie
ną po kitos žydinčiame vandeny. 
Aš tada buvau beveik dar vaikas 
ir grįžau iš žvejonės. Jūra, mėnu
lio nušviesta, buvo rami kaip eže
ras. Pirmoji sirena dėvėjo rožių 
vainiką ir dainavo. O kaip jos 
puikiai dainuoja, tos sirenos! Ji 
kalbėjo: „Ateik! Aš esu Svajonė!

ir ji kalbėjo: ',Aš esu Turtas, ta
vo tikroji ir vienintėlė draugė!... 
Kitos meluoja, kitos meluoja!... 
Su manimi tu turėsi Meilę, Sva
jonę, Viltį, Garbę!... Aš tave 
mylėsiu kaip niekas nemoka my
lėti. Aš tau atiduosiu ; — 
purinius ir karalinius rūmus! Jų 
kolonos padarytos iš gražiausių 
perlų, mano mielas!... ’ ”*■” 
sirena, į kulią tu taip meiliai 
žiūri, yra tik melas. Tai greičiau 
puta negu moteris!..

savo pur-

Ir šitoji

visais keliais ėmė plaukti dviaukš
čiai autobusai Iš gretimų stovyk
lų susirinko per 80 lietuvių, ne
mažai geros publikos atvyko leng
vomis mašinomis iš netolimo Pe
terborough. Ir čia artistus lydėjo 
įprastas pasisekimas. „Anglų ka
raliaus vardu" solistams gėles 
įteikti sutiko Petrborough bur
mistro (Lord Mayor) žmona su ofi- 
ciallne grandine ant kaklo, atsto
vai. Daugelis anglų užėjo pas ar 
tįstus pasikalbėti ir paprašyti auto
grafų.

Koncerto rezultatai — atrodo 
vertintini teigiamai. Tegu tiek 
Wansford, tiek ir Peterborough 
yra provincija, tačiau į koncertą 
„Evw" hostelio barake atsilankė 
daug geros publikos, kuri atrodė 
tikrai sužavėta. Palankiai atsiliepė 
ir vietinis Peterborough laikraštis.

Sibson hostelyje galioja griežtas 
alkoholinių gėralų draudimas. Gal 
todėl „griežtas, bet teisingas" sto
vyklos direktorius palaikė reika
lingu pobūvyje nedalyvauti. Po
būvio gale, gerokai įsilinksminęs, 
Welfaris, persirengęs moterim, pa
demonstruoja ir savo meną (pa
sisekimas — tik vidutiniškas).

Bendras įspūdis iš Sibson hostel 
„Wanford near Peterborough" nėra 
blogas. Patalpos, tiesa; žiaurios — 
gyvena po 12 žmonių vienam kam
baryje. Disciplina, kurios žiūri, 
kaip atrodo, tik vienas vienintelis 
anglas „menedžeris" yra itin griež
ta; be jo leidimo net ir vyriško 
svečio savo kambaryje priimti ne
leidžiama. Tačiau atrodo, kad šie 
griežtumai stovyklos gyventojams 
didesnių rūpesčių nesudaro. Svar
biausia — maistas tvarkomas lie- 

_ „_______ ____ _________a___ tuviškais pagrindais, ' vyriausias 
klajodamas drobės vaiskumo nak- virėjas anglas leidžia gamintis 
tyje, jis pridūrė: — Didžiausia 
melagė buvo pati gražiausia!... Ir 
i mano klausiančias akis dūsauda
mas jis atsakė:

— Gyvenimas ...
Išvertė Juozas Tininis

Tačiau mano akis apraibino 
žmogaus pavidalo gėlė šviesi ir 
liūdna. Tai buvo Laimė, švelniu 
fleitos balsu dainuojanti:

Aš tau duosiu bičių, 
Aš tau duosiu avių, 
Medžių ir medaus!...

Bet Turtas juokėsi ir šaukė: 
„Tai nėra moteris. Tai tik puta! 
Ir aš jau buvau susižavėjęs švel
niu sirenų žavėsiu, kai pasirodė 
septintoji, didelė ir balta, kaip 
kamelija iš žmogiško kūno ir, 
išskleisdama plačius savo sparnus, 
po kuriais buvo kitos sirenos, 
ėmė taip skardžiai juoktis, kad 
mane paėmė baimė.“ Aš esu Gy
venimas! Tik aš viena galiu tau 
duoti, žvejy, svajonę, garbę, viltį, 
turtą, laimę!... Anos gi — me
lagės! ...*** Ir ji ėmė juoktis skar
džiau ir skardžiau... “ 
ma vandenyse švelnią 
dainą, ji pasinėrė į 
mes...

— Ir tamsta, tėve

gramai pasibaigus, vietinis angli- 
tas savybės pobūvis. Tačiau pa- 
konų kanauninkas kreipiasi su 
prakalba į publiką; jis priminė as
menišką pažintį, kurį jį riša su 
šio koncerto akompanijatoriaus 
tėvu — Lietuvos Reformatų Baž
nyčios superintendentu prof. Dr. 
P. Jakubėnu, kuris yra prieš kelio- 
liką metų viešėjęs net jo namuose. 
Iš čia kanauninkas perėjo prie 
bendro lietuvių tautos likimo, da
bartinių DP vargų ir baigdamas 
išreiškė savo didžiausį pripažinimą 
lietuvių menininkų trupės koncer
tui. Galima neperdedant tvirtinti, 
kad kitą dieną apie lietuvių kon
certą kalbėjo visas miesčiukas. 
Po koncerto viešbutyje įvyko ben
dra rengėjų ir solistų vakarienė. 
Grįžtant rengėjams į stovyklą, 
taksi šoferis — savininkas atsisakė 
imti užmokesnį už parvežimą iš 
dėkingumo už gražų koncertą. 
Kitą dieną solistams vaikščiojant 
po miesčiuką, jau visi, net ir ne
buvę koncerte, žinojo, su kuo turi 
reikalo.

Tuo pasibaigė „trijų hostelių"

koncertinė iškyla. Joje teko arčia 
susipažinti su mūsų tautiečių dar
bininkų gyvenimu. Galėjome kon
statuoti įdomų faktą, kad, nors 
atlyginimai yra valdžios sunor- 
muoti, maistas racijonuotas, tačiau 
kiekvienoje stovykloje susidaro lyg 
atskiras pasaulis: bendrų taisyklių 
vykdymo smulkmenos, stovyklos 
vadovybė, jos gyventojų sąstatas, 
gyvenamosios patalpos — visa tai 
labai atsispindi gyvenimo sąlygose 
ir suteikia kiekvienai stovyklai in
dividualią nuotaiką, šių koncertų 
pasisekimui nustatyti taikintinas 
dvigubas mastas. Nereikia už
miršti, kad jie vyko provincijoje, 
kartais net gan gilioje. Todėl, jei 
apie lietuvių menininkų koncertą, 
pav., kalba porą dienų „visas" 
Ashbourne in Derbyshire, arba, sa
kysime, solistams gėles asmeniškai 
įteikia Peterborough miesto bur
mistro žmona, tai tat toli gražu 
nėra tas pats, kaip, pav., priversti 
apie save kalbėti nors dalį vien 
tik „muzikališko" Londono. Bet 
taip pat reikia turėti galvoje, kad 
šie „mažos propagandos" koncer

tai yra ne mažiau svarbūs mūsų 
Anglijoje gyvenantiems ir dirban
tiems tautiečiams. Pavykęs kon
certas pastato aplinkinių anglų 
akyse į visai kitokią šviesą kaž
kokius „EvW" — DP darbininkus, 
gyvenančius kažkur „bačkose" ar 
barakuose ir dirbančius sunkų 
fizinį, darbą. Iš to lengviau gali 
atsirasti asmeniškų susidomėjimų, 
ir, kas Anglijoje ypač svarbu, — 
asmeniškų privačių santykių, iš 
kurių vėliau gali išsirutuliuoti ir 
geresnės gyvenimo bei darbo są
lygos ir — kartais lengvesnės pro
gos gauti privatų butą bei atsik
viesti iš Vokietijos šeimą. Tokie 
koncertai dažnai nėra pelningi; jei 
jie ir neduoda nuostolio, bet mažai 
prisideda prie L. Sąjungos išlaidų 
artistams padengimo. Dalyvavimas 
tokiuose koncertuose sudaro ta
čiau ypač jaukų ir malonų per
gyvenimą mūsų solistams, o taip 
pat svarbią ir atsakingą pareigą 
koncertų rengėjams — vietiniams 
L.S. Skyrių vadovams bei L. Są
jungos Centrui,

Anglija, 1948 m. gegužės m.
Peršaukda- 
kitų sirenų 
jūros gel-

Tenorijau, 
niekad daugiau jų nebematei? — 
paklausiau, būdamas naivus ir 
smalsus kaip vaikas, nes aš dar 
vaikas tebebuvau.

— Ar aš jų nebemačiau ... — 
atsakė jis, patraukdamas pečius.— 
Aš mylėjau... Aš svajojau... Aš 
viliausi... Aš kentėjau ...

Iškratydamas savo pypkę, pas
kui vėl ją prikimšdamas bei užsi
degdamas ir savo senu žvilgsniu

Varpininko atsiminimai
A. STANYS

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR 
MINTYS, I, 1947, iii. „Patria",- tira
žas 5 000 egz. 304 psl. kaina nepa
žymėta.

Trys koncertai-trys hosteliai-trys pasauliai
(Su koncertais po Anglija)

VI. JAKUBĖNAS

kiek geriau susitvarkė, tačiau trumpomis prakalbomis visomis 
susižavėti nebuvo. DP kalbomis.

Iš mūsų žinomųjų veikėjų ypač po gerU( beveik lietuviškų, pietų 
žydinčiai atrodo p. Jonas Matu- stovykloje, artistai apgyvendinami 
lionis — buv. Ūkio Banko direk- Wansfordo kaimelyje istoriškame 
torius. Sakytum, kad jo pareigos „Haycook" viešbutyje; įdomu, kad 
visai nepasikeitė nuo nepriklauso- įja esama viešbučio, kur prieš 
mos Lietuvos laikų — pilnas ener* šimtmečius jau sustodavo karaliai 
gijos ir užsimojimo jis ir čia pir- bei kunigaikščiai^ o ir dabar suva- 
mininkauja visai kolonijai. Tačiau žiuoja turtuoliai pamedžioti greti

na. ---------- -- ------- ------------ dirbama ne juokais: pats pir- muose medžioklės laukuose. Vieš-
Coventry miestą, kur šiuo metu mininkas koncerto dieną tik 4 vai. būtis jaukus, visas persisunkęs...

. .... » j —popiet parėjo iš darbo; solistams XVII amžiaus dvasia ir mažai pa-
išvažiuojant — tik į stotį suspėjo žengęs nuo to laiko komforto (tai 
ateiti. Dramos aktoriai Dikiniai tenebūnie blogai suprasta, nes ir 
— vyras ir žmona — laikosi drą- tada jau anglų didikai patogiai 
šiai, nors savo naują profesiją, mokėjo gyventi), 
atrodo tiek fiziškai, tiek dvasiškai 
sunkiau išgyvena. Rašytojas ir re
daktorius p. Daunoras keletą mė
nesių dirbo darbą, kurio joks 
anglas, nepaisant kiek geresno at
lyginimo, daugiau dešimties dienų, 
atsiprašant dėl blogo kvapo — neiš
laiko. Vis dėlto jis visą laiką ak
tingai bendradarbiauja tiek Vokie-
tijos, tiek Siaurės Amerikos lietu- pale„gveJO aeuo-
^XUd.’iž S m": £ brangiomis monetomis Kita 

dieną, pries išvykstant, solistams 
pakišama svečių knyga, ir mūsų 
menininkai įamžina savo neištaria
mas ilgas pavardes šalia vieno

I DOMIU sutapimu antroji lietu- 
| vių solistų koncertinė iškyla 
• nuvedė mus į lietuvių ir kitų 

buv. DP. darbininkų stovyklas, dau
giausia į provincijos užkampius. 
Čia teko savomis akimis pama
tyti mūsų tautiečių gyvenimą, su 
jų vargais ir džiaugsmais bei su vi
sais gyvenimo sąlygų įvairumais.

Greitasis traukinys atveža mus 
per dvi valandas į Kauno didumo

prisiglaudė ypač daug mūsų in
teligentų. Per šį karą, Coventry 
buvo smarkiai išgarsėjęs — 1940 
m. Hitleris bandė jį teroriniu tiks
lu sugriauti. Čia tikrai buvo su
griauta apie 25% pastatų ir žuvo 
nemažai žmonių. Vėlesnėse prakal
bose Hitleris grasindavo „coven- 
trieren" („sukoventrinti") anglų 
miestus. Važiuojant taksi per visą 
miestą iki stovyklos, šių sugrio
vimų beveik neteko matyti. Sako, 
jų vis dėlto dar esama, nors daug 
ir atstatyta.

Koncertas vyksta pačioj stovy
kloj (hostelyje). Jį rengti mieste 
atgrasino patys vietiniai anglai— 
Coventry esą darbininkų gyvena
mas miestas, kurie koncertų ne
lanką. Solistai apgyvendinami ir 
maitinami čia pat stovykloje: vy
rai— vyrų barake, moterys — su 
moterimis. Pagal bendrą stovyklos 
nuostatą vieniems pas kitus užeiti 
draudžiama, net ir vedusiems 
išimties nėra. Kiekvienas gauna 
po mikroskopinį kambariuką, kuri
ame telpa lova, spinta, komoda, 
šio „intymaus" kampelio geroji 
pusė — niekas nemato, ką darai 
savo celėje, neigiama pusė — pui
kiai girdėti, kas vyksta koridoriu
je. Apie 4 vai, ryto aniems solis
tams ir straipsnio autoriui buvo 
progos pastudijuoti ukrainietiškų 
ir lenkiškų keiksmų panašumą: 
kėlėsi pirmoji pamaina, dirbanti 
nuo 6 vai, ryto iki 2 vai. popiet 
Prie barako yra gerai įruoštos 
prausyklos, yra kambarių žai
dimams, skaitymui bei svajojimui 
prie židinių, kuriuose tradicines 
malkas pavaduoja elektriniai pe
čiukai. Celėse vienintėlis šildymas
— viršum galvų einantis vamzdis. 
Kaip žinome iš fizikos, toks šil
dymas veikia tik viršutinius oro 
sluoksnius — sunkesnis šaltasis 
oras tvirtai laikosi apačioje. To 
dėsnio teisingumas, deja, pasitvir
tino žiemą.

Iš viso, jeigu žiūrėtume į šią 
stovyklą kaip J kareivines, tai jos 
būtų net gan komfortiškos.

