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PABALTIJO TAUTU
BENDRADARBIAVIMO REIKALAS

f. MOCKUS

P
ASTARUOJU laiku yra at
gijusios diskusijos Pabaltijo 
federacijos klausimu, imant 
Pabaltijo sąvoką siauriausia pras- 

me-įskaitant į ją tik tris mąžasias 
kaimynines Pabaltijo tautas. Buvo 
kilę ir svarstymų dėl tų tautų ben
dro vardo — ar juos baltais, ar 
aisčiais ar dar kaip nors kitaip 
vadinti. Vardo klausimą šiuo at
veju palikdami nuošaliai, norime 
pasvarstyti prie Baltijos jūros gy
venančių tautų bendradarbiavimo 
galimybes.

Sprendžant pagal dabartinę po
litinę padėti, reikia manyti, kad 
aplink Baltijos jūrą savąjį gyve
nimą organizuos ne vienodo dy
džio iš seno čia besireiškiarfčios 
tautos. Šiuo momentu labai svar
biu jėgos faktoriumi Baltijos jū
roje tapo bolševikinė Rusija. Nor
maliu atveju šio didžiulio krašto 
priėjimas prie Baltijos turėtų su
grįžti i senąsias prieškarines sie
nas. Išmokusi gerbti mažesniųjų 
savo Vakarų kaimynų teisę gy
venti ir savarankiškai tvarkytis, 
Rusija galėtų surasti būdą paten
kinti savo ūkinius interesus Bal
tijos jūroje ir tapti gerbiamu part
neriu šios jūros erdvėj.

Nemažą vaidmenį Baltijos pa
jūry atgauna ir mūsų senieji kai
mynai lenkai, su kuriais mūsų s'an- 
tykiai yra buvę labai įvairūs. Jei 
pavyktų išlyginti teritorinius gin
čus, atrodo, kad ir su šiuo kai
mynu abipusės lygybei ir savi
tarpio sugyvenimo pagrindu ga
lima būtų sukurti pastovaus ben
dradarbiavimo ryšius. Tam tikru 
faktorium Baltijos jūroj liks ir Vo
kietija, kuri atsikelia iš karo griu
vėsių ir palengva atgaus bent dalį 
savo svorio ir Baltijos pajūrio 
srity. Šios trys Baltijos jūros tau
tos yra, palyginant su mumis, 
didelės ir visos trys, deja, istori
jos būvyje nėra parodžiusios pa
kankamo savo mažesniųjų kaimy
nų interesų supratimo. ✓ Perdaug 
dažnai jėga lėmė ir tebelemia 
prieš teisę. Tačiau vis garsiau kal
bama ir vis realiau siekiama su
kurti suvienytą Europą. Reikia 
prileisti, kad pastarųjų laikų aud
ros pripratins ir mūsų didžiuosius 
kaimynus jautriau pagerbti ma
gesniojo teises. Tažiau, žinoma, 
norėdami turėti tvirtesnį balsą 
prieš didžiuosius kaimynus, tu
rime mažieji savo tarpe labiau su
siglausti. Jungtinė Europa, atrodo, 
kursis per regioninius susivieni
jimus. Gana ryškų tokio susivieni- 
iimo pavyzdį rodo mažiosios Va’ 
tarų valstybės, vadinamoji Be

nelux sąjunga. Panašiu keliu žada 
nueiti ir Skandinavijos kraštai, 
kurių kultūriniai, socialiniai ir pe
liniai ryšiai darosi vis glaudesni 
ir tuo pačiu jų kolektyvus svoris 
Europos gyvenime daros- didesnis. 
Išėjusi savo kryžiaus ku \s, Suo
mija taip pat aktyviai įsijungs į 
mažesniųjų Pabaltijo kraštų šeimą 

. kaip labai vertingas narys.
Netenka abejoti, kad ateity visų 

mažųjų Pabaltijo tautų ryšiai su 
Skandinavijos kraštais pasidarys 
ypač glaudūs. Tačiau šiuo metų 
be abejo tenka siekti pirmoj eilėj 
ko glaudžiausio mūsų bendradar
biavimo su latviais ir estais. Kol 
dalis tų tautų tebesame svetur, tu
rime tą laikotarpį taip pat išnau-

daugiau, jeigu ne mažiau žinojo 
apie mūsų gyvenimą. O ką bekal
bėti apie eilinį krašto pilietį. Bū
dami taip artimi kaimynai ir net 
gminės, tikrai permažai vieni apie 
kitus žinojome. Permažai darėme 
vieni pas kitus ekskursijų, perma
žai rašėme vieni apie kitus lai
kraščiuose ir knygose, permažai 
kalbėjome mokyklose ir panašiai. 
Netenka abejoti, kad tremties die
nos ir panašūs vargai okupuotose 
tėvynėse ta prasme paskatina ir 
paskatins suartėti.

Ne paslaptis, kad ‘ esama tam 
tikrų charakterio skirtumų, kurie 
reiškiasi ne tik tarp atskirų as
menų, bet ir tarp tautų. Esama 
tokių skirtumų ir tarp mūsų su 
latviais. Svarbu tuos skirtumus ne 
naikinti ir neaštrinti, bet derinti 
ir nukreipti pozityvia linkme. Tai 
bus įmanoma, jei parodysime abi
pusio takto ir gero noro. Pirmoj 
eilėj svarbu, kad vadovaują as
menys mokėtų tuos skirtumus ly
ginti. Karštagalviškumas tokiu at
veju daug gali pakenkti ir paken
kia.

Nepriklausomybės metais mūsų 
santykius su latviais galėjo šal
dyti ir nevienoda laikysena mūsų 
pietų kaimyno atžvilgui. Mes tu-

doti didesniam vieni kitų paži
nimui ir širdingesniam pasitikė
jimui sukurti.

Bendri vargai tremty ir bendros 
okupuotų kraštų kančios parodo, 
kad paties istorinio likimo mums 
yra lemta būti kitiems labai ar
timiems ir kad šviesesnių dienų ga
lime sulaukti tik suderinę savo 
veiklą. Negalime sakyti, kad toji 
veikla ligi šiol nebūtų derinama. 
Tačiau negalima taip pat užmerkti 
akių ir prieš kliūtis, kurios truk
dė praeity mūsų tautų suartėjimui 
ir kurios įneša dūmų net ir į da
bartinį skurdų tremtinių gyvenimą. 
Tik atviras priėjimas prie reikalo 
ir bendros pastangos šalinti ne
sutarimo priežastis gali duoti re
alesnių pasisekimų. Kas šiandien 
gyvena mišriose pabaltiečių stovy
klose ir nors šiek tiek domisi vie
šuoju gyvenimu, tas nedvejoda
mas pasakys, kad daug lengviau 
yra kalbėti apie baltų suartėjimą 
sėdint Paryžiuje, negu gyvenant 
DP stovykloje, ypač mišrioje, kur 
kasdieninis gyvenimas gimdo eilę 
klausimų, kurių sprendimas jau 
ir yra didelė įžanga j būsimą baltų 
federaciją. Čia visai nenorima tą 
klausimą dramatizuoti ar versti 
jį aliarmuojančiu, tačiau norima 
pabrėžti, kad daug lengviau te- • 
eretiškai dėl to reikalo susitarti, rėjome aštrų teritorinį ginčą su 
negu praktiškai jį vykdyti. Tat lenkais, o latviai tokio neturėjo, 
ir norisi kviesti išnaudoti tremties *“‘"
laiką praktiškam mūsų tautų su
artėjimui.