Jei jas įsivaizduotume kaip pa
stovią būstinę taikos metu, tai 
įspūdis gan liūdnas. Visų šeimy
niškų svajonė — išeiti iš stovyk
los ir apsigyventi privačiai; tačiau 
tai yra sunkiai vykdoma: miestas 
yra „vis dėlto" sugriautas ir per
pildytas; be to, anglai gyvena ne 
butais, o „namais", kur kiekviena 
šeimyna užima visus du ar tris 
aukštus. Tokį „namą" išsinuomoti, 
o ypač išmokėjimui pasistatyti 
yra lengviau, gauti gi kambarį ar 
du — beveik visai neįmanoma. 
Vienas kitas „laimingasis" jau at
siranda; jų tarpe yra ir žinomas 
veikėjas Dr. Leimonas, gavęs iš
sinuomoti butą ir laukiąs iš Vo
kietijos atvykstančios šeimos.

Stovykloje didesnę pusę gyven
tojų sudaro anglai — todėl nenuo
stabu, kad maistas — grynai 
angliškas. Jo teko gerokai para
gauti. Kalbant nešališkai — jei su
valgytume! viską, ką duoda, tai 
žmogus labai alkanas nebūtumei, 
tačiau — taip pat atvirai kalbant
— gan negardu. Per pirmus pie
tus „rudoji" angliška sriuba so
listėms buvo visai nepriimtina; 
vyrai, ypač akompanijatorius —

Viena iš solisčių paguldoma 
visiškai tokion pat lovon, kokioje 
pagal L. Truikio dekoracijas Kau
no operoje Otelio pasmaugdavo 
Desdemoną. Dideliam stilingam ži- 
dinyje Šekspyro laikais degė mal- 

* kos, dabar — elektrinis pečiukas, 
kuriam paleisti reikia įmesti ši
lingą. Dėl itin šalto ir drėgno oro 
solisčių kišenė palengvėjo kelio-

sitvirtina įspūdis, kad mūsų in* 
telektualus ir veikėjus nelengva 
palaužti: žmonės- kadaise važinėją 
nuosavais automobiliais nelengvai ma5 
kad^^nakuVpri^tekstilėsPfabrnto “‘° lordo, kaimynystėje
mašinos praleisdami.

Apie koncertą yra natūraliau, amerikiečių’lakūno uniformoje? " 
9“, k®lbė,tl‘paLyS kovenMeąol Atvykus prieš koncertą į kosteli. Ii dalyvio aško konstatuosiu, kad lšk'ėj £ad senas ’c*nos 

jis praėjo įprastu pakilimu ir pa- F .. J , kėi suoraani-
sisekimu. Nekalbant apie lietu- Kast. g ? , ? , ej0 . Ką. suor9anl•uouiuu. neuiuaui apie ueiu zuoU Prieš koncertą 1 Stovyklą
vius, kunems šiose sąlygose toks 
koncertas sudaro ypatingą pergy
venimą, nestigo komplimentų ir 
autografų reikalavimų iš gan gau
siai atsilankiusių anglų svečių ir 
stovyklos vadovybės. įdomu pa
žymėti, kad be svečių iš miesto, 
publiką sudarė beveik išskirtinai 
svetimšaliai darbininkai; iš anglų 
darbininkijos beveik niekas neat
silankė.

Lietuvių kolonijos vadovybė 
nuoširdžiai kvietė solistus pasi
likti iki sekmadienio ryto: šešta
dienio vakarą jiems būtų suruoš- 
reiga nusveria: jau šeštadienį iš
vykstame į nauja vietą, kur se
kančią dieną laukia koncertas.

Peterborough (tark Piterboro) — 
60 tūkstančių gyventojų „mies
telis" maždaug tokio pat nuotolio 
nuo Londono, kaip Coventry, tik 
kiek daugiau į rytus. Keliaujant 
tenka ilgokai laukti traukinio 
„Rugby" stotyje; to paties vardo 
žaidimas gerai žinomas mūsų spor
tininkams. Pasirodo — Peter
borough — dar ne kelionės galas: 
už 8 mylių yra „Wansford near 
Peterborough"; kaip matyt, ir tai 
dar ne viskas: dar už vienos my
lios yra Sibson Hostel žemės ūkio 
darbininkų stovykla. Taigi ten pa
galiau turi įvykti koncertas.

Koncertą rengiant, ne visuomet 
lietuvių kiekis svarbu: Sibson — 
Hostelyje jų tėra iš viso vienuo
lika, kurie tačiau beveik visi „be
gėdiškai" užvaldę virtuvę; jų va
dovas yra Welfare officer’io padė
jėjas p. Rimka — Rimkevičius, ka
daise „Lietūkio" tarnautojas ir 
Lietuvos konsulato Norvegijoje 
valdininkas. Pats „Welfare'is" 
anglas irgi menininkas, 25 metų 
praktikos mažosios scenos artistas, 
kurio specialybė — vaidinti mo
terį ir stepuoti. Dabar — didelis 
DP draugas, koncertu rūpinasi iš 
visų jėgų. Paaiškėja, kad scena 
pastatyta ir papuošta jam vado
vaujant: papuošimų stilius, tiesa, 
labiau tinkamas mažajai scenai; 
dėl kai kurių pakeitimų vis dėlto 
pavyksta susitarti. Labai smulkiai 
aptariamas taip pat ir pats spek
taklio atidarymo ceremonijalas su

filmų artisto Clark Gable, įklija* 
vusio knygon ir savo atvaizdą

Atvykus prieš koncertą į hostelį,

„laukinius" valgius ir net pats jų 
pavalgo. Vyrai atrodo sveiki ir 
nenusiminę.

Derby (tark Darbi) — geriausių
jų arklių lenktynių miestas (160 
tūkstančių gyv.). Pro jį tenka va
žiuoti į sekančią koncertinę vie
tovę — nedidelį miesčiuką Ashour- 
ne ir Derbyshire. Kaip paprastai, 
ir čia pasirodo, kad dar nepri
važiuota galutinio tikslo — gy
venti ir koncertuoti tenka pačiame 
Ashbourne, bet maitintis ir sve
čiuotis pas saviškius — dar už 
5 mylių (8 km.) — Derbey Moor 
hostelyje. Čia susiduriame vėl su 
kiek kitokiomis, šį kartą labai jau
kiomis sąlygomis. Derbey Moor 
yra bene vienintelė Anglijoje že
mės ūkio stovykla, kuri tvarkosi 
savomis jėgomis, be anglų vir
šininkų. Apie tai svajoja daugelis 
mūsų „Evw“ stovyklų. Angliška 
vadovybė, kurios netinkamumą pa
vyko įrodyti, buvo pakeista lenku 
komendantu, Anderso armijos 
karininku, savo laiku metus su 
viršum išbuvusiu Šiaurės Sibiro 
Kolymos stovykloje. Jis palaiko 
ypač draugiškus ryšius su lietu
viais. Ir čia virtuvė — lietuvių 
rankose, maistas — visai Rytų Eu
ropos stiliaus, puikios kokybės ir 
gausus. Svečių artistų* priėmimu, 
šalia vaišingo komendanto, rūpi
nosi „kantinos" vedėjas — J. 
Blinstrubas, o iš L. Sąjungos sky
riaus — p. Pr. Gėdžius ir skyriaus 
pirmininkas p. Urbanavičius. Ši 
stovykla dėl savo susitvarkymo 
laikoma pavyzdinga. Patalpos, tie
sa, ir čia nekokios — po 8 žmo
nes viename kambaryje, tačiau 
visų tautų sugyvenimas geras, dis
ciplina, kiek tai liečia elgesį, 
griežta, bet be nereikalingų su
varžymų, kaip tai esti kitose sto
vyklose. Santykiai su anglais yra 
tvarkingi, stovyklos vardas geras. 
Mūsų jaunų vyrų išvaizda tokia 
sveika, kad malonu ir pasižiūrėti! 
Žinoma, ir čia jų darbas nėra leng
vas, vieną kitą spaudžia šeimos 
atsivėžimo rūpesčiai. Bet svarbu, 
kad bent savo stovykloje turi ma
lonią nuotaiką ir sveiką maistą; 
deja, ne visur taip esti.

Koncertas padaro Ashbourne 
mieščiukui didelio įspūdžio. Pro-

KAIP sužinome iš autoriaus 
„Įžangos“, „Pabaigos žo
džio“, ir iš „Bendraminčių 

žodžio“, Dr. K. Grinius be 1926 m. 
„Varpe“ išspausdintų atsiminimų, 
siekusių iki jo universitetinių 
studijų pabaigos (1893 m.), dar 
Lietuvoje buvo parašęs atsimini
mų iki 1941 m. ir surinkęs daug 
savo pergyventą laikotarpį lietu- 
sios istorinės medžiagos. Žinoma, 
tai turėjo būti labai vertinga me
džiaga, nes autorius rašė apie tą 
reikšmingą ir įdomų tautinio at
gimimo, valstybės kūrimo ir ne
priklausomo gyvenimo laikotarpį, 
apie kurį drąsiai gali pasakyti 
quam magna pars fui. Jo atsimi
nimai ir jo vertinimas tų įvykių 
beabejo būtų labai reikšmingi 
ateities istorikui ir kiekvienam, 
kas tuos laikus norės tinkamai 
suprasti ir įvertinti. Deja, pasiro
do, visa ta medžiaga yra likusi 
Lietuvoje, užkasta drauge su ki
tais autoriaus rankraščiais. Ar ji 
išliks, sunku spėti. O dabar spaus
dinamieji atsiminimai yra rašyti 
tremtyje Vokietijoje, rašyti gry
nai iš atminties, be jokios doku
mentinės medžiagos. Tik jau pa
taisymams pasinaudota pora kny
gų ir kai kurių žmonių, ypač prof. 
V. Biržiškos, pastabomis, su ku
riomis autorius kartais ir ne vi
siškai sutinka, bet dažniausiai jas 
pakartoja kaip paaiškinimus ar 
priedus prie kai kurių savo po
sakių. Visi naujai parašyti atsi
minimai siekia 1926 m. Greičiau
sia, jie ir toliau tęsiami. Dabar 
pasirodęs I tomas apima laiko
tarpį nuo autoriaus gimimo (nuo 
Grinių kilmės klausimo) iki 1900 
m. Iš jau parašytųjų, iki 1926 
m., būsią dar 2 t., atseit visų dr. 
K. Griniaus atsiminimų galime 
laukti iš viso mažiausia 4 ar 5 t.

Reikia tik džiaugtis, kad 80 m. 
amžiaus sulaukęs žmogus dar pa
jėgė tokį didelį darbą atlikti. Tie
sa, atsiminimai išėjo ne įprasti
niai, nes, kaip ir antraštė rodo, 
kartu tai yra ir mintys-vertinimai 
įvykių, polemika, pastabos apie 
dalykus, kurie vyko ne aprašo
muoju metu ar nuošaliai, ekskur
sijos į praeitį ir net ateitį, atseit 
de omnibus rebus. Bet teisus be 
abejo yra autorius, kuris pabai
gos žodyje sakosi, tuos priekaiš
tus pripažįstąs, bet nesijausdamas 
bepajėgiąs visa tai atsijoti, per
dirbti; linkęs spausdinti taip, kaip

parašyta. Tikrai geriau taip, ne- buvę panaudoti Būtėno monogra- 
gu nieko. fijoje. Bet skaitytojui būtų įdomu,

Iš tikrųjų tai nėra pilni Dr. Gri- kaip atsimena visa tai artimas 
niaus gyvenimo atsiminimai. Tai Kudirkos bičiulis ir bendradarbis, 
greičiau tik Dr. K. Griniaus — Juk Būtėnas naudojosi ne vienu 
varpininko atsiminimai. Iš jų pil- šaltiniu. Gal sužinotume kai ką 
no ano meto Lietuvos gyvenimo ir nauja, naujų aspektų. Esamos 
vaizdo nesusidarysi. Autorius, tie-i studijos memuaristo neturėtų 
sa, pateikia eilę (dažniausia labai 
objektyvių, blaivių) pastabų ir

apie tą aplinką, kurioje autoriui 
bet tik sporadiškai. Jis rašo apie 
„Varpo“ reikalus, jo žmones ir 
apie tą aplinką, kurioje autoriui 
teko kada gyventi. Rašo ne me
muaristo metodu, bet greičiau 
mokslininko tyrinėtojo. Jis laiko
si ne įvykių raidos, bet, padali
nęs laikotarpį metais, charakteri
zuoja aplinką ir darbo sąlygas 
bei žmones. Apie tai, kas, auto
riaus nuomone, lietuviškajai vi
suomenei jau žinoma, jis visiškai 
nerašo. Jis, pav., neaprašo Ku
dirkos mirties nei jo laidotuvių, 
net jo gyvenimą mažai teliečia. 
Esą, jo atsiminimai apie Kudirką

varžyti.
Autorius savo gyvenimą pame

čiui ir smulkiau apžvelgia tik 
nuo 1894 m., t. y. nuo to laiko
tarpio, kuris nebuvo liestas 1926 
m. „Varpe“ išspausdintuose atsi
minimuose. Plačiausias yra 1894 
m. skyrius (66—206 psl), kuriame 
duodamas lyg ir įvadas tolimes
niems atsiminimams. Jei pirma
jame skyriuje centre stovi P. 
Kriaučiūnas, kurį autorius laiko 
beveik visų suvalkiečių atgimimo 
veikėjų tiesioginiu ar netiesiogi
niu įkvėpėju (duoda žinių apie 80 
Kriaučiūno mokinių), tai šitame 
skyriuje apibudina visą eilę žmo
nių bei veiksnių, aptaria varpi
ninkų veikimo sąlygas, planus ir 
metodus. Reikia pastebėti, kad 
apie tuos pačius žmones autorius 
dažnai vėliau vėl platokai kalba 
ir daugeliu atveju kartoja tą pa
tį. Be abejo ir mažytis paredaga- 
vimas galėjo tai pašalinti. Kar
tais autorius tolimesniuose pus
lapiuose net pataiso anksčiau pa
rašytus dalykus ar datas. Ir tai, 
žinoma, galima buvo lengvai pa
taisyti. Rankraštis spaudai, ma
tyti, „žalias“ atiduotas. Šioks toks 
paredagavimas atrodo nebūtų bu
vęs pro šalį. Bet šiaip autorius 
visur stebina savo atmintimi. Jis 
apibūdina visą galeriją žmonių, 
gana smulkiai nupasakodamas jų 
giminių ir vaikų likimą iki pat 
mūsų laikų, nupasakoja jų tur
tinius santykius, apibūdina visą 
aplinką, nepamiršdamas net anek
dotų. Visur rašoma blaiviai, be 
prasikišančios tendencijos, bet 
taip, kaip nuoširdžiam kultūrin
gam lietuviaui patriotui kas atro
dė. Dėlto tenka apgailestauti, kad 
gabusis autorius beveik nepalie
tė kitų ano meto srovių veiklos. 
Jo blaivūs apibūdinimai gal pa
dėtų daug kam susiformuoti tiks
lesnes pažiūras į mūsų atgimimo 
istoriją, o tai gal pašalintų ne 
retai kylančius tuščius ginčus, 
kurie tikrai nepatamauja mūsų 
visuomenės vieningumui. O gal 
autorius tai daugiau palies se
kančiuose tomuose? Palauksime.