Kai žiūrime lietuvišku požiūriu 
į šį klausimą, paprastai praktiš
kame gyvenime daugiau susiduri
ame su nuomonių skirtumais mums 
giminingos latvių tautos. Tat ir 
mėginkime trumpai nubrėžti svar
besnes tokių susidūrimų prieža
stis. Pirmiausia turime neužmiršti, 
kad esame išgyvenę, ne visai 
tokią pat istoriją. Lietuviai ilgus 
amžius turėjo gana didelę savo 
valstybę, bet toji valstybė neįs
tengė atsipalaiduoti nuo slaviš
kosios įtakos, todėl per vėlai ga
lėta savarankiškai imtis tvarkyti 
savo kultūrinį ir ūkinį gyvenimą. 
Caristinės Rusijos okupacija ne 
visai vienodai slėgė tas dvi tautas, 
ir tas nevienodumas pasireiškė lie
tuvių nenaudai. Latviai neturėjo 
progos suorganizuoti ankščiau savo 
politinės nepriklausomybės, tačiau 
pastaraisiais dešimtmečiais prieš 
nepriklausomybę atgaunant, turė
jo daugiau galimybių pakelti savo 
kultūrini ir ypač savo ūkinį gy
venimą. Artimoj kaimynystėj tie 
skirtumai, ypač pirmaisiais nepri
klausomo gyvenimo metais, gero
kai atsiliepė.

Tolimesnis gyvenimas nepakan
kamai padėjo tuos skirtumus pa- __ ______ _____ J_______F_
šalinti. Nors abu kraštai uoliai mes £ja atėjom, kad nusuktume 
darė pažangą visose gyvenimo jums sprandus, ir aš iškilmingi- 
srityse, tačiau, atrodo, permažai ausiai pareiškiu, kad mes tai pa
vieni kitų gyvenimu domėjosi ir darysimi" 
permaža buvo tame domėjimesi 
tikrojo nuoširdumo. Dažnai per- Veik po dvidešimties metų anoji 
lengvai neatsakingi asmenys ga- Gottwaldo pranašystė nūn pildosi. 
Įėjo pakenkti bendriesiems tautų Vieno JAV korespondento apta
ri valstybių santykiams. Panašus rirau- nuo vasario m. pučo ligi bir- 
reiškinys, deja, kartojasi ir trem- želio pradžios Čekoslovakija gy- 
tinių gyvenime. Pasakykime at- veno „mandagų terorą". Tačiau 
virai, kad lietuvis inteligentas per su prezidento Benešo pasitraukimu 
mažai žinojo ir žino apie latvių viešojo gyvenimo padangėje už- 
kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, geso paskutinis demokratijos at- 
o latvis inteligentas gal tikrai ne spindys, ir čekai būkščiai šnab-

Tremties ir okupacijų metais anos 
žaizdos apgijo. Reikėtų laiku su
rasti būdų iš anksto užbėgti už 
akių galimam tokių žaizdų atgi
jimui. Tai vis klausimai, kuriuos 
atvirai ir taiktiškai savo tarpe 
svarstydami, galime padaryti di
delės pažangos. Pastaruoju laikų 
gaivinama tremtyje Latvių-Lietu
vių Vienybės draugija. Tai, ži
noma, sveikintinas reiškinys. Daug 
kur ir be tokios draugijos sky
rių šių tautų tremtinių tarpe yra 
išaugę širdingi bendradarbiavimo 
santykiai. Betgi yra vietų, kur 
tie santykiai nėra normalūs, ir 
į tokias vietas pirmiausia turėtų 
atkreipti dėmesį ne tik naujai be'-

sikuriančio vienybės sąjūdžio, bet 
ir bendruomenės centrinės įstai
gos. Reikėtų būdų arčiau pažinti 
vieni kitų kultūrinį gyvenimą, daž
niau keistis kultūrininkais, 
šti vaidinimus, koncertus, 
kaitas ir panašiai.*

Paprastai mažiau kalbame 
bendradarbiavimą su estais ne to
dėl^ kad būtume mažiau susirūpinę 
bendradarbiavimu, bet gal labi
ausiai todėl, kad, nebūdami be
tarpiški kaimynai, mažiau turė
jome progos susikirsti, ir todėl 
savaime bendradarbiavimas ne
blogai vyksta. Tačiau vieni kitų 
pažinimo ir čia trūksta. Ypač kul
tūrinį bendradarbiavimą reikėtų 
smarkiai išplėsti. Jeigu gaiviname 
lietuvių latvių vienybę, gaivinkime 
ir lietuvių estų bei latvių estų vie
nybę.

Atrodo, kad, kai teks eiti prie

ruo- 
pas-

apie

praktiško federacijos realizavimo, 
negalėsime pasitenkinti vien mui
tų ar vizų klausimais ir įvairiomis 
politinėmis klauzulėmis. Turėsime 
labai paskatinti turizmą ir kul
tūrinį bendradarbiavimą. Tur būt, 
ir mokyklose, bent vidurinėse, 
turėsime įsivesti savo santarvinin
kų istorijos, geografijos, litera
tūros ir iš viso kultūrinio gyve
nimo pažinimą. Mokyklose ar ne- 
pradėtina tokį žingsnį daryti jau 
tremty? Tokiu atveju iškiltų rei
kalas keistis mokomuoju perso
nalu, o tuo tautų bendradarbia
vimas smarkiai pakiltų. Žinoma, 
negalima tais dalykais apsunkinti 
mokyklos programą, tačiau rei
kėtų rasti formą supažindinti tri
jų kraštų jaunimą su visų trijų 
kraštų istorija, geografija ir kul
tūriniais laimėjimais. Tai būtų la
bai didelis žingsnis į priekį.

la-

Hm. Htasaeyka tfyi fattoatda
BENEŠO

KAI 1929 m.. komunistai pir
mąsyk įėjo į Čekoslovaki
jos parlamentą, jų frakci
jos lyderis Gottwaldas įžūliai de

klaravo:
„Jūs, ponai, mane klausiat, ko 

mes čia atėjom. Atsakysiu trumpai:

1848 s. 29 pirmojo A. Dėdino nuotr.

.REALISTINES" POLI TIKOS BANKROTAS

J. B. Dovydiškis

Stalinas duoda žodį, tai juo 
Įima absoliučiai pasitikėti.

Ši „tinkamai pagrįsta" Benešo 
išvada įtikino Rooseveltą. Ji pa
stūmėjo JAV prezidentą vėliau 
nueiti pragaištinguoju Teherano 
ir Jaltos susitarimų keliu. Patsai 
„realistas" Benešąs tos savo nuo- 
menės nebuvo keitęs ir 1943 m., 
kada jam jau seniai turėjo būti 
žinoma vertė Stalino žodžio, iš
kilmingai duoto Baltijos valstybėm 
1939 m. rudenį. 1943 m. pabaigoj 
Benešąs, nepaisydamas Churchil- 
lio pasipriešinimo, bet gavęs

žda, kad po liepos 4-6 d. d. sa
kalų sąskryžio ir į kraštą galuti
nai nusileis gūdi totalinio siaubo 
bei nevilties naktis.,

Tą savo tautos siaubo naktį pa
liegęs senukas Benešąs galės ra
miai karšti prabanginėj Lanų pily, 
kurią jam kartu su prezidento alga 
ligi gyvos galvos pavedė komu- 
rfistinė Gottwaldo vyriausybė. Ta
čiau ar nykioj pilies vienatvėj ne
sivaidens jo fatališkųjų klaidų 
šmėklos? Ar kankinamos tautos 
aimanos Benešui neprimins, kad 
kruvinoji Čekoslovakijos realybė . . w
yra vaisius po paties politikos, Roosevelto palaiminimą, nuvyko į 
kurią jis, didžiuodamasis savo di- <• *— - -----
plomatiniu vingrumu, vadino „re
alistine"?

ga-

„STALINU GALIMA ABSOLIU
ČIAI PASITIKĖTI"

Istorija prasideda 1939 m. pa
vasarį, kada Benešąs, po nelemtojo 
Muencheno susitarimo palikęs tė
vynę, pro Londoną pasiekė Jung
tines Valstybes.

Prezidentas Rooseveltas anuomet 
dar tebesvajojo apie kompromi
sinę demokratijų taiką su Hitleriu 
ir, norėdamas išlaikyti neutralų 
veidą, vengė viešai susitikti su 
pabėgėliu Benešu. Bet ijam rū
pėjo išgirsti buvusio Čekoslova
kijos prezidento nuomonę apie so
vietų politikos mįslę, ir jis surengė 
su juo slaptą pasimatymą. Kaip 
Benešąs paskum pasipasakojo 
žurnalistui Demarce Bess, Roose
veltas jį paklausęs:

— Man ypatingai rūpi klausi
mas, kaip būtų galima pasiekti su 
rusais patvaraus susitarimo. Kai 
kurie mano patarėjai man sako, 
jog tai neįmanoma. Jie tikina, kad 
sovietai niekad nesilaiko savo žo
džio kai jiems naudinga jį sulau
žyti. Ką jūs manote?

— Tai klausimas, kurį aš ilgai 
ir labai rūpestingai studijavau, — 
atsakė Benešąs. — Aš esu išna
grinėjęs visus Stalino vyriausy
bės veiksmus ir priėjau tinkamai 
pagrįstos išvados, kad jeigu jau

Maskvą ir ten 1943 m. gruodžio 
12 d. pasirašė su Stalinu sąjungos 
sutartį, be kitko formaliai įsipa
reigodamas neleisti išlaisvintoj Če
koslovakijoj jokio organizuoto 
antikomunistinio sąjūdžio. Ta su
tartimi Benešąs 'Čekoslovakijos 
politiką formaliai atrėmė i Maskvą. 
Stalinas už tai jam asmeniškai 
prižadėjo, kad Sovietų S—ga ne- 
sikiš į Čekoslovakijos vidaus rei
kalus.

— Pone maršale, — kalbėjo Be
nešąs, pasirašęs tą sutartį, — aš 
Jumis totališkai pasitikiu. Mes pa
sirašėm sutartį ... ir aš žinau kad 
Jūs savo pasižadėjimų laikysitės.

To Benešo-Stalino pokalbio klau
sėsi ir karo metą Maskvoj pra
leidę Gottwaldas, komunistuojąs 
generolas Svoboda ir vėliau so
cialistus išdavęs Fierlingeris — 
visi trys svarbiausi praeito vasario 
pučo aktoriai ir Čekoslovakijos 
laisvės duobkasiai. Bet Benešąs 
tada jautėsi visiškai tikras. „Jūs 
ątidavėt Čekoslovakiją Stalino ma
lonei," prikaišiojo jam, grįžusiam 
į Londoną, ten gyvenę čekoslo- 
vakų vyriausybės nariai. „Susi
tarimo su Stalinu dėka man ne
bėra ko bijoti komunistų", atsakė 
jiems Benešąs.

ti paliekama sovietų armijai. Tas 
susitarimas-vienas iš eilės pražū
tingųjų Jaltos konferencijos slaptų 
nutarimų — nulėmė šiemetinę Če
koslovakijos tragediją.

Po poros mėnesių, jau išaušus 
1945 m. pavasariui. amerikiečitĮ 
generolo George Pattono armija 
žaibu perskrido Vokietiją ir įsmi
go į Bohemiją. Staiga gen. Patto- 
nas ties Pilzenu sustojo kaip įbe
stas. Prie jo prikomandiruoti karo 
korespondentai negalėjo atsiste
bėti, juoba, kad kelias į Pragą, ligi 
kurios bebuvo likę kokie 80 km. 
buvo laisviausias. Bet korespon
dentai — o greičiausia ir pats gen. 
Pattonas-tada dar nežinojo anų 
slaptųjų Jaltos susitarimų . . .

Tuo metu, kada gen. Pattonas 
nieko neveikdamas su štabu kiurk
sojo sau Pilzene, vienas jo žval
gybos pulkininkas užgriuvo ant 
vokiečių vyriausybės vado Bohe
mijoje būstinės Karlsbade. Jis bai
siai nustebo, kai jį sulaikiusieji 
vokiečiai nuvedė pas savo gene
rolą, kuris jam iš pirmųjų žodžių 
pareiškė amerikiečiams kapituliuo
jąs su visomis savo pajėgomis 
Čekoslovakijoje. Apstulbintam ame
rikiečių pulkininkui jis parodė že
mėlapy liniją, ties kuria stovėjo 
sovietų gen. Malinovskio pajėgos. 
Toji linij'a ėjo Slovakijoje, toli į 
rytus nuo Pragos.

— Malinovskio pajėgos prastai 
apginkluotos, ir mes jas galim at
laikyti, kol kapituliacija bus įvyk
dyta, — kalbėjo vokiečių pajėgų 
vyr. vadas ir pasiūlė amerikiečiui 
automobilį, kad pats nuvyktų į 
Pragą apsižiūrėti.

Amerikie&ų pulkininkas buvo 
perdaug pritrenktas, kad pąsiūly- 
mą priimtų. Jis tuoj nuvažiavo į 
Pilzeną ir apie tai papasakojo vie
nam gen. Pattono štabo karininkui. 
Tas tik rankas iškėlė.

— Su tokia žinia aš bijau ir 
pasirodyti generolui/Pattonui/, — 
atsakė jis. — Ją išgirdęs, jis dar 
labiau įsius! Eisenhoveris ką tik 
jį telegrama išplūdo, kam jis jau 
ir taip per toli nužygiavęs!