MŪSŲ Menininkė Ispanijoje
Kauno Valst. Teatro baleto solistė 

Aldona Slepetytė, Paryžiuje dideliame 
konkurse laimėjusi I-mą vietą į pa
saulinio garso Baslį vardo baletą, su 
tuo baletu Išvyko gastrolėms Ispani
jon, t Madrido Ir Barcelonos operas, 
kur su gražiu pasisekimu šoka puoš
niuose ir turtinguose Čaikovskio „Pres- 
sage“ Ir Rachmanlnovo, „Tableaux de 
Paganini“, Choplno „Silfldos“, Rlms- 
klo-Korsakovo „Secherezada", „Slm- 
phonle fantastlque“ bei kituose bale
tų pastatymuose. J. V.
Andriaus Stravinskio koncertas
Gegužės 30 d. Augsburge koncer

tavo pianistas Andrius Stravlnskls. 
Pianistas yra mūsų jaunosios muzikų 
kartos atstovas — gimęs 1920 m. stu
dijavo Kauno Konservatorijoj Ir Vil
niaus muzikos mokykloj, kur 1944 m. 
baigė prof. Spinalsklo klasę. Dar stu- 
dlj updamas dirbo akomponiatorium 
Kauno Valst. Teatre, o vėliau buvo 
perkeltas t Vilniaus operą. 1944 m. su 
kitais tremtiniais pasitraukė J Vokie
tiją Ir šiuo metu gyvena Traunstelne. 
Tremtyje būdamas, surengė savo 
koncertus Frankfurte, Wiesbadene, 
Karlsruhe, Stuttgarte, Elchstiitte, MUn- 
chene, Klely Ir kt. miestuose. Dabar 
yra numatęs eilę koncertų anglų zo
noje Ir turi kvietimus t Berlyno bei 
MUncheno radiofonus. Koncertas 
Augsburge publikos buvo šiltai pri
imtas. Programoje, kurią sudarė Beet- 
hoveno, Rachmanlnovo, Choplno, Al- 
benizo, Llszto ir Werdi kūriniai, an
truoju dalyku ėjo M. K. Čiurlionio 
preliudai h-moll ir f-moll.
Numatoma New Yorke surengti 

Galdiko parodą
Po pavykusios A. Galdiko parodos 

Paryžiaus Durand-Ruel galerijoje, 
kaip spauda praneša, tos pat galerijos 
New Yorko skyrius numato šią pa
rodą perkelti | New Yorką. Tuo rei
kalu Jau vedamos derybos. Paryžiuje 
Galdiko paveikslai buvo labai gerai 
įvertinti.
Paskirta Austrų knygos premiją

1946 m. įstelgoji Austrijos premija 
už geriausius techniniu atžvilgiu lei
dinius paskirta ir už geriausiai išleis
tas 1947 m. knygas. Pirmoji premija 
paskirta už knygą: „Die Geschichte 
der Akademle der Wissenschaft in 
Wien“, išleista Ad. Holzhausens Nfg. 
ir įrišta H. Scheibe rišykloje. Antroji 
premija paskirta už leidinį „Melster- 
werke der oesterrelchlschen Trffel- 
malerei“.
Lankydamas Europą mirė „Bays- 

Town“ įkūrėjas
Berlyne nuo širdies smūgio staiga 

mirė pasaulinio garso jaunimo auklė

tojas kun. E. J. Flanagan. Savo gyve
nimą kun. Flanagan buvo paskyręs 
benamio ir apleisto jaunimo globai. 
Jam globoti ir auklėti jis JAV valsty
bėse yra įsteigęs garsųjį Berniukų 
miestą (Boys Town), kuriame per 30 
metų išauklėjo gerais piliečiais per 
5000 daugiausia nuo gatvės surinktu, ap
leistų vaikų. Paskutiniu metu kun. 
Flanagan lankė Europą tirdamas Jau
nimo gelbėjimo problemą.

Suks „Fausto“ filmą
Žinomas •filmų režisierius W. Lle- 

beneiner numato 1949 sukaktuviniams 
Goethes metams paganinti „Fausto“ 
filmą.

Maliarijos sukėlėją galima 
išnaikinti

Panamerikos sveikatos valdybos di
rektorius Dr. F. L. Soper ketvirta
jam tropinės medicinos kongrese pra
nešė, kad yra įmanoma išnaikinti ma
liariją platinančius moskitus.

Savo tvirtinimą Dr. Soper remia sa
vo patyrimu po pavykusių pastangų 
išnaikinti tam tikras moskitų rūšis 
Brazilijoj ir Bolivijoj, o taip pat kitų 
tyrinėtojų pasiektais rezultatais Perų, 
Olandų Guyanoj, Egipte, Kypre ir 
Sardinijoj.

Nauja „Hamleto' filmą
Dalyvaujant beveik visai karališka

jai šeimai, mlnlsteriams ir diploma
tams, Londone buvo parodyta Jau se
niai laukta naujoji* „Hamleto" filmą. 
Hamleto vaidmeny yra Sir L. Olivier. 
Pastatymas, kurį finansavo britų fil
mų magnatas J. A. Rank, atsiėjo 
475.000 svarų.

Rusų išradimai
Sovietinė spauda ir radijas pasku

tiniu laiku ėmėsi akcijos įrodyti, kad 
daugumas didžiųjų Išradimų esą ne 
kieno kito, o tik rusų padaryti Anot 
Maskvos radijo, lėktuvą išradę ne 
broliai Wright, bet rusas Možalsk, 
kuris 1878 m., taigi 25 m. prieš 
Whrlght, sukonstruktavęs motorinį 
lėktuvą. Elektros lemputę išradęs ne 
D. Edisonas, bet rusas A. N. Losy- 
gin, kurio išradimą Edisonas nukopi
javęs. Peniciliną Išradęs ne pasku
tiniojo karo metu anglas A. Fleming, 
bet esą rusų gydytojai Jį praktiškai 
naudoją Jau 50 metų. Bevielį tele
grafą Išradęs ne Markoni, bet rusas 
Popovas, garo mašina ne J. Wattas, 
bet rusas Polzunovas Tr Lt.

Naujos knygos
J. Švaistas Siete lagamine. Novelės 

„Atžalyno* leid., Wellhelm-Teck, 1948 
m. 144 psl. Kain RM. 7—.

žingsniai, kultūros žurnalas, 1948 m. 
vasar. mėn. Nr. 13 M psl.
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LIETUVIAI
BALTIEClŲ REIKALAI GINAMI 
TARP ŠVEICARŲ STUDENTŲ
Zūriche įvyko abiejų aukštųjų 

mokyklų (Universiteto ir Feder. 
Aukšt. Techn. Mokyklos) studentų 
atstovybių, sesija, kurioj buvo iš
keltas klausimas pakviesti, surasti 
vietas ir duoti stipendijas vokie
čiams, austrams ir čekams. Kaip 
Zūricho universiteto medicinas fa
kulteto atstovė toj sesijoj dalyva
vo ir stud. Garbačiauskaitė. Pasi
rodė, kad 16 iš Čekoslovakijos at- 
bėgusiem čekam-studentam suda
rytos sąlygos studijom, o iš Vo
kietijos ir Austrijos daromos sąly
gos pakviesti į Sveivariją darbam 
ir suteikti stipendijas.

Dėl tokio vienpusiško vokiečių 
bei -austrų globojimo stojo į dis
kusijas stud. Garbačiauskaitė ir 
vienas amerikietis. Stud. Garba
čiauskaitė nušvietė tikrą lietuvių- 
baltiečių padėtį, pabrėždama, kad 
nuo 1940 metų studentai-lietuviai 
negali studijuoti, be to, net Vo
kietijos ir Austrijos universitetuose 
kai kada neakademiškai elgiasi 
vokiečiai ir austrai, lygiai net pro
fesūra. Panaudota buvo ir iš Gwatt 
konferencijos nedžiaga skundai 
telegramos ir t.t., kurias atsiuntė 
DP studentai iš tų kraštų, įrodant 
kaip diskriminuojami DP studen
tai, neprileidžiami prie seminarų 
darbų, laboratorijų, negauna kny
gų iš bibliotekų ir t.t.

Į tuos visus stud. Garbačiauskai- 
tės priekaištus bei faktus atsakė 2 
šveivarai-studentai, atstovybės ta
rybos nariai, kad baltiečių esą ne
galima kviesti, esą daug sunku
mų . . . nes jie esą Schriftenlos 
Staatenlos. Garbačiauskaitės buvo 
iškelta kodėl taip staigiai susirū
pinta čekais, nejaugi 1940—45 me-, 
tais, kaip Prancūzija, Belgija, 
Olandija, Danija, Norvegija ir t.t. 
btfvo okupuotos, ar šveicarai ir 
šveicarų įstaigos tų kraštų studen
tus ir piliečius irgi taip traktavo 
ir skaitė . . . schriftenlos, staaten
los? Čia ji argumentavo visiem 
žinomais faktais, kas paliko įspūdį 
ir rado pritarimo. Savo išvedžio- , , . „ - -------
jimuose ji nurodė, kad daug lie- kur baigęs gimnaziją, įstojo į Dor- 
tuvių ir baltiečių studentų žuvo, t».
buvo koncentracijos stovyklose, 
prievartos darbam išvežti, depor
tuojami į Sibirą ir žudomi.

Sesija tuo pasibaigė, kad atsto
vybės taryba turės ir baUiečių 
studentais susirūpinti ir tuo reika
lu stud. Garbačiauskaitė turės kon
ferencijas su Taryba ir profesūra.

Iš atstovybės tarybos patirta, 
kad ji sudarė sąlygas vienai lietu- 
vaitei-studentei 2 semestrus su tos 
organizacijos pagalba studijuoti. 
Tuo norima buvo įrodyti, kad ir 
baltiečiais rūpintasi . . .

Šita akcija nebus baigta, kol 
Zūricho studentų atstovybė nepa
sirūpins ir baltiečiais.

bažnyčios atidaryta lietuvių mo
kykla. Mokyklą pašventino vysk. 
F. Aragone, kuris pažymėjo, jog 
lietuviai kaip geri katalikai ir 
darbštūs bei rimti žmonės užsitar
nauja didelės pagarbos. Iškilmių 
proga lietuviams kalbą pasakė ir 
kongfeso atst. dr. Fr. Bertran. r

LIETUVIŲ KALBA YALE 
UNIVERSITETE

Iš tremties -į JAV nuvykęs 
Juozas Kazickas yra antriems me
tams laimėjęs Yale universitete 

t stipendiją. Tame pat universitete 
jis dėsto lietuvių k^lbą, kuria yra 
susidomėję ne tik daugelis stu
dentų, bet net ir eilė profesorių.

BRAZILUOS LIETUVIAI 
RŪPINASI GIMTĄJA KALBA
Sao Paulo lietuvių bendruome

nės susirinkime nutarta Vila Zeli- 
nos mokykloje, kur ji nebebuvo 
dėstoma, įvesti lietuvių kalbos pa
mokas. Kartu yra susirūpinta mo
kyklos ir privataus- mokymosi 
reikalams išleisti lietuvių kalbos 
vadovėlį ir tam reikalui jau ren
kamos lėšos.

ĮKURTA LIETUVIŲ SPAUDOS 
BENDROVE

Sukrutę į darbą, Kanados lie
tuviai yra ypač susirūpinę spau
dos reikalais. Kadangi svetimose 
spaustuvėse leisti „Nepriklauso
mąja Lietuvą", kuri atstovauja vi
są Kanados patriotinę lietuvių vi
suomenę, yra didelių sunkumų, 
nutarta įsteigti spaudos bendrovę 
ir įsigyti savą spaustuvę. Bendro
vė jau įsteigta ir numato per tre
jetą mėnesių sudaryti 10.000 dol. 
kapitalą. Laikinąją valdybą sudaro 
Pr. Rudinskas, J. Juškevičius, L. 

■Gudas, J. Leknickas ir A. Navike- 
vičius.

A. a. Dr. Marijonas Domaševičius

Dr. Marijonas Damašeyičius

bolševikams paėmus valdžią, Dr. 
Domaševičius už lietuvišką spaudą 
buvo suimtas.

Išsilaisvinęs iš kalėjimo, grįžo 
į atsikūrusią nepriklausomą Lie
tuvą ir apsigyveno Krekenavoj. 
Panevėžio apskr., kur vertėsi gy
dytojo praktika. Čia išgyveno iki 
pasitraukimo į Vokietiją 1944 m. 
Savo profesiniame darbe turėjo 
didelį pasisekimą, žmonėms buvo 
piieinamag ir jų mylįmas. Salia 
savo profesinio darbo Dr. Doma
ševičius aktingai dalyvavo ir vi

suomeniniame gyvenime. Daugiau
sia jo nuopelnu buvo įsteigta Kre
kenavoje progimnazija. Be to, 
gausiai rėmė įvairias labdaros or
ganizacijas.

Vokietijoj iki kapituliacijos ėjo 
18 tautų svetimšalių stovyklos 
gydytojo pareigas Osterodėje. Su
siorganizavus stovykloms, persi-' 
kėlė gyventi į Kasselio liet, sto-

Moksleivių at-kų šventė Schwaebisch- 
Gmuendėj

Gegužės 16-17 d. d. Schw.-Gmuen- 
des lietuvių kolonija turėjo retą ir 
reikšmingą šventę. Tomis dienomis 
vietinės gimnazijos at-kų kuopa šven
tino savo vėliavą ir davė ateltininkiš- 
ką pasižadėjimą. Šventė prasidėjo V.’ 
16 d. iškilmingomis pamaldomis, ku
rių metu ateitininkai moksleiviai ir 
sendraugiai bei didelis būrys stovyk
los gyventojų priėmė Sv. Komuniją. 
Vėliavą šventino, atitinkamą žodi ta 
proga tarė ir iškilmingas Sv. Mišias 
celebravo J. Pr. Sv. Sosto Delegatas 
lietuviams kan. F. Kapočius. Dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. Pat- 
laba, Jautriais žodžiais įliedamas | ti
kinčiųjų širdis optimizmo ir pasitikė
jimo Auščiauslojo Apveizda.

Po pamaldų (vyko Jauki agape, ku
rią atidarė Sv. Sosto Delegatas. Ati: 
tinkamą programėlę išpildė vietinė 
moksl. at-kų kuopa.

Iškilmingas posėdis (vyko 15 vai. 
didžiojoje kolonijos salėje, dalyvau
jant ateitininkams sendraugiams ir 
moksleiviams bei dideliam būriui kvie
stinių svečių. Posėdis buvo atidarytas 
vienos iš kuopos narių trumpu žo
džiu, po kurio buvo sudarytas prezi
diumas. Į garbės prezidiumą buvo 
Eakviesti J. Pr. Sv. Sosto Delegatas 

an. F, Kapočius, vietos klebonas kun. 
Karalius, vėliavos kūmai p. Kregždle- 
nė ir p. Kliorys, LSS Vyr. Dvasios 
vadas kun. Dr. Vaišnora, MAS Centro 
Valdybos pirmininkas stud. Vyt. Žvir- 
ždys, MAS Dvasios Vadas kun. Pat- 
laba ir kt. Po darbo prezidiumo su
darymo atsistojimu buvo pagerbta vė
liava Ir sugiedotas A-kų himnas. Po

nauju veikalu, būtent „Aušrelės sap
nu" — 2-jų dalių vaizdeliu. Sis ma
žutis R. Kardellukienės veikalas, taip 
pat jos pačios vaidyblškai apipavida
lintas, darniai derindamasis su V. 
Saudargienės paruoštais šokiais ir 
kostiumais, leido pilnai įsijausti | šio 
„sapno“ idėjinę pusę.

Aušrelės, šio veikalo ryškiausios 
veikėjos, nuolatinis troškimas pama
tyti gimtuosius namus buvo paten
kintas (nors ne tikrovėje, bet sapne). 
Ji iš vargingos tremtinių pastogės, 
nukeliauja | tėviškėlę ir nuramina 
sielvarte merdinčią motinėlę. Šioje 
vietoje mažųjų žiūrovų veidai džiau
gėsi tąja Aušrelės laime ir labai nu- 
sivilė, kad tai visa buvo tik . .. spnaff. 
Ne vienam mažajam darosi nesupran
tama, kodėl tas Aušrelės viešėjimas 
pas motinėlę buvo toks tumpas. Tik 
tamsa, uždedama sceną, rodos, sakyte 
sako, kad ta žemė yra apgaubta Juo
dosios Uždangos ir ten pakliūti ga
lima tik pasineriant sapnų karalijon.

Bendras „Aušrelės sapno“ pastaty
mo vaizdas, nors buvo dirbama gana 
skubotai, vertintinas pavykusiu. Abie
jų dienų spektakliai Kasselio publi
kos, ypač mažųjų, buvo gausiai lan
komi. Už juos gautas pelnas buvo 
paskirtas LR Kryžiui. Edv. S.

stovai. Meninę dal| atliko vietinės 
pajėgos. Motinos apdovanotos gėlėmis 
ir dovanėlėmis.

— Karinės valdžios patvarklu DP 
tautinių grupių komitetai neveikia, 
bet prie DP centro renkami tautinių 
grupių reprezentantai. Balandžio 28 d. 
LTB visuotiniame susirinkime repre
zentantu Išrinktas adv. M. Varanius, 
kuris drauge yra ir LTB v-bos pir
mininkas. V-bon išrinkti: p. p. F. Gu- 
reckas, A. Skėrys, St. Tiškevičius ir 
A. Gausas.

— Balandžio 17 d. perrinkta ir stu
dentų v-ba | kurią | ėjo. J. Kaupas, 
E. Stonikas, D. Jasaitytė, Tamošaitis 
ir Špokevičius. Kultūrine veikla pa
sižymi studentų sambūriai — skautai, 
ateitininkai ir šviesininkai.

— Kauno operos sol. A. Dambraus
kaitė balandžio 24 d. koncertavo lie
tuvių kolonijai. Programoj buvo lie
tuvių ir svetimtaučių kompozitorių 
kūriniai: St. Šimkaus. Al. Kačanaus- 
ko; K. V. Banaičio, Gruodžio, Karna- 
vičiaus. J. Massenet, G. Verdi, Puc
cini. Akomponavo K. Kučiūnas.

— Sigmaringen-Nonnenhof (Wūrt- 
temberg) nuo balandžio 30 d. atidaro
ma žemės ūkio mokykla abiejų lyčių, 
15-25 m. DP. asmenims. Mokslas truks 
7 mėn. Mokiniai bus karinės valdžios 
išlaikomi. Taip pat priimami DP as
menys | vokiečių žemės ūkio mokyklą 
Lampheim-Biberach (Wūrttbg.).

PADĖKA
Mūsų Šeimai ištikusiuose sunku

muose daug padėjusioms Jo Eksc. 
Vysk. Blizgiui, LRK Scheinfeldo 
skyr. pirm. Dr. Balčiūnui, Liet. 
G—jos dir. prof. Ig. Malinauskui 
ir Dr. Birutienei Scheinfelde, Dr. 
J. Sungailai Freiburge ir Augsbur
go „Servatius Stift" gynekol. sky
riaus vedėjui doc. Dr. Stankaičiui 
už padarytą sunkią operaciją, Dr. 
Artiomovui ir Dr. Parfanovič už 
nuoširdų gydymą — tariame nuo
širdų lietuvišką ačiū.

Rimkų ir Pareigių šeimos

Man besirengiant išvažiuoti gy
dytis, daug kurie Augsburgo-Hoch- 
feldo tautiečiai > atjautė mano 
būklę ir nuoširdžiai visokieriopai- 
materialiai mane sušelpė, už ką 
reiškiu Jiems nuoširdžiausią lietu
višką padėką ir pagarbą.

Pradinės Mokyklos vedėjas

Emigracija iš Kasselio stovyklos
Emigracijos (staigos duomenimis iš 

Kasselio stovyklos nuo praėjusių me
tų balandžio 17 d. iki šių metų gegu
žės 1 d. išvyko i įvairius kraštus 528 
lietuviai. Kiti 45 lietuviai taip pat 
yra Jau priimti emigracijai ir tik 
laukia išvykimo. Į atskirus kraštus iš
vyko: Anglijon — 46 darbininkai (be

PRANEŠIMAI

Kassėlio lietuvių stovykloje po 
sunkios operacijos mirė nepriklau
somos Lietuvės darbuotojas ir vyklą7Čia nuo pat pardžios dirbo 
uolus katalikas Dr. Marijonas vėl savo profesinį gydytojo darbą. 

. Bet nesvetima jam buvo ir visuo
meninė veikla.

Gegužės 10 d. palaidotas Kasse- 
lib-Oberzwehreno katalikų kapuo
se. Svetima žemele priglaudė dar 
vieną Lietuvos sūnų ir jos dar
buotoją.

uolus katalikas
Domaševičius.

Velionis gimė Šiaulių mieste.

pato universiteto medicinos fa
kultetą. Baigęs medicinos moks
lus, tarnavo Rusijoj apie 10 metų 
karo 'gydytoju. Po revoliucijos

Prie mokytojo A. A Antano Jasiukaicio kapo
J. KAZLAUSKAS

TREMTIES mokykla yra ta
pusi antrąja mūsų vargo 
mokykla. Ji, lyg ta gyvoji 
Nepriklausomos Lietuvos mokyk

los šaka, nors atplėšta nuo savo 
kamieno Ir nublokšta toli nuo sa- 

„„„K.aa„ _________ vos žemės, išliko gyva ir sėkmin-
Amerikietis-studėntas iškėlė, ko- varo jau ketvirtuosius mokslo 

dėl labiau už baltiečius proteguo- metus. Ji, ugdydama musų jauni- 
jamį vokiečiai, kurie okupacijos ma jremtyje, yra tapusi vienu iš 
metu prisidėjo prie mokslo Įstaigų svarbiausių veiksnių, saugojančių 
naikinimo tuose kraštuose ir yra Lietuvos gyvybę. Jei pirmoje mu
lo karo kaltininkai. SM vargo mokykloje svarbiausią

Toks klausimo iškėlimas galės vaidmenį suvaidino lietuvė kai- 
parodyti tik žiemos semestrui. ,?lle,lė motina, prie ratelio berno- 

kydama savo vaiką, tai tremties 
LIETUVIS KELIA BYLĄ ITALŲ mokykloje — mokytojas tremti- 

R-niUTiMTCTAiuc nYs- Jo darbas pagrįstas atsivežtuKOMUNISTAMS patyrimu iš tėvynės, lietuviškąja
Italijos rinkimų kampanijoj Lie- sąžine ir gera valia. Mokytojas, 

tuvos likimo pavyzdys vaidino imdamasis savo darbo, neklausė, 
žymų vaidmenį. Antikomunistinė ar tai jam apsimoka, ar ne, bet 
spauda išsamiai ir iš pirmųjų lie- kai tik kur susirinko keletas lie
tuviškų šaltinių nušvietė Lietuvos tuvių vaikų, ten buvo įsteigta 
bylą. Italų komunistinė spauda mokykla^ nors darbo sąlygos bu- 
„Unita", ,;Avanti" -^ (Nenni sočia- vo ir nepavydėtinos. Ateities isto- 
listų organas) ir „Paese" (kripto- rikas, betyrinėdamas mūsų trem- 
komunistinis laikraštis) nerado ties švietimo darbą, ras ne vieną 
nieko geresnio kaip paneigti kai herojiškų darbų atlikusį mokyto- 
kuriuos sovietų tertfl-o Lietuvoje ją. Sunkusxtremtinių švietimo dar- 
faktus, pav., Rainių giraitės žudy- bas palaužė sveikatą ir ne vieną 
nes. Informacijos tarnybos atsto- mokytoją be laiko paguldė sveti- 
vas, kurio dėka visa šita lietuviš- moję žęmėje. 
koji propaganda buvo pravesta, 
minėtiems italų,komunistų laikraš
čiams kelia bylą italų teisme.

Lietuviškojo reikalo kėlimas ita
lų spaudoj nesustojo ir po rinki
mų. Kaip pirma, taip ir dabar 
daugiausia lietuviškaisiais klausi
mais informuoja ir rašo italų kata
likų spauda. Iš didžiųjų laikraščių 
tas informacijas pasigauna ir pro
vincijos spauda, net parapijiniai 
laikraščiai, pasiekią tolimiausius 
Italijos kampus.

Pomeranijos j vakarus ir apsi
stojo Mnchene. Čia 1945 m. pra
stojo Mūnchene. Čia 1945 m. įpra- 
nazija, prie kurios organizavimo 
velionis aktyviai prisidėjo ir dirbo 
mokytojo darbą iki pat mirties. 
Gimnazijoje jis dėstė istoriją, geo
grafiją, visuomenės mokslą ir. lo
bynų kalbą.

Štai š. m. gegužės mėn. 13 d. 
Mūnchene, Perlacher Forst kapi
nėse, nulenkėm galvas prie gim
nazijos mokytojo a. a. Antano 
Jasiukaičio kapo. Velionis buvo 
gimęs 1906 m. rugsėjo mėn. 7 d. 
Apirbiškių kaime. Sintautų valsč. 
Sakių aps. Pradžios mokyklą lan
kė Turcinų kaime, o Naumiestyje 
„Žiburio"' progimnaziją. Vėliau 
įstojo į Sakių „Žiburio" gimnaziją, 
kurią ir baigė 1928 m. Tais pa
čiais metais įstojo į Lietuvos Uni
versiteto teologijos filosofijos fa
kultetą, istorijos skyrių, kurį bai
gęs, įstojo dar į teisių fakultetą, 

_______ __ , lietuviai kurį taip pat baigė. Studentau- 
tremtiniai, kurių ten yra per 50, damas turėjo pats užsidirbti lėšas 
savo visuotiniam susirinkime nu- mokslui ir pragyvenimui. Visą 
tarė 1 % savo gaunamų pajamų 
skirti per BALFą lietuviams trem
tiniams Europoje šelpti.

Jasiukaitis

LIETUVIAI TREMTINIAI REMIA 
BALFą 

Clevelande gyveną

ARGENTINOJE ATIDARYTA 
LIETUVIŲ MOKYKLA

Buenos Aires, Avellanedos ra
jone, prie Aušros Vartų lietuvių

ir pragyvenimui. Visą 
studijų laiką dirbo Kauno apskri
ties viršininko įstaigoje. Mokyto
jo darbą dirbo S. Kalvarijos pro
gimnazijoje. Vėliau buvo paskir
tas tos progimnazijos direktoriumi 
ir juo išbuvo iki 1944 metų vidu
rio. Tremtyje velioniui teko dirbti 
vokiečių geležies fabrike. Besi
baigiant karui, jis traukėsi iš

Kempteno pradžios mokyklos mokiniai kūno kultūros pamokoje.
K. Daugėlos nuotr.

Kempteno scenos mėgėjai, vadovaujami ponios V. Valavičlenės suvaidinę 
K. Binkio 5 v. pjesę „Atžalynas“

to kuopos Dvasios Vadui skaitant pa
sižadėjimo tekstą, iš 35 jaunų krūti
nių skambėjo žodžiai, kuriais buvo 
pasižadėta mylėti Dievą ir Tėvynę 
bei gerbti at-ko vardą. Po pasižadėji
mo kuopos globėja p. mokyt. Grinie
nė prisegė naujiesiems nariams atei
tininkų ženklelius.

Po to garbingieji svečiai sveikino 
naujuosius Sąjungos narius, linkėda
mi niekuomet nepalūžti kietoje gy
venimo kovoje ir, galiausiai ją laimė
jus, parnešti savo, vėliavą | laisvą tė
vynę. Tautos himnu iškilmingas po
sėdis buvo uždarytas.

Vakare |vyko moksleivių at-kų li
teratūros — meno vakaras, kurio jau
kią ir įdomią programą išpildė vieti
niai ir svečiai Augsburgo, Kempteno, 
Garmischo, Weldeno ir kt. vietų at- 
kai. Geriausiai paslrodžiusieji buvo 
apdovanoti kukliomis dovanėlėmis.

Antrąją Sekminių dieną vietos sen
draugių pirmininko p. Andriaus ini
ciatyva buvo suorganizuota iškyla | 
Heubachą. Po linsmal praleistos die
nos gaihtoje, vakare įvyko šeimininis 
pobūvis, po kurio, sugiedojus tradi
cine virtusią „Lietuva brangi, mano 
tėvyne“, šventė buvo baigta.

Kempteno naujienos
— Gegužės 22 d. sukėko treji metai 

nuo vietos lietuvių Dr. V. Kudirkos 
vardo pradžios mokyklos |sistelgimo. 
Tai, galima sakyti, viena iš pirmųjų 
pradžios mokyklų tremtyje. Nuo |si- 
steigimo dienos velkė 6 skyriai. Stin
gant .patalpų, toji mokykla pradžioje 
tegavo vos vieną kambarį, kuriame 
buvo sutalpinti tik du skyriai, o su 
kitais skyriais reikėjo dirbti stovy
klos koridoriuose. Iš V ir VI skyriaus 
mokinių 1945. VI. 29 d. buvo sudaryta 
parengiamoji klasė, kur mokiniai bu
vo parengiami I-jai gimnazijos klasei. 

' Su I—III skyrių mokiniais mokslo 
metai buvo baigti 1945. VIII. 15, o su 
IV skyriumi mokslas tęsėsi iki VIII. 
30 d., kada jvyko išleidžiamieji egza
minai. Pirmąją Kempteno lietuvių 
pradžios mokyklos laidą baigė 6 mo
kiniai. Iškilmingas oficialus pradžios 
mokyklos įsteigimo aktas {vyko 
1945. VIII. 31 d. Iki šiol išlei
stos jau keturios laidos, o šiuo metu 
ja»i gerokai pažengta į penktuosius 
mokslo metus tremtyje. Darbui sąly
gos buvo blogokos: keletą kartų teko 
kraustytis iš vieno kampo | kitą, ma
ža susilaukta paramos iš mus globo
jančių įstaigų, o lygiai taip pat ir iš 
vietinės stovyklos vadovybės. Moky
klai beveik nuo |sisteiglmo vadovauja 
iki šiai dienai mokyt. J. Girdžiūnas.