Iš tikrųjų, gen Pattonas nepriė
mė pasiūlytos vokiečių kapitulia

cijos, jis siūto, bet sėdėjo rankas 
sudėjęs ir tada, kai apie Jaltos 
susitarimus nieko nežinodami, če
kai Pragoję sukilo ir, vokiečių kru
vinai malšinami, per radiją šau
kėsi čia pat bestovinčių ameri
kiečių pagalbos. Malinovskis į Pra
gą taip ir neatėjo, amerikiečiams 
ties Pilzenu belaukiant į Pragą kaip 
išvaduotojas su triumfu nuo Ber
lyno atžygiavo-be kitko, be kovos- 
gen. Konevas.

PRALOŠTA VAKARŲ PARTIJA 
KOSIČEJ

Sitų tragikomiškų įvykių metu — 
tai buvo 1945 m. gegužės mėn. pra
džioj — į Kosičės miesteli Slova
kijoj, apie 550 km. nuo Pragos, 
suvažiavo čekoslovakų politikai 
iš Londono ir Maskvos tartis dėl 
vyriausybės sudarymo. Londoniš- 
kiai čekai tikėjo, kad amerikiečiai 
užims Pragą ir tuo būdu sukurs 
sąlygas sostinėje laisvai sudary
ti Čekoslovakijos vyriausybę. Bet 
amerikiečiams ties Pilzenu betūp- 
čiojant, maskviškiai paėmė kozy- 
rius į savo rankas. „Amerikiečiai 
mumis nesidomi, jiems nerūpi, kad 
Pragoj sukilę čekai lieja kraują — 
tokia buvo Gottwaldo ir Co. ar
gumentacija, kuri sovietų naudai 
nulėmė naujosios vyriausybės su
dėtį ir apsprendė nieko nežinan
čios čekoslovakų tautos opiniją.

Benešąs tada tylėjo, palikdamas 
nesusivokiančią tautą prosovieti
nio entuziazmo svaiguly. Tik pra
eitas metais jis paskelbė atsimi
nimus, kuriuose, apie aną metą 
rašydamas, įterpė tokį sakinį: „Ta
da aš dar tikėjau Sovietų S—gos 

'nuoširdumu“. Čekai per kelias 
dienas išgrobstė 200.000 tos kny
gos egzempliorių, tačiau blankus 
prezidento įspėjimas jau buvo pa
vėluotas. Maskvai to sakinio pa
kako nuspręsti, kad Benešu jau 
nebegalima pasitikėti, o pačių če_ 
kų komunistai pradėjo plačia įur- 
na kalbėti, kad Benešąs susenęs 
ir jau niekus ėmęs kalbėti. Apie 
tą patį metą užs. reik. min. Masa- 
rykas su pora kitų ministerių nu
vyko į Maskvą. Atsitiko, kad, 

jiems Maskvoj beviešint, čeko-

NUOTYKIS KARLSBADE
Kiek vėliau, 1945 m. vasario m. 

Jaltoj, *Rooseveltas su Churęhi- 
lliu savo ruožtu nebepabijojo su
tikti Stalinui, kad Pragą išvaduo-
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slovakijos vyriausybė Pragoj nu
tarė dalyvauti Paryžiaus pasitari
muose dėl Marshallio plano. Vė
liau Masarykas vienam amerikie
čių diplomatui pasakojo, kad Sta
linas jį ultimatyviai pareikalavęs, 
kad tas nutarimas tučtuojau būtų 
atšauktas. Masarykas sovietų dik
tatoriui bandė įkalbėti, kad čeko- 
slovakų delegacijai būtų leista 
bent kelioms dienoms nuvykti į 
Paryžių ir tuo būdu bent iš oro iš
gelbėti prieš pasaulį savo presti
žą. Stalinas į tai sausai teatsakęs:

— Aš nenoriu, kad jūs išgelbė- 
tumėt savo prestižą.

Po to ir Benšui pasidarė galu
tinai aišku, kad atėjo galo pra
džia. Birželio 7 d. atsistatydinda
mas, jis teatliko neišvengiamą for
malų aktą.
„RYTŲ-VAKARŲ TILTO” TRAGI

KOMEDIJA
Benešo ilgametis mokytojas, Če

koslovakijos prezidentas išlaisvin
tojas Tomas G. Masarykas kadaise 
rašė:

„Politikos vyrai paprastai užima 
poziciją arba kairėj, arba dešinėj. 
Bet štai ateina senas gudročius ir, 
glostydamas barzdą, sako: — Vai
kai, nei į kairę, nei į dešinę, bet 
auksiniu vidurio keliu ... — De
šinysis ir kairysis turi savo aiš
kias nuomones, taktingasis auk
sinio vidurio ieškotojas šliaužioja 
tarp anų dviejų . . . Naujoji ga
dynė yra permanentinių revoliu
cijų gadynė. Net reakcija yra tam 
tikra revoliucijos forma. Štai, dėl 
ko auksinio vidurio kelias yra 
tikra komedija” . . .

Benešąs buvo tokios rūšies vi
durio kelio žmogus. Čekoslovaki
ja jo koncepcijoj turėjo būti „til
tas tarp Rytų ir Vakarų”-neįmano
ma jungtis tarp tradicinės demo
kratijos ir sovietinio komunizmo. 
Trejus metus Benešąs, T. -G. Ma- 
saryko žodžiais, šliaužiojo tarp tų 
dviejų antipolių. Pagaliau jis buvo 
sutrintas, ir komedija pasibaigė, 
užleisdama vietą nykiai klaikumai.

Galima aiškinti, kad tokią Be
nešo poziciją apsprendė jo ideo
loginiai bei pasaulėžiūriniai nusi
statymai. Ką tik į Londoną atbė-

diplomatijos padangėj aną tarp- 
karį, kada pakako vaizduoti liūtą 
konferencijose ar pūsti miglas iš 
Tautų Sąjungos tribūnos. Išrautas 
iš familiaraus ložės brolių rato ir 
susidūręs su rūsčiu Maskvos emi
saru Zorinu, Benešąs (kaip liudija 
buvęs jo partijos organo „Svo- 
bodne Slovo" vyr. redaktorius, da
bar pabėgėlis Ivan Herben) pra
eitą vasario mėnesį isteriškuose 
ašarų priepuoliuose darė Čekoslo
vakijos ateitį nulėmusius sprendi

mus. Birželio 7 d. pasitraukdamas 
iš prezidentų, jis savo tautiečiams 
palinkėjo „gyventi ir dirbti to
lerancijoje ir sandoroje, užmiršti 
kerštą ir pripažinti vieni kitiems 
laisvės gėrį“. Nūdienio Čekoslo
vakijos siaubo prieblandoj tie žo
džiai atrodo tarytum paskutinės iš 
tų miglų, kurias prieš karą dos
niai leido tuščiakalbiai humanistai 
politikai. Bet iš tų vaiskių miglų, 
regim, viršum Europos išniro kru
vina Stalino saulė.

Persitvarkymo ženkle
Šįmet birželio 5 ir 6 įvykęs in

žinierių tremtinių atstovų metinis 
suvažiavimas Augsburge pažymė
tinas padarytais posūkiais bei 
persitvarkymais, kurie leis ir to
liau inžinieriams išlaikyti savo 
profesinę organizaciją, o taip pat 
suburs inžinierius lietuvius visa
me pasaulyje.