— Gegužės 11 d. sukako treji metai 
nuo lietuvių stovyklos įsteigimo 
Kemptene.

— Pianistas Andrius Stravinskas, 
1944 met. baigęs Vilniuje Šplnalskio 
vedamą piano klasę muzikos moky
kloje, davė vietos Kornhauzo salėj 
viešą koncertą. Nuo 1945 metų yra 
davęs jau apie 30 fortepijono kon
certų didesniuose, vakarinės Vokieti
jos miestuose. Reikia pažymėti, jog 
pianistas yra pasaulinio garso kom
pozitoriaus Igorio Stravinskio gimi
naitis. ■

— Balandžio mėn. būvyje DP ligo
ninė Kemptene perorganizuota | DP 
vaikų sanatoriją. Bėdos atvejui ten 
paliekama chirurginė palata, flziote- 
rapinės vonios ir tyrimų laboratorija. 
Chroniški ir reikalingi ilgesnio gydy
mo ligoniai perkeldinti | Augsburgo 
DP ligoninę. e. ai—

— IŠ Lietuvos pasiuntinybės prie 
Šv. Sosto Kempteno komitetas yra 
gavęs toki IV. 12 d. raštą: „P. Minis- 
terlo S. Girdvainio pavedimu, turiu 
garbės pranešti Kempteno lietuvių 
komitetui sekanti: Jo šventenybė Po
piežius Pijus XII teikėsi maloniai 
priimti. Kempteno lietuvių Jam Va
sario 16. proga, skirtą adresą ir, Jau
triai atsiliepdamas t Jų sūnišką prisi
rišimą bei iš visos širdies atjausda- 
mas savo lietuviškų vaikų kančias, 
siunčia jiems, dieviškos paguodos 
ženklan, Apaštališkąjį Palaiminimą. — 
Pasinaudoju šiąja proga išreikšti 
.Kempteno lietuvių komitetui mano

A. a. A. Jasiukaitis buvo ne
vedęs, ramaus būdo, darbštus, pa
reigingas ir giliai religingas-žmo
gus. Jis priklausė ateitininkų or
ganizacijai. globojo moksleivius 
ateitininkus ir vadovavo ateitininkų 
sendraugių Muencheno skyriui.

Atvykęs į Muencheną, A. Ja
siukaitis nepatenka į stovyklą, bet 
apsigyvena privačiai. Iki gimna
zijos turėdavo keliauti apie 
10 km — traūkiniu, tramvajais, 
autobusais, o kartais tekdavo ir 
pėsčiam keliauti. Turėdamas ra
mesnį kampeliu darbui, vėliau į 
stovyklą ir nebesikėlė. Negyven
damas stovykloje, iš UNRRA ar 
IRO išlaikymo negaudavo, o gy
veno iš vokiškųjų maisto korte
lių. Kasdieninės sunkios kelionės, 
menkas maistas ir sunkus darbas 
pakirto ir šiaip silpnoką velionies 
sveikatą. Ši pavasarį susirgo ink
stų liga. Po sunkios operacijos 
vis dėlto grįžo iš ligoninės, pa
siryžęs vėl stoti į darbą, bet stai
ga susirgo tuberkulioziniu smege
nų plėvės uždegimu ir, paguldytas 
Muencheno ligoninėn,’ š. m. ge
gužės 11 d. mirė. A. a. A. Jasiu
kaitis mirė eidamas 42-sius me
tusi vadinasi, pačiame pajėgume 
dirbtu Mūsų tremtinių bendruo
menė nustojo dar vieno jaunuo
menės auklėtojo, tauraus tautie
čio ir nepailstančio Lietuvos gy- ___ ____  _____ _ _______  ____
vybės saugotojo. Vėliomis, nors gilios pagarbos žodžius, s. Lozoraitis 
ir skaudąai išgyveno didžiąsias B m|5ko ( kasyWas KanadoJe 
musų tautos nelaimes, buvo op- persikėlė dirbti buv. mūsų krepšinin- 
timistas ir tvirtai tikėjo į Lietu- kai ir keli kiti kempteniečiai, — pra- 
vos prisikėlimą ir i didžiąsias mū- n<Są Mackevičius laįSke, kuriame tarpH... kitko rašoma, kad jie sėkmingai žai-SU grįžimo dienas. Ta mintimi jis tenai krepšini: „Meš su Mamer- 
pats gyveno, tą mintį puoselėjo tu (Dullūnu) žaidžiam už miesto meis- 
jaunuomenės tarpe, kartu prisi- terl- Laimėjom jiems Jau porą rung- 

,oiiria dirhH ir nirt tynlų. Jei laimės imdar porą, vaziuo- mmdamas, kad reikia dirbti ir ruo- sfm j flnalą Torontan. spauda ir ra- 
štis Lietuvos laisves kovai. Nors dljas labai palankiai apie mus atsi- 
jam ir nebuvo lemta savo akimis liepė, nes panašaus žaidimo jie dar 
išvysti mielosios Tėvynės, bet jis Cla nemate?' 
paliko jaunimui nerašytą testa
mentą neapleisti laisvės kovos 
lauko iki mirties.

čia nematę.'
„Aušrelės sapnas“ — Kassely

Gegužės 9 ir 10 d. d. Kasselio lie
tuvių vaikų teatras „Pasaka“ Išėjo su

Nuo 1945 metų šis-Generalinis Kon
sulatas ieškojo gimines Amerikoje 
visiems tremtyje esantiems ir pa
teikė jiems apie 30.000 adresų.

Padidėjus grynai konsularlniam dar
bui, kurio niekas už mus attikti ne
gali, turėjome ataisakytl nuo darbo, 
kurį gali atlikti patys tremtiniai; ar 
jų organizacijos.

Jeigu tremtiniai, kurie | mus krei
pėsi betarpiai ir ligi šiol negavo 
atsakymo, tai reiškia, kad jų giminės 
neatsiliepė, nes mes atsakome tik tei
giamu atveju.

Nuo š. m. gegužės mėn. 16 d. nau
jų paieškojimų nebepriimame, o pa
gal susitarimą tą atlieka Centralinė 
Tremtinių Kartoteka:

Lithuanian Index Card
(16) WIESBADEN, 
Frankfurterstr. 14/2
U.S. Zone Germany .,

Taigi, ieškojimų reikalais Ameri
koje, tremtiniai dabar laiškus turi 
adresuoti aukščiau nurodytu adresu.

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS NEW YORKE

VISIEMS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
LEIDĖJAMS

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija dažnai yra reikalinga žinių 
apie išleidžiamas bei numatomas leis
ti knygas. Jai tai reikalinga, planuo
jant ir derinant knygų leidimą bei jų 
užpirkimą. Dažnai kreipiasi 1 K. L. 
Komisiją ir kitos L.T.B. įstaigos, tel- 
raudamosios apie išleidžiamas Bei nu
matomas išleisti knygas. KLK ir kitos 
LTB įstaigos sudarinėja sąmatas di
desniam knygų skaičiui užpirkti. Tai 
verčia K. L. Komisiją kreiptis 1 visus 

vuiuuuii vuup pat De šeimos nariu) l’etuviškų knygų leidėjus ir prašyti d®rbbniiX^°Jr”85l,Jų iSlų®1 K' K°mIS,Jai 51ų
1. Kokios knygos yra išleistos,
2. Kokia kaina,
3. Kok| kieki leidėjas dar 

parduoti LTB įstaigoms,
4. Kokios knygos numatomos 

artimesnėje ateityje,
5. Kada jos išeis iš spaudos,
6. Kokia numatoma jų kaina. 
Visus pranešimus prašome

šiuo adresu: švietimo Valdybos Kny-

šeimos narių), Australijon — 35 dar
bininkai (taip pat be šeimos narių), 
šeimų nariai, viso — 291, Bolivljon — 
2 darbininkai ir 6 jų šeimų nariai (su 
affidevitals), Kanadon — 118 darbinin
kų, 4 jų šeimų nariai ir 11 su affide- 
Vitais, viso — 133, Venezuelon — 6 
darbininkai ir 9 šeimos nariai.

galėtų
išleisti

6. „ „ Ansbach
7. 4060 darbo kuop. Apyl 

K-tas, Zeilsheim
8. Apyl. Komitetas, Hanau
9. Kooperatyvas „Taupa", 

Ansbach
10. Artilerijos stov. K-tas, 

Luebeck
11. Apylinkės Komitetas, 

Muenchen-Freimann
12. Gyventojai lletuv., Qch- 

senfurt
13. Gyventojai lletuv., Och

senfurt-Gelchsheim
14. D. Jurijonas, Schweinfurt
15. Apyl. Komitetas, Dillingen
16. Apyl. Komitetas, Schw.- 

Gmuend17. „Kooperatyvas", Schein
feld

18. Mainfrankų Apyl. Komi
tetas, Schweinfurt

19. Apyl. Komitetas, Gross- 
Hesepe

20. Apyl. gyventojai, Biber
ach (Riss)

21. Liet. Kooperatyvas, Gross- 
Hesepe

22. Apyl. Komitetas, Uchte
23. Stov. Gerbūvio K-tas, 

Wedel-Holst.
24. Apyl. Komitetas, Seligen

stadt
25. Apyl. Komit., Frelburg/Br.
26. Apyl. Komitetas Olden

burg 1. Old.
27. Kooperatyvas (Wuerz

burg), Schweinfurt
28. Ąylinkės Komitetas, ' 

Braunschweig
25. Lletuv. Paštas, Hanau

1.000.-
„ 1.000.-
H 1.000.-
„ 1.000.-

.. 270.-
500.-

RM. 21.717.-
Visiems aukotojams žirdingal dėko

jame. Iš kitos pusės pranešame, kad 
visa eilė apyl. komitetų, kooperatyvų, 
firmų ir kt., | kuriuos buvo kreiptasi 
raštu, prašant skirti parodai lėšų, iki 
šiol tų lėšų dar neatsiuntė. Prieš są- 
vaitę jiems pasiųstas pakartotinas 
prašymas. Tikimės, kad jie skubiai 
prisius savo auką, nes kitaip parodos 
darbai sustoja. Padengę išlaidas, lėšų 
visai neturime.

Pinigus prašome tuojau siųsti Komi
teto iždininkui šiuo adręsu: Kazys 
Kleiva, (13a) Schweinfurt, Theodor- 
Fischer-Platz 24-1.

JAV Lietuvių Meno Parodai 
' Rengti Komitetas

Motinds dienos minėjimas
Motinos diena Kasselio stovykloje S1UU auresu; ovwumo vaiuyoos «.ny- 

buyo paminėta gana spudingai. Ge- gų Leidimo Komisijai, (16) Hanau a.M. 
SJr6.!1?' po ♦ge?.u^nlų pf1ma.ldJ!L<U" Lamboystrasse 84. džiulė eisena tautiečių nuėjo | Ober- Taip pat prašome leidėjus ir vėliau 
zwehreno kapines ir ten pagerbė vi- teikti tokias žinias K. L. Komisijai 
sas mirusias motinas. Sekmadieni Mo- apie išleidžiamas ir numatomas išleis
tinos dienos minėjimas buvo tęsiamas ti knygas. Tos žinios padėtų K. L. 
toliau, ryte bažnyčioje ir po pietų Komisijai suderinti darbą ir tarp pa
stovy klos teatro salėje. Čia motinoms cių leidėjų, kad būtų išvengtas ne- 
PMer Atl su™oSta akademija, kurią reikalingas lygiagretiškumas.

paĮ,apiJos k*?m- P‘rm- ,DJ- ®a- S. V. Knygų Leidimo Komisija bataitis. Programoje, be aktualios 
kun. Paukščio paskaitos, buvo taip 
pst ir meninių. pasirodymų. Gausių Lietuvių Tremtinių Z^...ėo ūkiu —~.'JIV 
šeimų motinos apdovanotos gėlėmis Darbuotojų. S—gos atstovų suvažia- negali padėti tiem, kurie Į JI krelpia- 
bei Raudonojo Kryžiaus dovanėlėmis, vime, kuris buvo 1948 m. balandžio sl> tremtiniai prašomi tokiais laiškais

Edv S niėn. 24 d. Schwab. Gmūnd lietuvių nesikreipti ir neapsunklntl konsulo

siųsti

Rašantiems laiškus Lietuvos 
Konsului Kanadoje1

Lietuvos garbės konsulas p. G. L. 
P. Grant-Suttle Kanadoje gauna la
bai daug laiškų iš tremtinių, kurie 
prašo parūpinti vizas (važiuoti | Ka- 

Lietuvių Tremtinių Žemės Ūkio |
vimer'kuTlš buvo’1948 m.M balandžio si,'’tremtiniai prašomi tokiais laiškais 
stovykloje, Išrinktoji '’nauja Centro darbu bei išlaidomis (laiškų vertimas 
Valdyba pasiskirstė pareigomis se- I anglų kalbą ir kt. P. G. L. P. Grant 
kančiai: Suttie nėra lietuvis ir, be to. būda-

Plrmininkas — dlpl. agr. J. Bau- mas garbės konsulas, Jokio atlygini- 
blys, vicepirmininkas — ūkininkas J. mo negauna ir kitų pajamų kaip 

- - j 'X-.-------- °,? v™“’’ -------71“ Soštakas. sekretorius — dipi. agr. B. konsulas neturi, kuriomis galėtų pa-
Barkauskas, iždininkas — ūkininkas dengti susidarančias išlaidas). Jei kas 

pradėjo naujuosius mokslo metus. E Drąsutls ir narys — agr. V. Žio- vis dėlto norėtų | konsulą kreiptis, Greveno stovykloje tėra moterys » tai prašomas tai daryti per LTB Vyr.jaunimas ir keletas pasišventusių in- ' ------ *«--------------------*- •-««•—* *
teligentų, kurie višuomeniniams rei
kalams yra atsidėję iki pėrsidirblmo. 
Seniau buvo norėta stovyklą iškelti, 
tačiau paskutinėmis dienomis paaiš-

Greveno lietuvių progimnazija 
auga

. ,, , _ mlz“, vivepirminuiKas — UKimnitas j.
Po nuotaikingu atostogų balandžio SoStakas, sekretorius - dlpl. agr. B. L d. Greveno lietuviu nmeimnazila v. , j.   ,...uaa ano uomao, inuniiiinaa — UAlllžlllvas n>-- ——— — - —— —— '

E. Drąsutls ir narys — agr. V. Zio- vis dėlto norėtų | konsulą kreiptis, gaSi * tai prašomas tai daryti per. LTB Vyr.
Naujasis LTZŪDS—gos Centro Vai- Komitetą, kuris išverstų Jų laiškus | 

dybos antrašas yra: anglU kalbą ir atitinkamai sugru-
LT Žemės Ūkio- D. S—gos Centro Pav^s Pasiųstų adresatui, kas pa- 
Valdyba (14a) Schwab. Gmūnd. Bis- lengvintų konsulo darbą. Tačiau dar tačiau pasKuunęnus oienonus yauis- ' Litauisches Laser kart£» pabrėžiama, kad šiuo metu

kėjo, kad nuo Slo patvarkymo glebo- tfytl galimumu parOplntl
Valdybos, o ne pavienių narių adresu, afldevltų ar darbo sutarčių. ELTA

LTŽŪDS—gos Centro Valdyba
jančios įstaigos atsisakė ir net leidžia 
persikelti iš kitų stovyklų, ypač mo
kiniams Ir mokytojams bei dirban
tiems inteligentams.

Dalis mokinių laukia išvykimo i Kas Jau aukojo Liet Meno Parodai 
Angliją pas savo tėvus bei artimuo- jav rengti
sius, bet tuo tarpu visų uolumu tę- ' 
šia mokslą. Suolo draugai anksčiau 
išvykę Anglijon, atrašo laiškų, ku
riuose tiek daug ilgesio, liūdėsio ir 
apgailestavimų, kad negali lankyti 
lietuviškos mokyklos.

Progimnazijoje veikia 6 klasės su 
45 mokiniais. Manoma, kad mokinių 
dar atvažiuos. Kuone visi mokiniai 
yra susibūrę i skautų ir ateitininkų 
organizacijas, kurioms “vadovauja pa
tyrę pedagogai, todėl jokių nesklan
dumų tarp skautų ir ateitininkų nė
ra, kuo labai džiaugiasi Visi tėvai.

Progimnazijos vadovybė ne vieną 
kartą yra pareiškusi džiaugsmą dėl 
gražios moksleivių organizacijų talkos 
auklėjamajame jaunimo darbe. Praė
jusių mokslo metų užbaigimo proga 
visų Greveno mokyklų vardų buvo 
pareikšta gili padėka skautų tunto 
tuntininkui p. B. Kuliui už nuoširdų 
talkininkavimą jaunimo auklėjimo 
darbe ir gražų organizacini veikimą.S. N.

Be lėšų parodos rengimas neįmano
mas. Su dėkingumu pranešame, kad 
meno parėdai Amerikoje rengti jau 
aukojo:
1. 8184 Engr. Con. Co, Mann- 

heim-Kaefertal
2. J. Velička, Regensburg
3. 4-ta liet, sargybų kuopa,

Bad Kissingen „ 1.000.-
4. Apyl. Komitetas, Kassel „ 3.000.-
5. „ „ Dlnkelsbūhl „ 200.-

Baltų bibliografijos institutas 
prie Baltų Universiteto Pinneberge 
dirba apie pusantrų metų. Dabar
tiniu metu institutas gauna visus 
latvių ir estų leidžiamuosius perio
dinius ir neperiodinius leidinius, 
tačiau lietuvių leidinių, išskyrus 
porą laikraščių ir vienos leidyklos 
knygas, iš viso negauna.

Vac. Biržiška
Bibliografijos Instituto Vedėjas

Paieškojimai

Freiburgo kronika
Misljon. J. Bružikas nuo 
23 d. lietuvių kolonijai 8

balan- 
dienasdžio — — _____ , ------- .— - -----vedė misijas. 70% kolonijos gyvento

jų pasinaudojo religine praktika.
— Gegužės 1 d. suruošta Motinos 

garbė! akademija. Motinas sveikino 
studentų, mokyklų ir organizacijų at-

Kas žinote apie likimą Jono Blaže
vičiaus, Anelės sūnaus, kilusio iš Sim
no miestelio, komunistų laikais buvu
sio Kaune milicininku, prašome pra
nešti L. R. Kryžiaus Traunsteino sky
riaus valdybai, Traunstein (13b) I^ur- 
haus.

Petras Baltauskas 382 South 3rd St. 
Brooklyn H. N.Y., kilęs iš Viliaudų 
km., Čekiškės valsč., ieško brolio 
Stasio Baltausko ir Jo valkų Bronės, 
Kazio, Stasės ir Stasio.

Kerpavlčiūtė Ona (Baltauskienė) 
ieško savo brolio Jono Kerparto kil. 
iš Virbalio. Pranešti šiuo adresu: P. 
Baltauskas 383 South 3rd St. Brook-

Mūsų mielam draugui A. 
A. MARTINUI SIMONAI
ČIUI mirus, jo žmoną Te
resę, sūnų Martyną — Al
fredą ir brolj Joną giliai 
užjaučiame.

O. ir A. Juodvalkiai

Mūsų mielam Draugui a. a.
Martynui SIMONAIČIUI 

mirus, įo žmoną Teresę, sū
nų Martyną-Alfredą ir brolį 
Joną giliai užjaučiame.

O. ir A. Juodvalkiai.

A. A. MARTYNUI SIMO
NAIČIUI. mirus, jo žmoną 
Teresę ir sūnų Martyną gi
liai užjaučiame

L. ir A. Tverai

Mykolas—Aloyzas Zubrys (14b) Reut
lingen, Jugendherberge. Lit. Lager, 
ieško Zigmo—Petro Sipavičiaus.

Baituonis Pranas gyv. (20a) Meer
beck. Kr. Stadthagen, ieško Anužio 
Petro, kilusio iš Kretingos apskr., 
Salantų v., Padvarelio km. Amerikos 
lietuvis Jurgis Serpenskas ieško sa
vo brolio bei seserų, kil. iš Marijam
polės apskr. Rašyti: Baltuoniui (20a) 
Meerbeck Lit DP Camp, Kr. Stadt
hagen.Jonas Petritis, 414 Tront Street. 
Nanticoke Pa. Luzerne County USA 
ieško pažįstamų ir artimųjų, kil. iš 
Sakių a.. Sintautų v., Skilgaliu k.

Noriu įsigyti Šapokos LIETUVOS 
ISTORIJA. Galinčius parduoti už 
gerą kainą prašau rašyti: Mykolas — 
Aloyzas Zubrys, (14b), Reutlingen, Ju
gendherberge. Litauisches Lager.

Med. dr. S. Žmuidzinas, gyv. Jo'ef 
Str. 24, Greven, Krs. Muenster, ieško 
dukters Lidijos Zmuidzinaitės, gim. 
1923 m. Kaune. 1944 m. dirbo „Bau- 
huette" fabrike netoli Vienos. Krs. 
Tulln.

SKELBIMAS Nr. 34
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šia

me skelbime suminėti asmens. Ieško
mieji, arba jų likimą žinantieji, pra
šomi kreiptis l C Kartoteką per vietos 
LTB padalinius, kartu nurodant skel
bimo eilės numeri ir tikslų savo adre-
605. VAITEKŪNIENE Anelė nuo Gar- 

levos; KRUNYS Juozas (1922) nuo

Vainuto: DUMBRAUSKAI: Jonas, 
Kostas, Benas, Stasys, Juozas ir 
Elena iš Berklainlų.

605. ARMONIENE-Filipaitė Ona su sū
numi Ričardu, iš Skirsnemunės; 
NOVAITIS Viktoras iš Šančių; 
ZNIEWEBPWSKIS Viktoras (1917) 
iš Vilniaus.

606. BORCHERT  AS Fridas SU' žmona 
Berta iš Luomių; DIDORAS Ju
lius nuo Batakių; POŽERAITĖ Ka- 
rolė iš Šventežerio; KALIKAUS- 
KAS Juozas (1903) nuo Seinų.

607. SIMAITIS Eugenlus iš Romuvos; 
ST ANTONIS Vincas iš Kauno; 
STELMOKAITIS Vincas iš Vilki
jos;; SUTKAITE Stasė iš Sakių; 
MATULAITIS Vladas (1925).

608. JERUMBAUSKAS Viktoras iš Al
sėdžių; DZIEGORAITIS Bronius ir 
Ona iš Kauno; URBAI: Juozas, 
Izidorius, Pranas ir Viktoras — ki
lę iš. Deksnlų.

609. GERULAITIS Valerijus nuo Ve
liuonos; MIKUTYTĖ Marija; PO
CIŪTE Regina-Gertruda; RODE- 
RYTfi Elena iš Kauno.

610. Mrs. M. Trečiokas, 539 E. Sewenth 
St., go. BOSTON, 21, MassJUSA., 
kilusi iš Liubavo parapijos, prašo 
atsiliepti savo seseris Oną ir Mari
joną Svitonlūtes.

611. Mr. Izidorius Lazdauskas, 4357 S. 
Washtenaw Ave., CHICAGO 32, 
Ill./USA., prašo atsiliepti jo gimi
nes, kilusius iš Raseinių parapijos.

612. Mr. Rapolas Milašus, 4357 S. Wa
shtenaw, CHICAGO 32, Ill./USA., 
prašo atsiliepti jo gimines, kilu, 
sius iš Viduklės parapijos.

613. Mrs. Ona Urbonavičienė-Barčaitė, 
3409 So. Leavitt Street, CHJCAGO, 
I11./USA., prašo atsiliepti jo gimi
nes ir draugus, kilusius iš Eržvilko 
parapijos.

614. Gauti giminių adresai iš JAV: Jo
nui Daugėlai, Teofiliui Kolalliui, Antaninai Kricenienel-Valašlnaitel,

Juzefai Lltvinlenel-Valtkaltei, Vla- 
Juzefal Lltvlnienei-Valtkaitei, Vla- 

, driul Smolsklui, Julijai Zabalons- 
kienei ir Konstancijai Balčiūnie
nei-Vaslaltytel.

LTB/Kartotekos Vedėjas
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Kremliaus naujo žygio ženklai
P. JAGMINAS

dulingas pamaldas, suruošti ata
tinkamus minėjimus, uždrausti (iš
vakarėse) šokius ir pasilinksmini
mus, vėliavas nuleisti iki pusės 
stiebo, išnešti bendras rezoliuci
jas, parinkti aukų ir paraginti mū
sų spaudą plačiau iškelti tos die
nos mūsų nelaimę.
niai jau turi leidimus, kurie gali 
artimiausiu laivu išvykti ir kuriem 
iš IRO prižadėti kelionės pinigai.

Šiom dienom jis turėjęs 2 kon
ferencijas su IRO atstovais lietu
vių reikalu, kurie vyksta j tą kraš
tą. (ELTA.)

EMIGRACIJOS Į KANADĄ 
REIKALU

v v

Italu spauda apie bažnyčios
„laisve“ Lietuvoj

Po įvykių Berlyne ir rinkimų 
Italijoj atrodo, kad padėtis apri
mo, o notų pasikeitimas tarp Va
šingtono ir Maskvos bei Walace 
akcija net gali būti kai kieno lai
koma bandymu (nors ir nepavyku
siu) atoslūgį dar labiau sustiprinti. 
Tačiau yra politikos vyrų, kuriems 
padėtis atrodo kiek kitaip. Buvęs 
JAV valstybės departamento pa- 
sekretoris Sumner Welles rašo 
amerikiečių laikrašty „NYHT": 
„Nervingas įtempimas vėl didėja 
Vakarų Europoj... Dabartinis ne
lengvas sąmyšis primena lai
kotarpį tarp Mūncheno ir II pa
saulinio karo pradžios. Nors kore
spondentai praneša apie aiškų 
atoslūgį, bet iš tikrųjų yra ženklų 
apie didėjantį sovietų aktyvumą 
visose Europos, Azijos, Artimųjų 
Rytų be’ Amerikos dalyse. Krem-

Jautrus punktas taip pat yra 
Austrija. JAV užs. reik. min. 
Marshallas ją skaito viena iš tri
jų gyvybiškai svarbių konflikto 
sričių. Sovietai supranta, kad jie 
negali jos įtraukti į savo orbitą 
neiššaukę kritiškiausio krizio nuo 
karo pabaigos. Tačiau nėra jokios 
abejonės, kad jie jau yra apsvar
stę įvairiausius būdus, kuriais 
antikomunistinė Austrijos vyriau
sybė gali būti nuversta. Amerikie
čių žurnalistas S. Alsopas lai
krašty „NYHT" rašo, jog sovietai 
vieną iš šių būdų jau yra išbandę. 
Būtent, jie buvo nutraukę Austri
jai tiekimą žaliavų, ypač naftos. 
Šis būdas jiems nepasisekė del 
amerikiečių ekonominės paramos. 
Dabar sovietai ima bandyti kitą, 
būdą — jie stengiasi paralyžuoti 
vyriausybės darbus keldami baimę

Lietuvos Generalinis Konsulas 
Torontoje p. Gerald P. L. Grant— 
Suttie informuoja, kad jis gauna 
daugybę laiškų su prašymais iš
rūpinti vizų įvažiuoti į Kanadą. 
Tai esą lengva pasakyti, bet sun
ku įvykdyti, nes į Kanadą gali 
įvažiuoti tik tie, kurie turi ten pa
siturinčius gimines ar draugus, 
arba kurie parenkami Kanados 
Komisijos Europoje.

Toliau jis nurodo, kad ir jau
niems, sveikiems žmonėms gali su
sidaryti sunkumų, nes ne visi at
vykusieji gerai užsirekomenduoja. 
Vieni sulaužo pasižadėjimus, kiti 
nenori dirbti, girtuokliauja, ar net 
nusikalsta. Visa tai veikia trem
tinių nenaudai.

Atsižvelgiant į tai. tremtiniai 
turėtų suprasti ir į Lietuvos Kon
sulatą Kanadoje turėtų kreiptis 
tik tie, kurie atitinka aukščiau iš-

Balandžio 30 d. Italų komunistų 
laikraštis „Unitą" paskelbė TASS'o 
korespondento pasikalbėjimą su 
Vilniaus arkivyskupu, kurio pa
vardė paduota Edmundas Basis. 
Tasai monsinjoras pareiškęs, kad 
Bažnyčia Tarybų Lietuvoj turinti 
visišką laisvę:

Tą pačią dieną italų „Comitato 
Civico" spaudos biuras paskelbė 
šitokį komunikatą:
• „Pasiteiravę Lietuvos Respubli
kos Vykdomosios Tarybos tremty 
Informacijos Tarnyboj dėl „Unitą" 
balandžio 30 d. pranešimo apie 
TASSo pasikalbėjimą su Vilniaus 
arsivyskupu Edmundu Basių, kuris 
kalbėjęs apie „visišką Bažnyčios 
laisvę tarybų Lietuvoj", gavau šių 
patikslinimų:

Pirma, arkivyskupas Edmundas 
Basis visiškai nežinomas nei poli
tiniams, nei bažnytiniams lietuvių 
sluoksniams; jis neįrašytas nė pon- 
tifikaliniame metraštyje.