Vakarinėse Vokietijos zonose 
inž. d—;ja kūrėsi visur, o įpilie- 
tinta Wuerzburge 1946 metais va
sario mėn. per visuotinį tų zonų 
inžinierių suvažiavimą. Draugija 
tuo būdu yra veikusi jau dvejus 
metus ir įžengė į trečiuosius.'

Reikšmingas dalykas, kuris pa
lietė draugiją, — tai'jos pavienių 
narių emigracija. Yra išvykę: į 
USA — 25, Kanadą — 12, Angliją 
—- 6, Braziliją — 6, Venecuelą — 
6, Argentiną — 3, Australiją — 2, 
Šveicariją — 2, Švediją — 1, 
Prancūziją — 1, Maroco — 1, Ita
liją — 1, Lietuvą — 1, Viso 67.

Pažymėtina, kad Inž. Draugi
jos Centro V-bos nariai asmeniš
kai, o taip pat per savo organą 
„Inžinierftus Kelią“ užmezgė ry
šį su išvykusiais ir jau sudary
tas vaizdas dėl inž. įsikūrimo 
perspektyvų svetur. Yra džiugus 
faktas, kad 80% išvykusiųjų dir
ba jau savo specialybėje. Todėl 
reikia laukti, kad toks įsijungimo 
nuošimtis leis mūsų inžinieriams 
tinkamai susiorganizuoti ir pasau
liniu mastu. Tędėl suvažiavimas 
padarė pagrindinį nutarimą, kad

nių ruošimą, kad tremtiniams ga
lima būtų pagelbėti, mokantis 
vienos ar kitos techniškos spe
cialybės.

Inž. Centro Valdyba buvo už
sibrėžusi pravesti eilę konkursų 
ir leisti D—jos arganą „Inžinie
riaus Kelią“. Iki suvažiavimo yra 
pravesti du architektūriniai kon
kursai ir paraginti nariai įsijungti 
į pasaulinį pigiųjų baldų kon
kursą New Yorke. „Inžinieriaus 
Kelio“ išleista 9 numeriai.

Siame suvažiavime buvo iš pa
grindų pakeista centro organų

dislokacija. Dvejus metus iš eilės 
d-jai veikliai vadovavo centro 
v—ba, išrinkta iš Augsburgo inž. 
skyriaus tarpo. Sekantiems me
tams centro v—ba sudaryta iš 
Kempteno skyriaus narių, garbės 
teismas iš Augsburgo, o revizi
jos komisija iš Hanau. Šie pakei
timai padaryti tam, kad vadova
vimo darbas būtų išlygintas tarp 
skyrių, o bendras d—jos veiklos 
pobūdis liktų našus.

Kad Draugijos veikimas liko 
kilimo kreivėj perduotas Kempte- 
nui, tenka reikšti padėką už tak
tą ir veikimo impulsus jos buvu
siam pirmininkui doc A. Jurskiui, 
kuris ir nepavydėtinose sąlygose 
parodė daug pasiaukojimo D—jos 
reikalams, o tuo pačiu pasitarna
vo ir visai mūsų tremtinių ben
druomenei.

Suvažiavimas užtruko dvi die
nas jin buvo pasveikintas Vyk. 
T-bos atstovo, o taip pat profesi
nių draugijų bei organizacijų. Bu
vo išklausyta eilė pranešimų. 
Taip pat buvo paruošta techninių 
darbų ir II konkurso paroda. Ati
tinkamai buvo pagerbtas prof. Jo
nas Simoliūnas jo 70 metų su
kakties proga. Augsburgo skyrius 
suvažiavimo dalyviams suruošė 
pobūvį. Suvažiavimas baigtas 
Tautos Himnu. Vilnietis.

Pastininku suvažiavimas
J. JANUSAITIS

ŠĮMET, gegužės 29 d. Hanau 
lietuvių stovykloje įvyko pir
masis lietuvių paštininkų trem

tyje suvažiavimas. Į suvažiavimą 
iš visų trijų vakarinių zonų at
vyko per 40 atstovų bei šiuo me
tu veikiančių lietuvių stovyklose 
pašto viršininkų. Viso suvažiavi
me dalyvavo apie 70 paštininkų. 
Suvažiavimo tikslas — aptarti 
savo profesinius reikalus, teusl- 
organizuoti ir koordinuoti trem
tyje veikiančių paštų darbą.

J. Gaidžio nuotr.
šeši vyskupai J. E..dr. vysk. Michael Račkį laidotuvėse Eichstaette. Trečias iš priekio-lietuvis J. E. vysk. Vin
centas Brizgys. z w J- Gaidžio nuotr.

dinama, o iš dalies ir išnaudoja
ma visuomenė. Pašto konvencijo
je yra aiškiai pasakyta, kas turi 
teisę leisti pašto ženklus, tačiau 
organizacijoms ji nepripažįstama.

Po plačių visais šiais klausimais 
diskusijų suvažiavimas padarė 
tokius nutarimus:'

Daryti žygių per Vyr. LTB ko
mitetą, kad paštai būtų visose 
stovyklose pavesti administruoti 
tikriesiems paštininkams. Kad 
pašte dirbantieji būtų lygiai su 
kitais dirbančiaisiais traktuoja
mi. Kad būtų sudarytos sąlygos 
paštams tinkamai atlikti savo pa
skirtį ir pastai būtų išjungti iš 
įvairių organizacijų bei koopera
tinių įstaigų globos. Paštai yra 
stovyklos įstaigos ir atskaitomy
bės kontrolės atžvilgių priklauso 
stovyklos organams. Paštų veiklą 
koordinuos Paštininkų Centro 
Valdyba.

Daryti žygius, kad organizacijos 
ar komitetai nebeleistų vertės 
neturinčių tariamų pašto ženklų 
ir tam nesinaudotų paštų vardu. 
Ženklai yra nepripažinti filateli
jos ir bet koks visuomenės klai
dinimas neleistinas.

Savo kukliu įnašu prisidėti prie 
mūsų literatų veiklos ir darbo 
paskatinimo ir tam reikalui pa
skirti literatūrinę įpremiją 5000 
Rm. už premijuotiną prozos kūri
nį, parašytą 1948 metais. Pasikei
tus valiutai, premija išmokama 
valiutos keitimo santykiu.

Įsteigti lietuvių pšatininkų sa
višalpos fondą, iš kurio būtų šel-

gęs buvęs Čekoslovakijos parla
mento vicepirmininkas Dr. E. Boeh- 
mas pareiškė esąs „įsitikinęs, kad 
praeito vasario pučas buvo sureng
tas Benešui žinant ir bendrininkau
jant ... Jis visada buvo kairiojo 
sparno socialistas, ir jo vieši pa
reiškimai patvirtina, kad jis yra 
socialistas veik sovietine to žo
džio prasmę, nors Vakaruose dau
gis gal ir kitaip mano. Jis kaip 
maro bijojo Vokietijos atsigavimo 
ir nuolat pabrėždavo, kad neben
dradarbiaujant su sovietais Čeko
slovakiją ištiks katastrofa . .... Jis 
turėjo gerai suvokti, kokie bus to
kios jo politikos padariniai, ir aš 
teigiu, kad jam mieliau buvo pa
sidaryti sovietų žaislu, kaip ieš
koti atramos Vakaruose.”