Antra, prieš antrąją sovietų in
vaziją Lietuvos sostinėj Vilniuj 
buvo du arkivyskupai: lenkas 
mons. Jalbrzkowskis, priverstas 
repatrijuoti, ir mons. Reinys, ku
ris, kaip matyti iš Baltijos valsty
bių notos JTO, buvo suimtas ir iš
vežtas į Rusiją. Minėtoji nota taip

pat skelbia, kad buvo suimti ir 
deportuoti bei sušaudyti ir kiti 
Lietuvos vyskupai, išskyrus aštuo
niasdešimtmetį mons. Paltaroką, 
kurio dabartinis likimas nežino
mas.

Trečia, jau keleri metai, kai kul
to reikalų komisaras kunigų semi
narijos auklėtinių skaičių apribojo 
150; Lietuvoj yra trys mil. kata
likų. .

Ketvirta, bažnyčios oficialiai 
neuždarytos, bet jos apkrautos ne
pakeliamais mokesčiais; pąv., Pa
nevėžio katedra turi mokėti per 
metus 40 000 rublių, Kauno 46 000.

Penkta, apie „vienuolynų gau
sumą" negalima nieko sužinoti, nes 
jie negali palaikyti ryšių su atitin
kamais užsienių ordiniais.-

Šešta, vidaus reikalų komisaria
tas yra išleidęs eilę potvarkių, ku
rie' paraližuoja religinį gyvenimą 
Lietuvoj.

„Unitą”, matyt, savo informaci
jas sėmė iš TASSo".

Šis komunikatas rado gyvą at
garsį italų spaudoj. „Quotidiano" 
įsidėjo ta proga ilgesnį pranešimą 
apie Bažnyčios padėtį Lietuvoj. 
„Osservatore Romano" taip pat 
paneigė „Unitą" — TASSO žinią.

Rinkimai Pietų Afrikos Sąjungoj
Rinkimai Pietų Afrikoj į parlamen

tą atnešė netikėtą staigmeną. Gen. 
Smuts partija, kuri pirmavo 24 metus, 
pralaimėjo, ir jis kaip Pietų Afrikos 
Sąjungos min. pirm, atsistatydino. 
Rinkimuose daugiausia balsų gavo 
nacionalistų partija, vadovaujama dr. 
Malano. Tai prieš anglus nusistačiusi 
ir su Hitleriu draugavusi partija. Del 
to yra galima, kad Pietų Afrika gali 
iš britų Commonwealth© išstoti. Ang
lijoj dėlto vyrauja žymus susirūpini
mas. Jei taip įvyktų, tai būtų dar vie
nas skaudus smūgis britu imperijai.

Karas Palestinoj «
Saugumo Taryba visais būdais sten

giasi padaryti Palestinoj paliaubas, 
tačiau iki šiol tai nepavyksta. Pirmąjį 
jos pasiūlymą kaip nepriimtiną atme
tė arabai. Pastaruoju metu vėl pasiū
lyta sudaryti paliaubas keturioms sa
vaitėms. Iki šiol dar nežinia, kokių 
rezultatų jis duos. Taip pat i Pales
tiną jau -atvyko grafas Bernadotas 
vesti taikinimo derybų tarp arabų Ir 
žydų.

Nežiūrint • šių taikinimo pastangų 
karas Palestinoj eina toliau. Arabai 
po truputį žygiuoja pirmyn ir yra 
apie 25 mylias nuo Tel-Avivo. dabar
tinės Izraelio valstybės sostinės.

Amerikiečiai yra susirūpinę, kad 
Palestinoj neįsigalėtų sovietų įtaka. 
Iš tikrųjų dabartinė žydų valstybė 
yra išbandytų antikomunistų rankose. 
Amerikiečių savanoriai apmoko ir va
dovauja žydų karuomenel. Sovietai 
stengiasi sukalti rasinę neapykantą

ir tuo tarpu daugiausia veikia arabų 
pusėj. Sovietų agentų centras yra 
Beirute.

Prancūzų susirūpinimas
Nesenai prancūzų vyriausybė krei

pėsi i Vašingtoną prašydama, kad 
JAV piltų benziną į „šaltąjį karą" 
pamažu. Pats demaršo turinys tuo 
tarpu dar neskelbiamas, tačiau Pa
ryžiaus oficiąliuose sluogsniuose ne
slepiamas didelis nervingumas del 
tarptautinės padėties. Jų nuomone 
kiekvienas antagonizmo padidėjimas 
tarp JAV ir sovietų gali būti Pran
cūzijai pražūtingas. Karo atveju arti
miausioj ateity Prancūzija pati nega
lėtų apsiginti. O JAV Europoj turi 
tik „saujelę" kariuomenės, tuo kai 
rusai per kelias dienas gali pastatyti 
50 divizijų žygiui į Paryžių.

Suomija praplaukė pro Charybdę
Kilusi krizė del vidaus reikalų mi- 

nisterio komunisto Leino atleidimo 
baigta tuo, kad jo vieton paskirtas 
Eino Kilpl ir i ministerių kabinetą 
ministerių be portfelio priimta žymi 
Suomijos komunistė Hertta Kuusinen, 
atleisto vidaus reikalų ministerlo Lei
no žmona. Pats Eino Kilpl iki šiol 
tuoju metu socialdemokratų partija 
kuri įeina į socialistų-komunistų 
Liaudies Demokratų Sąjungą. Pasta
ruoju metu socialdemokratu partija 
jį išmetė iš savo narių, kadangi jis 
būsimuose parlamento rinkimuose, 
kurie įvyks liepos mėn. 1—2 d. d., iš- 
satytas kaip liaudies demokratų kan

didatas. P. Norgėla

Panamerikos konferencija Bogotoje po komunistų riaušių buvo priversta 
išsikelti iš miesto ir posėdžius tęsė vienoje mokykloje.

vardintoms kategorijoms, nes p. 
Konsulas ii savo pusės negali iš
rūpinti vizų, o tik pagelbėti sub 
varkyti dokumentus. Be to, laiškai 
turėtų būti rašomi anglų kalbą ir 
tokioje formoje, kad, reikalui 
esant, juos būtų galima pasiųsti 
atatinkamos Kanados įstaigoms ir 
turi turėti pilnas žinias apie kiek
viena. šeimos narį (amžių, sveika
tą, užsiėmimą ir kitus šeimos na
rius).

Gen. Konsulas Grant-Suttie no
riai padeda, bet reikia atminti, 
kad jis atlyginimo negauna ir vi
sas išlaidas turi pats padengti, o 
kiekvieno tremtinimo laiškas su
daro jam vidutiniškai viena dolerį 
išlaidų. Dėl to, nereikia rašyti be
reikalingai, taip sau, bet tik tais 
atvejais, kada Konsulo pagalba 
tikrai reikalinga. Geriausia būtų, 
jeigu, tremtiniai anglų kalba su
rašytus laiškus siųstų per LTB 
Centro Komitetą, kuris juos sugru
pavęs persiųs tolimesniam patvar
kymui.

BALF'o akcija už DP įkurdinimą
BALF'o viešųjų reikalų vadovas 

J. Valaitis apeliavo eilę valstybių, 
ragindamas BALF'o skyrius, lietu
viu klubus ir atskirus asmenis laiš
kais prašyti senatorius ir kongreso 
narius, kad būtų priimtas įstaty
mas įsileisti 400.000. BALF’as su
darė specialų skyrių įkurdinimo 
reikalam. Skyrius išsiuntinėjo 
20 000 anketų, kas sutinka padėti 
DP įsikurti. Gauta jau 350 atsaky
mų sutinkant apmokėti giminių ar

JAV-SSSR diplomaline dvikova lesias!
' SAVAITINEI POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Tasso atsakymas
Po JAV atsakymų į Stalino laiške 

H. Walace'ui iškeltus reikalavimus, 
(žlūr. praeitą „2ib.“ Nr.) sovietų ra
dijas paskelbė Tasso pranešimą kaip 
atsakymą į minėtus JAV atsakymus. 
Sovietų atsakyme tvirtinama:

Nusiginklavimas: „JTO Visumos re
zoliucija, priimta vienbalsiai 1946 m. 
gruodžio mėn., del nusiginklavimo 
paskublnimo neįvykdyta daugiausia 
dėl to, kadangi JAV vyriausybė nu
sistatė prieš šį Visumos sprendimą.“

Atominė enrgija: „Per paskutinius 
dvejis. metus JAV atmetė visus So
vietų Sąjungos pasiūlymus dėl atomi
nių ginklų panaikinimo.“

Taikos sų Vokietija sudarymas: 
„Jei JAV vyribusybė būtų vykdžiusi 
Jaltos ir Potsdamo susitarimus, ko 
visada siekė sovietų vyriausybė, tai

liaus tiesioginis tikslas yra Juo
dąją jūrą paversti rusų ežeru. Pir
mas žingsnis į šį tradicinį rusų 
tikslą bus Rumunijos ir Bulgarijos 
„prašymai" priimti jas į Sovietų 
Sąjungą. Didelis spaudimas daro
mas Iranui atskirti nuo bendradar
biavimo su Amerika ir paversti 
„draugiška valstybe” sovietine 
prasme. Nors dabar Turkija šne
ka, kad Sovietų Sąjunga nori 
grįžti prie „normalių santykių", 
tačiau Juodosios jūros programa 
būsianti įvykdyta naujais reikala
vimais Turkijai atskirti Karšo bei 
Ardahano sritims bei įvesti karinę 
kontrolę Dardanelams".

Taip pat šveicarų laikraščio „Die 
Weltwoche" korespondentas, ne
senai grįžęs iš Berlyno rašo". „Kas 
turėjo progos sekti įvykių raidą 
Berlyne paskutinėmis dienomis, 
tas bus priverstas pripažinti nuo
latinį ir nesikeičiantį amerikiečių 
ir rusų santykių blogėjimą. Nors 
amerikiečiams pavyko prieš tris 
savaites atmušti rusų ofenzyvą 
prieš vokiečių sostinę, tačiau nuo 
to laiko padėtis pasidarė tokia 
kebli, jog sunku tikėti, kad abi 
kovojančios šalys dar galėtų susi
taikyti. Taip pat šiame griuvėsių 
mieste ėmė kursuoti gandai, kad 
Stalinas nusprendęs prieš Berlyną 
pradėti naują ofenzyvą, ir miestui 
užvaldyti jis esąs nustatęs birželio* 
mėn. 30 dienos terminą". Kore
spondentui atrodo, kad dabartinė 
padėtis Berlyne yra iš tikro labai 
panaši į padėtį kovoj tarp Va
karų valstybių ir Trečiojo Reicho 
1939 m. vėlyvą vasarą del lenkų 
koridoriaus ir Dancigo" ir jis klau-

Austrijos valdininkų tarpe. Šiam 
tikslui jie, per paskutinius pusan
trų metu pagrobė virš keturių 
šimtų žemesnės kategorijos austrų 
tarnautojų. Energinga Austrijos 
vyriausybės laikysena šis sovietų 
įbauginimo būdas yra užšachuotas. 
Todėl yra laukiama, kad sovietai 
gali griebtis dar kraštutinesnių 
priemonių palaužti Austrijos vy
riausybei. Vakarų valstybių dė
mesys ypatingai krypsta į sovietų 
remiamą karinę austrų organizaci
ją, vadinamą „Juodoji Brigada". 
Ji sudaryta iš 1.500-—2.000 auto
matiniais ginklais gerai ginkluotų 
Austrų komunistų, kuriems vado
vauja rusų karininkas. Nėra abe
jonės, kad ši brigada gali būti 
efektyviai panaudota sovietų re
miamos ' „liaudies revoliucijos" 
pravedimui. Austrijos policija, 
kuri yra beveik neginkluota, jai 
negalėtų sudaryti kliūties.

Minėtas JAV buvęs valstybės 
departamento pasekretoris Sumner 
Welles, apžvelgęs padėtį įvairiuose 
pasaulio taškuose konstatuoja, 
kad „tai patvirtina pranešimus, 
kurie dabar pasiekia Vakarų Eu
ropos užsienio reikalų ministerijas, 
jog sovietų vyriausybė planuoja 
smogti ateinantį rudenį". Tie 
pranešimai „įspėja, kad Maskva 
ruošiasi žygiui rugsėjo mėnesį, kol 
Europos Atstatymo programa dar 
nedavė konkrečių rezultatų ir kol 
amerikiečių apsiginklavimas neį
vykdytas. Yra gauta dokumentų, 
kurie atskleidžia smulkius sovietų 
planus okupuoti didžiuosius Va
karų miestus, ypač Skandinavijoj, 
Prancūzijoj ir Italijoj" (NYHT, 

_,V. 22).

draugų kelionės išlaidas ir parū
pinti butą bei darbą. Trisdešimt 
asmenų sutiko apmokėti jiem ne
žinomų DP šeimų kelionės išlaidas 
ir parūpinti butus. Atskiros šeimos 

■ pareiškė sutinkančios duoti kam
barius 200 atskirų žmonių. Jau da
bar pažadėtoji suma tremtiniam 
įkurdinti siekia 60 000 dolerių. At
sakymai tebeeina. (E.)

Emigracijos Columbijon reikalu
Iš Columbijos konsulato Berne 

gauta pranešimas, kad vižų išrašy
mas Bogotos vyriausybės parėdy
mu yra sustabdytas. Net tokiems, 
kurie turi iš seniau leidimus, arba 
tokiems, kurių dokumentai yra jau 
konsulate, negalima daugiau vizų 
išrašinėti. Pasirodo, kad per suki- 

' limą Bogota yra sunaikinti užs. 
reik, min-jos archyvai. Be to, nauji 
valdininkai-ir nauja tvarka turės 
peržiūrėti bylas vizų arba iš naujo 
bylas pradėti. Todėl visi lietuviai 
painformuojami, kad jie į Colum
bijos konsulatą nesikreiptų, kol 
nebus gauti nauji parėdymai ir 
bus duotas rfaujas pranešimas. Jo
kių išimčių negalima pritaikyti,

Columbijos konsulas p. Dr. Roth- 
lisberger yra atsikreipęs į Dr. St. 
Sirutį, Bogota, President del Co- 
mitė Lituano en Columbia, kad tas 
padarytų užs. reik, min-joje žygių 
ir išrūpintų leidimą vizuoti tiem 
lietuviam dokumentus, kurie se
niai jau turi leidimus, kurie gali 
artimiausiu laivu išvykti ir kuriem 
iš IRO prižadėti kelionės pinigai.

Šiom dienom jis turėjęs 2 kon
ferencijas su IRO atstovais lietu
vių reikalų, kurie vyksta į tą kraš
tą. (ELTA.) -

Dėkinga anglų tauta, atsidėkodama už 
paramą prez. Rooseveltui, pastatė Jo 

prisiminimui paminklą.

nėra abejonės, kad Užs. Reik. Mlnis- 
.terių Taryba būtų sėkmingai galėjusi 
užbaigti Vokietijos klausimą Maskvos 
ir Londono konferencijose.“ „JAV 
vyriausybės politika Vakarų Vokieti
joj, sukurdama V. Vokietijos daly 
strategines bazes būsimai agresijai 
Europoj, sukelia pavojų.“

Taika su Japonija: Taiką su Japo
nija turi sudaryti Užs. Reik. Minis- 
terių Taryba. „JAV padeda agresy
viems Japonijos sluogsniams atstatyti 
ekonomiškai karinį Japonijos poten
cialą ir tuo trukdo taikai."

Kariuomenė Kinijoj: „Sovietų ka
riuomenė iš Kinijos atitraukta, o 
amerikiečių — ne. Nėra abejonės, kad 
amerikiečių kariuomenės buvimas 
prisideda prie pilietinio karo išplėti
mo Kinijoj.“

Korėja: Sovietų-amerikiečių susita
rimas del Korėjos nepriklausomybės 
atstatymo pasirodė negalimas įgyven
dinti, nes „amerikiečių įstaigos lai
kosi antidemokratiškos politikos, re
miančios reakcionieriškas ir projapo- 
ntškas grupes."

Valstybių suverenumas: „Keletą 
kartų JAV įsikišo i kitų kraštų vi
daus reikalus politinio bei ekonomi
nio spaudimo priemonėmis.* Nuro
doma Italija ir Graikija.

Karinės bazės: „Tokių bazių laiky
mas po karo ir susikūrus Jungtinėms 
Tautoms negali būti jokiu būdu pa

teisintas.“ „Reikia cįar kartą nuro
dyti, kad šias bazes JAV laiko Sov. 
Sąjungos kaimyniniuose kraštuose."

Marshallas: „Mes kovojame (iž* 
pasaulio taiką.**

Amerikiečių moterų klubų sąjungos 
susirinkime JAV užs. reik. min. Mar
shallas pasakė kalbą, kurioj Jis palie
tė įvykusį notų pasikeitimą tarp JAV 
ir Sov. Sąjungos, apkaltindamas so
vietų vyriausybę vedant „piktą ir ci
nišką propagandos kampaniją", kuri 
turinti sutrukdyti amerikiečių taikos 
pastangas. „Mes kovojame už pasau
lio taiką“, pabrėžė Jis ir kartu nuro- 
fė. Jog visai nauja tarptautinė atmos
fera galėtų būti sukurta, jei sovietų 
vyriausybė kai kuriuose užsienio po
litikos klausimuose pakeistų savo lai
kyseną.

Toliau Marshallas pažymėjo, kad 
amerikiečių nota Maskvos buvo iš
kreipta ir todėl susidarė įspūdis, kad 
JAV nori pradėti su Rusija dvišalius 
susitarimus, apiė ką JAV niekada ne
galvojo.

Del Europoj dažnai kylančios bai
mės, kad JAV gali pakeisti dabartinę 
savo politiką. Marshallas pabrėžė. Kau 
tokia baimė yra visiškai nepagrįsta ir 
kyla tik del klaidingo amerikiečių 
demokratinės politikos supratimo.

3j JAV kaitinimų sovietams
Prez. Trumanas kovo mėn. 17 d. sa

vo kalboj pareiškė, kad viena tauta 
nuolat pažeidžia tarptautinius susita
rimus ir tuo trukdo sudaryti teisingą 
pasaulio t^iką. Norėdama?; sustiprinti 
šią prezidento kalbos vietą, senato
rius H. E. Caphart paprašė tam kon
krečių įrodymų. JAV užs. reik, mi
nisterija. atsakydama į šį senatoriaus 
prašymą, įteikė Senato užsienio ko
misijai sarašą; kuriame nurodyta 30 
susitarimų sulaužymų iš sovietų pu
sės. Daugumoj jame paliečiamos Jal
tos bei Potsdamo sutartys ir „nesusi- 
tarimai“ Sąjungininku Kontrolinėse 
Tarybose Austrijai, Vengrijai, Ru
munijai ir Bulgarijai.

Sovietų protestas atmestas
JAV taip pat atmetė sovietų protes

tą del žvalgymo sovietų laivų netoli 
Japonijos iš amerikiečių lėktuvų pu
sės. JAV teigia, Jog nėra įrodymų to
kiems kaltinimams paremti. Ameri
kiečiai naudoja oro. Jūrų bei sausu
mos kariuomenę užkirsti kelią šmu
geliui į Japoniją ir todėl žemas JAV 
lėktuvų skraidymas žvalgybos reika
lams yra neišvengiamas.

500 vadovaujančių komunistu
JAV užsienio reikalų pakomisė pas

kelbė sąrašą 500 vadovaujančių komu
nistų. kaip „profesinių revoliucionie
rių. kurienfs Leninas atidavė pasaulio 
revoliucijos žibintą". Šie komunistai, 
kaip „žiaurūs" diktatoriai, vadovauja 
komunistų ofenzyvai Europoj ir Azi
joj. Sąrašas apima 56 kraštus be Ru
sijos. Amerikiečių zonoj Vokietijoj 
nurodyti trys tokie komunistai.

JAV pasitraukė iš pasitarimų 
del Austrijos

JAV pareiškė, kad kol nebus „tik
ros bazes tęsti deryboms“ del taikos 
sudarymo su Austrija, Jos daugiau 
šiuose pasitarimuose nebedalyvaus. 
JAV atstovas šiuose pasitarimuose S. 
Ęeber rašo Užs. Reik. Ministerių Ta
rybai: „Aš esu pasiruošęs sušaukti 
sekantį atstovų posėdį, kai tik gausiu 
žinių. Jog yra pateisinama bazė tęsti 
deryboms, ypač kas Ifečia 1937 metų 
Austrijos sienas ir reparacijas." Svar
biausias susitarimų punktas yra Ju
goslavijos reikalavimas iš Austrijos 
Styrijos bei pietinės Korlntijos ir re
paracijos. Sovietų atstovui pareiškus, 
kad jis pasiryžęs paremti Jugoslavi
jos reikalavimus, pasitarimai buvo 
nutraukti.

Kanados min. pirm. Macen.le King, kuris tvirtai re
mia DP įsileidimą į Kanadą.

šia, ar Berlynas netaps antruoju Laikas parodys, kiek šios žinios 
Dancigu. pasitvirtins.

PABALTES CENTRO KOMITETŲ 
PIRMININKŲ PASITARIMAS
S. m. gegužės m. 5 d. Fellbache 

įvyko eilinis Pabaltės Centro Ko
mitetų pimjininkų pasitarimas, ku
riame dalyvavo Estų Centr. K-to 
pirmininkas prof. E. Ein ir p. Ivask, 
Latvių Centr. K-to pirmininkas H. 
Klarks irp. J. Venners ir Lietuvių 
C. K-to pirmininkas P. Gaučys ir 
p. J. Šlepetys.

Buvo aptarti einamieji reikalai 
ir pasikeista informacijomis. Gau
tomis žiniomis prancūzų karinė va
dovybė išleidD potvarkį, einant ku
riuo įsakyta visus pabaltiečius 
laikyti Sovietų piliečiais. Tuo rei
kalu Vykd. Taryba ėmėsi reikalin- 

-gų žygių būklei atstatyti.
Taip pat gautas*iš Ženevos pra

nešimas, kad Prancūzijos Vyriau
sybė įsileistų Pabaltiečių delegaci

ją, jeigu jie panorėtų nuvykti į 
Prancūziją ir vietoje susipažinti su 
darbo sąlygomis ir apystovomis. 
Nutarta delegaciją sudaryti po 3 
atst. iš kiekvienos tautybės.

Iš IRO Centro patirta, kad š. m. 
Kanada įsiteisianti DP 500 šeimų 
ūkio darbams ir papildomai dar 
1000 šeimų, jeigu IRO trečdaliu 
savo lėšų prisidės prie tų šeimų 
pervežimo į Kanadą,

Periferijose kilus kaikuriems 
neaiškumams dar sykį patvirtintas 
nutarimas, kad stovyklose tauty
bės turi būti atstovaujamos parite
tiniu principu, o tarnautojų kadras 
turi būti sudaromas besivaduojant 
tautybių proporcionalumo prin
cipu.

Ryšium su artėjančia birželio 14 
d. liūdna sukaktim, nutarta tą die
na bendrai paminėti: atlankyti ge- Kolumbijos sostinės Bogotos vienos pagrindinės gatvės vaizdas po komunistų suruošto perversmo. Riaušinin

kai netik padeginėjo ištisus kvartalus, bet pastatų griovimui naudojo net dinamitą.

RUSŲ SPAUDIMAS NORVEGIJAI ATSLŪLGO
Rusų spaudimas Norvegijai bent laikinai yra sumažėjęs. Sovietai sulaikė 

spaudos puolimus, ir įtempimas Rusijos — Norvegijos pasieny atslūgo. 
Iki pat šiol sovietai laikė tokius didelius kariuomenės rezervus pasieny, kad 
Oslo, bijodamas galimų išprovokuotų incidentų, (sakė daliai pasieny gyve
nančių norvegų evakuotis, kad tuo būdu sumažintų su rusais sąlytį iki ab
soliutaus minimumo.

RUSAI GRĄŽINA AUKŠTUS KARININKUS NAMO
Nežiūrint dabartinių Sovietų pastangų, pasiekti diplomatines’ paliaubas, 

amerikiečių pareigūnai Vokietijoje nemato Jokio reikalų sušvelnėjimo nei 
Berlyne, nei Vienoje. Didelis sovietų karininkų skaičius, daugiausia majorų 
ir pulkininkų, iš Vokietijos grąžinami atgal į Rusiją. Oficialiai pareiškiama, 
kad trejų metų užsienio tarnyba duodanti Jiems teisę dirbti ir namuose, bet 
stebėtojai mano, jog tikroji priežastis esanti Maskvos nepasitenkinimas poli
tiniu ir ūkiniu sovietų zonos progresu. Iš diplomatinių pranešimų aiškėja, 
Jog komunistų kontroliuojama Čekoslovakija, Rumunija ir, gal būt, ir Ven
grija dar šią vasarą „spontaniškai" nubalsuos prisijungti prie Sovietų Są
jungos.

REIKALAUJA PADIDINTI JAV APSIGINKLAVIMO BIUDŽETĄ
Kalbėdamas Mokesčių Apdėjimo įstaigoje New Yorke, R. H. Macy St Co 

valdybos pirmininkas Beardsley Rumi pareiškė, kad Amerikos biudžetas tu
rėtų būti nustatytas 50 milijard. dolerių tol, kol „bus reikalingas apsiginkla
vimas gynybos reikalui“.

Kurni netikįs taika numatomoj ateity, bet ir karo taip pat nepramatąs. Bet 
tol, kol nėra taikos, 30.000.0(10.000 dolerių, apsiginklavimo biudžetas dvejiems 
— trejiems metams būtinai reikalingas. (S &S)

MOTERYS Į AMERIKIEČIŲ KARIUOMENĘ
Gegužės 19 d. Senato ir Atstovu rūmų komisijos posėdy buvo priimtas įsta

tymas, leidžiąs moterims tarnauti reguliarioje sausumos kariuomenėje, lai
vyne, aviacijoje ir Jurų korpuse.

Įstatymo projektas numato moterų skaičių tiek karininkų, tiek kareivių 
sąstate apriboti iki 2%. Sis procrtltas moterų maždaug ir dabar tarnauja 
amerikiečių kariuomenėje.

Senato Ginkluotųjų Tarnybų Komiteto kalbėtojas pareiškė, kad šis įstaty
mas leis sausumos kariuomenėje tarnauti 600 moterų karininkų laipsny ir 
10.000 kareiviais, laivyne — 1.000 karininkų ir 10.010 kareivių, aviacijoje — 400 
karininkų ir 8.000 kareivių ir Jūrų korpuse — 100 karininkų ir 2-000 kareivių.

Pagal iki šiol veikusius įstatymus moterys buvo priimtos tik kaip rezervi
niai daliniai. Ginkluotosios pajėgos tuo būdu nori ir moterims suvienodinti 
avansavimo galimybes. (S & S)

NAUJI AMERIKIEČIŲ BOMBONEŠIAI
Amerikos oro laivyno ministerija praneša, kad išbandytas naujas dvimo

toris lėktuvas „Neptūnas PY 2“. Lėktuvas varomas raketinių aparatų. Ame
rikiečių mokslininkai numato šiuos lėktuvus panaudoti atominių bombų 
tiansportui. su šiais raketiniais aparatais lėktuvai gali nuskristi iki 18.000 klm.

Toliau pranešama, kad naujasis 140 tonų bombonešis B 36, turįs šešis moto
rus ir galįs paimti daug tonų bombų, nuskrido 12.800 klm., per valandą pa
darydamas po 35u klm. (N d F)

NAUJA ATOMINĖ BOMBA
JAV kariniai atstovai ir Atominės Energijos komisijos žinovai, padarius 

bandymus su naujais atominiais ginklais Ramiojo vandenyno Eniwetok sa
loje, nurodo, kad naujojo tipo bomba yra daug galingesnė, negu buvo nu
mesta Nagasaki ir Hirošimoje ar išbandyta Bikini saloje. Anksčiau paleisti 
gandai, kad ten bus bandomi radioaktyvūs debesys arba atominės energijos 
pagalba vairuojami sviediniai neatitinką tiesos. (N d F)

POLITINĖS NUOTRUPOS
Singapūras yra virtęs komunistų veiklos centras visai pietryčių Azijai. Jų 

veiklos sritis siekia Burmą, Malajų salyną. Olandų Rytų Indiją ir net Rytų 
Indiją . . . Ekspertai mano, kad Turkija stovi ant ekonominės krizės slenks
čio. Visa tai iš dalies įvyko dėl blogo vyriausybės planavimo, nenumatant 
tabako pertekliaus ir kviečių trūkumo, ir iš dalies dėl Maskvos spaudimo, 
priverčiant -ją būti parengties padėty. Daugiau negu pusė viso Turkijos 
biudžeto eina kariuomenės reikalams, be to, kariuomenė perkrauna ip taip 
atsilikusią susisiekimo sistemą • . . Juan Peron. Argentinos diktatorius — 
prezidentas, nori savo pelitinę filosofiją išdėstyti visoje eilėje straipsnių 
JAV spaudoje. Savo straipsniais norįs įtikinti, kad Jo valdžia nėra totali- 
stinė ...

AMERIKA STIPRINA SAVO PADĖTĮ
Amerikos politika Rusijos atžvilgiu nesikeičia Ir nenumatoma tai ir ateity 

daryti. Amerika nori tik sulaikyti Sovietų Rusiją, kad galėtų pasiekti pa
saulio jėgų išbalansavimo Ir tuo pačiu priversti rusus grįžti prie taikos metų — 
sąlygų.

Pakeitimai daromi tik taktikos ir spaudimo atžvilgiu. Dabar, kada JAV 
savo pozicijas stiprina Europos • atstatymo programos, Vakarų Sąjungos ir 
apsiginklavimo pagalba, Marshallis gali kalbėti ir švelniau. Tą Jis dabar ir 
daro.

Rusų — amerikiečių santykiai buvo visaip tiriami, bet rezultatai nuo pat 
karo pabaigos pasirodė esą apgaulingi. Rusai visada suranda būdų krizę per 
vieną naktį Iššaukti.
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