Ar to įvertinimo nepatvirtina ir 
Gottwaldas, oficialiame birželio 7 d. 
pareiškime pabrėždamas, jog Be
nešąs buvo vienas iš „naujosios 
tvarkos” kūrėjų? . . .

Atlenktas peilis ir isteriškos ašaros
Tiesa, Benešo bankroto šaknys 

iš dalies glūdi ir jo asmenybėje. 
Jis nebuvo kovos žmogus kaip To
mas G. Masarykas, kuris, būda
mas 65 metų amžiaus, išvyko trem- 
tin kovoti su Habsburgų priespau
da ir ją nugalėjo. Benešąs, vos 
atšventęs 64 metų amžiaus sukaktį, 
kapituliavo prieš nepalyginamą 
komunistinę vergiją ir, pareiškęs 
savo tautai platoninių linkėjimų, 
pasitraukė į asmeniškai patogią 
karšinčiaus buitį. Pačiose vasario 
25 d. pučo išvakarėse jis narsiai 
bylojęs: „Verčiau mirsiu, negu 
leisiu išduoti Masaryko idealą“. 
Tačiau rytojaus dieną jis jau pasi
rašė naujosios Gottwaldo vyriau
sybės paskyrimą — ir tuo patim 
daugio savo artimiausių bendra
darbių bei draugų pasmerkimą.

Prezidentas Masarykas tuoj at
leido iš pareigų savo draugą gen. 
Machąrą, armijos generalinį in
spektorių, kai sužinojo, kad šiam 
viešai gatvėj kažkas žiebė antausį. 
„Aš tokiam būčiau tuoj sumalęs 
kiaušą, net jei man būtų reikėję 
plytą dantimis iš sienos išlupti", 
motyvavo savo aktą senukas pre
zidentas, apie kurį kalbama, kad 
jaunam esant jam dažnai „peilis 
pats atsilenkdavo kišenėj". — Per
nai Stalinas per pasikalbėjimą su 
United Press korespondentu į plo
niausius klausimus atsakė aiškiai 
— „taip" arba „ne". Benešąs, pa
klaustas, ką apie tai manąs, pa
reiškė:
.— Kiekviename Stalino „taip“ 

arba „ne" jauti galybę, kuri stovi 
už jo pečių. Stalinas gali kalbęti 
aiškiai. Mes, mažų tautų žmogu
čiai, turim kalbėti daug, ilgai ir 
miglotai.

Benešąs ir spindėjo Europos

Lietuvos Inžinierių Tremtinių D- 
ja perorganizuojama į Lietuvių 
Inžinierių Pasaulinę Draugiją. .

Mažėjant inž. gretom Vokietijoj, 
d-jos uždavinys buvo rasti glau
desnį kontaktą su tais, kurie dar 
stovėjo nuošaliau nuo draugijinio- 
gyvenimo. Čia svarbus veiksnys 
tai š. m. gegužės 25 d. įvykęs vi
suotinis anglų zonos inžinierių su
važiavimas. Hannoverio inž. labai 
pasitarnavo šiam reikalui ir re
zultate įsteigta anglų zonos inž. 
apygarda.

Šis dalykas teigiamai paveikė 
ir Augsburgo suvažiavimą, nes 
apie 70 anglų zonos inžinierių 
buvo per apygardos vadovybę 
tinkamai atstovaujami. Apygar
dai vadovauja valdyba, kurios 
pirmininku yra Algirdas Nasvy- 
tis.

Siame trečiajame suvažiavime 
buvo atstovaujami visų trijų zo
nų (amerikiečių, anglų ir pran
cūzų) inž. d-jos skyriai, o taip pat 
gauta linkėjimai ir sveikinimai 
iš kitur išvykusiųjų.

Pozityvus inžinierių darbas 
tremtyje per praėjusį laiką pasi
reiškė įsteigimu Aukštųjų Tech
nikos Kursų (su Universiteto pro
grama) Kemptene ir dviejų tech
nikos mokyklų-Schw. Gmuend ir 
Augsburge.

Šiandien jau turime šių mokslo 
įstaigų absolventų. Taip pat pra
vesta įvairių techniškų kursų 
(vairiose stovyklose.' Išskirtinai 
pažymėtinas Wuerzburgo inž. 
skyriaus įsteigtas Suaugusiųjų 
Švietimo Institutas. Šioje įstaigoje 
daug tremtinių turėjo progos įsi
gyti tremties sąlygose reikalingą 
specialybę. Inžinieriai dirbo ir 
specialiose mokyklose UNRRA ar 
dabar IRO išlaikomose, pav. Ha
nau, Offenbach, Ravensburge ir 
kit.

Inžinieriai yra įsijungę ir į 
krašto atstatymo problemą na
grinėjimą bei projektų paruošimą, 
kuris paskutiniuoju laiku yra 
smarkiai išjudintas. Darbas čia 
dirbamas tyliai ir tik atliktuose 
darbuose matysis jo vertė. Pasi
ruošimo darbas neturi nutrūkti, 
vis tiek, kur inž. lietuvis atsidur
tų — Kanadoj, Australijoj. USA 
ar dar kuriame krašte. Tų kraštų 
techniški laimėjimai turės būti 
pritaikinti Lietuvos atstatymo rei
kalams.

Per praėjusius metus buvo iš
leista visa eilė techninių leidinių. 
Ateity, ir net artimoj, pasirodys 
6 leidiniai iš elektrotechnikos, sta
tybos bei planavimo srities. Šiuo 
metu vyksta jų korektūros taisy
mas, spausdinimas ir įrišimo dar
bai.

Atsižvelgiant d iai, kad liet. 
Inžinierių skaičius Vokietijoj 
mažėja, suvažiavimas pasisakė 
dar už tolimesnį techninių leidi-

Darbo posėdžiuose labai gyvai 
suvažiavimo dalyviai nagrinėjo 
įvairius klausimus. J. Gudaitis 
skaitė referatą apie pašto ir pašto 
ženklų istoriją ir išnagrinėjo 
tremtyje išleistų pašto ženklų 
vertę. Paštų viršininkai padarė iš
samius pranešimus apie paštų 
veiklą tremtyje. Iš įvairių disku
sijų bei pranešimų paaiškėjo, 
kad lietuvių paštai stovyklose 
daug patarnauja visuomenei, at
likdami pašto operacijas ir pla
tindami spaudą. Tačiau yra ir to
kių atvejų, kur paštai iš vietinės 
administracijos nesulaukė reikia
mo dėmesio, paštus administruo
ja įvairios kooperatinės bei vi
suomeninės organizacijos, o ti
krieji pastininkai neturi galimy
bės dirbti tuose paštuose ir t. t. 
Be to, per pastaruosius 3 metus 
buvo išleistai visa eilė tariamų 
lietuviškų pašto ženklų kurie ne
turi mokėjimo galios, nepripažįs
tami filatelijoje. Jie buvo lei
džiami komitetų bei organizacijų 
ir pardavinėjami labai aukštomis 
kainomis ir dar blogiau; buvo 
Amerikoje siūlomi kaip vertingi 
dalykai. Visam Siam reikalui bu
vo naudojamasi pašto vardu, 
nors paštai nieko bendro su šiais 
ženklais neturėjo. Tuo buvo klai-

Įiempteno mažųjų būrelis po „Gėlių Komunijos“ (priėmę Viešpati | savo širdis ir- atnešę po gėlę Jo altoriaus 
papuošimui). Pirmoj eilėj sėdi prof. kan. Meškauskas, o paskutinėj — kun. kap. V. Paulauskas, darželio 
vedėja seselė Vaičiūnaitė, parapijos klebonas kun. Stanevičius ir pradžios mokyklos vedėjas J. Girdžiūnas.

K. Daugėlos nuotr.

mūsų tautos gyvybę, kalbą, pa
pročius, religiją — taip ir šian
dieną tik motinos kančia ir jos 
gilūs pergyvenimai išaugins tau
tos didvyrius. Lengviau yra sūnui 
mirti, kaip motinai jį palaiminti, 
išleidžiant Į žūtbūtinę kovą, ar — 
dar daugiaus — matyti savo sū
naus lavoną niekinamą, svetimų
jų spardomą ir neturėti teisės 
prie jo prisiartinti ir paskutiniu 
savo pabučiavimu išlieti savo mo
tinos širdies skausmą . . .

Bet reikia tikėti, kad motinos 
širdis atlaikys ir išsaugos nepa
laužtą tą gražiausi mūsų žiedą — 
jaunimą, kuris yra esminis mūsų 
tautos laisvės laidas ir viltis. 
Lenkime galvas prieš tas mūsų 
kovojančias motinas tėvynėje, 
Sibire ar tremtyje ir gražiausius 
sveikinimus mūsų ir mūsų vaikų 
širdyse joms kaupkime“.

Po to susirinkusius Paryžiaus 
lietuvius pasveikino Vykdomo- 

____ __ g___ __ _____  sios Tarybos pirm. p. V. Sidzi- 
daryti žygius per vokiečių paštų kauskas, perduodamas nuoširdžius 
direkcijas ir mūsų vadovaujan- linkėjimus ir taip pat išryškin- 
čius veiksnius. Tam reikalui iro- damas minėjimo reikšmę suh- 
danti medžiaga jau baigiama kiame tremties kely.
rinkti. Paskaitą skaitė buv. Seimo vi-

Suvažiavimas išrinko Lietuvių cepirmininkė p. M Galdikienė.
Paštininkų Sąjungos Centro Vai- Sa™ nuoširdžiais žodžiais, ji iš- 
dybą, gi sąjungos garbės pirmi- r”-

piami sergantieji, materialiai ne
pajėgus, našlės paštininkės ir ne
laimingų atsitikimų atvejais, iš 
niekur paramos negaunantieji 
Paštininkų Sąjungos nariai. Fon
do lėšas sudarys iš paštų gauto 
pelno skirtas ne mažesnis kaip 
10 procentas bei pasiturinčių paš
tininkų aukos.

Suregistruoti tremtyje. esančius 
paštininkus. Tam tikslui visi buvę 
paštininkai Centro Valdybai, Ha
nau, suteikia skubiai apie save ži
nias bei nurodo savo gyvenamą
sias vietas.

Dar šiais metais išleisti Pašto 
metraštį, kuris apimtų paštų gy
venimą nuo pirmųjų Lietuvos 
okupacijos metų iki dabarties.

Išleisti ženklelį, kuris būtų 
bendras visiems lietuviu paštams, 
nebrangios *kainos ir būtų varto
jamas už ypatingus pašto patar
navimus.

Kovoti su siuntų iš USA ir Ca- 
nados dingimu ir tuo reikalu

dybą, gi sąjungos garbės pirmi- ryškino motinos vaidmenį lietu- 
ninku, už nuonelnus ir nuoširdų vf4 tautos istorijoje ir nurodė, 
bendradarbiavimą pastininkų šei- kokia *3™ lr garbinga vieta ma
moje, išrinktas buv. Paštų Valdy- sų istorijoje tenka lietuvei motl- 
bos direktorius inž. V. Birutis. """ „..c,,

Suvažiavimas raštu pasveikino 
Pasaulinę Pašto Sąjungą Berne, 
VLIKA ir Vyr. LTB Komitetą.

Po suvažiavimą įvyko kuklus 
pobūvis, kuriame dalyvavo aukš
tieji mūsų pareigūnai ir Hanau 
vokiečiu paštu viršininkai. Čia 
pasikeista nuoširdžiomis kalbo
mis ir jaukioje nuotaikoje, 
vairinant lietuviška daina, 
leista pora valandėlių.

nai. Pereidama prie pastarųjų

metų, ji gyvais ir jaudinančiais 
pavyzdžiais dar kartą sukėlė au
ditorijos gilią pagarbą kovojan
čiai, kenčiančiai ir didvyriškai 
lietuvei motinai. Savo paskaitos 
pabaigoje p. M. Galdikienė at
kreipė dėmesį į šeimų sudarymo 
rimtą klausimą ir pavyzdžiais 
parodė, kaip reikia vengti mišrių 
šeimų sudarymo. Tąi ne tik daž
na nelaimė pačiai šeimai, bet ir 
didelis vėžys visoje tautoje!

Oficiali šventės dalis buvo pa
pildyta gyvu ir nuoširdžiu N.C. 
W.C. delegato Prancūzijoje p. J. 
B. Mc Closkey žodžiu ir lietuvės 
motinos pasveikinimu. Jis perda
vė Amerikos katalikų viltį, kad 
mūsų siekimai susilauks atpildo 
ir vargai kartą užsibaigs. Be to, 
jis čia pat motinas ir vaikučius 
apdovanojo dovanėlėmis.

Meninėje programos dalyje pa
sirodė p. Bačkienės paruošti ma
žieji, susilaukę didelio auditori
jos įvertinimo. Po jų, padainavo 
lietuviškų dainų Kauno Didžiojo 
Teatro operos solistė p. Nainytė- 
Dobužinskienė, be to, studentai 
paruošė motinos garbei dainų ir 
poezijos montažą.

Dideliame Paryžiuje, kur susi
būrimas yra rečiau galimas, šis 
Motinos Dienos minėjimas buvo 
ne tik graži ir jaudinanti šventė, 
bet ir lietuviško susikaupimo ir 
susimąstymo valandėlė, palikusi 
ilgai nepamirštamo įspūdžio, (z.u.)

„Jie padarys Australija patraukliu ir

paį- 
pra-

galingu kraštu"

įspūdinga motinos dienos
‘ v v

švente Paryžiuje
Pagal vietos papročius Pary

žiaus lietuvių kolonija Motinos 
Dienos šventę paminėjo pasku
tinį gegužės mėn. sekmadienį. 
Šiais metais paminėjimas buvo 
itin įspūdingas ir gražiai pa
vykęs.

Pamaldos buvo iškilmingos, su 
gražiu ir turiningu Paryžiaus lie
tuvių kolonijos klebono Tėvo J. 
Kubiliaus J. S. pamokslu.

Po pietų susirinko bemaž visa 
kolonija salėn, kur prasidėjo pa
ti šventė. Svečiu tarpe buvo 
Vykdomosios Tarybos pirm. p. V. 
Sidzikauskas, Lietuvos Atstovas 
Prancūzijoje p. dr. S. A. Bačkis 
su ponia, didelės amerikiečių ka
talikiškos organizacijos N.C.W.C.- 
delegatas Prancūzijoje p. J. B. 
Mc Closkey su ponia ir daugelis 
kitų. •

Programą pradėjo šventės or
ganizatorė p. Bačkeinė, jautriai 
kalbėdama: „Laimingesnės yra 
laisvųjų šalių motinos, nes jos

DP emigracija vyksta labai lėtu 
tempu ir, jei jos pobūdis nepasi
keis, ji. dar truks dešimtmečius. 
Karo aukos nori vieną kartą pa
likti audrų nuniokotus kraštus ir, 
kur nors įsikūrę, pradėti žmogaus 
gyvenimą. Paskutiniu metu DP la
bai susidomėjo tolimąja Australi
ja. Kad skaitytojas turėtų pilnesnį 
vaizdą apie Australiją ir -joje įsi
kūrimo galimybes, patiekiame Lon
dono „Times” straipsnio „Austra-

Auęsburgo Dantų Technikų Mokyklos pirmoji laida. Pirmoj eilėj 1S kairės | deSinę stovi: mokyklos seniūnas 
J- Sasnauskas, praktikos darbų vedėjas — estas dantų technikas Les Paap, lektorė-dantų gydytoja K. Gumeniu- 
kienė ir mokyklos vadovas — adj. dr. V. Damijonaitis. Don Bulaičio nuotr.

gali laisvai pareikšti savo valią, hjos imigrantai" santrauką. 
gali formuoti jaunąją kartą savo j- •- -j— —
žemėje pagal savo šalies papro- pasįūiynie 
čius, netrukdomos žiaurios oku- • • •••
panto rankos. Tuo tarpu lietuvė uq,uu 
turi atlikti savo motinos misiją so skubočiausia Britų imeri- 
beteises, bedales ar tremtines • • .... .
sąlygose. ____ ____ __ _____

Šiandieną daug kalbama apie Australijos vidaus problemų.
rezistenciją ir rezistentus. Šia Anglijai turi būti pagaminta 
proga tenka prisiminti pirmąją maisto, reikalinga parūpinti aukso 
ir kukliausią mūsų tautos rezi- kad galėtų pašalinti Anglijos dole- 
sterrtę motiną. Ar ne ji veda tą rjų trūkumą, reikia pagaminti sta- 
dvasios rezistenciją giliausia tybinių medžiagų, kad pašalintų 
prasme, ar ne ji veda kovą vi- Australijos būtų trūkumą. Austra- 
sais frontais už jaunosios kartos Ujos vyriausybė ruošia didelius 
fizinį, dvasinį moralinį išsilaiky- vandens rezervuarų projektus, jė- 
mą. Ne ginklu, bet savo motiniš- gainių ir kitų viešųjų darbų pla- 
kos širdies subtiliausiais jaus- nus §iems darbams įvykdyti rei- 
mais turi išugdyti savo vaikuose kalinga daug tūkstančių darbinin- 
tautiškai ir morališkai tvirtą cha- kų Atsirado naujų rinkų, kurios 
rakterį, atlaikydama prieš moky- iaukia ką tik po karo susikūrusios 
klos, aplinkos ir svetimųjų už- pramOnės gaminių. Bet kol bus 
mačias. , . _ surastas pakankamas skaičius lai-

Ir kaip anais laikais mūsų mo- vų imigrantams pergabenti ir kol 
tinos vargo mokykla išsaugojo bus pastatyta butų jiems apgyven

dinti, praeis daug laiko. Bet nuo 
pr. m. gruodžio mėn. imigracijos 
tempas yra padidėjęs. Iš numaty
tojo 70.000 naujųjų imigrantų per 
1948 m. didelis % yra jau įvažia
vę. Po pirmojo pasaulinio karo į 
Australiją įvažiuodavo 40.000 as
menų..

Pereitų metų birželio mėn. gyi 
ventojų surašymas parodė, kad 
1939—1947 m. gyventojų prieaug
lis sudarė tik 14%, o 1921—1933 
24% Vadinas, per pirmąjį dešimt
metį natūralinis gyventojų prie
auglis sudarė 82% viso gyventojų 
prieauglio. Tai yra gyvas įrody
mas, kokią reikšmę turi dabartinis 
imigracijos projektas.

Ir šiuo metų imigrantai stipria 
srove plaukia Australijon. Siems 
metams užtikrinta laivų dėl 30.000 
imigrantų iš Anglijos. Apie 100.000 
jau pasiūlytų giminių ar draugų iš 
Anglijos nori išvykti Australijon 
ir apie 400.000 jau užsiregistravo 
kanditatais. Australijos bendruo
menė nori išlaikyti angliškąją kil
mę ir todėl labai remia anglų įsi
leidimą į Australiją. Pasitraukus iš 
Indijos, daug britų karių, civilių ir 
jų šeimų nuvyko Australijon. Siek 
tiek atvyksta ir amerikiečių. Čia 
taip pat svarbiausi vaidmenį vai
dina laivai. Tik vienintelis kelei
vinis laivas jungia San Francisco 
su Australija. Kiekvieną kartą šis 
laiva atgabena 100 naujų imi
grantų iš Amerikos.

Australijos vyriausybė padarė 
sutartį su IRO, pagal kurią 12.000

Iš Canberros Londone gautame 
J apie emigracijos į 

Australiją išplėtimą nurodoma, 
kad darbo jėgos trūkumas priklau

jos problemų ir kad jos neišspen- 
dus, nebus galima išspręsti nė

gainių ir kitų viešųjų darbų pla
nus. Šiems darbams įvykdyti rei-

DP iš Europos kasmet galės emi
gruoti į Australiją. Jei laivų bus 
daugiau, numatoma šį skaičių pa
kelti iki 20.000. 1938—1939 į Aus
traliją įvažiavo 18.000 ne anglų 
kilmės europiečių, iš kurių 7.000 
nacių persekiotųjų.

Dabar atvykstantieji pabėgėliai 
daugiausia yra jauni iki 30 m. 
amžiaus žmonės, puikios sveika
tos. Jei lygintume su Kanados 
bandymais, galima sakyti, kad šie 
žmonės Australiją padarys pa
traukliu ir galingu kraštu. IRO nu
mato 9.000 šių žmonių ■ dar iki 
birželio galo pasiųsti Australijon 
ir daug tūkstančių iki šių metų 
galo. Pirmieji 840 asm. grupė, su
sidedanti iš lietuvių, latvių ir estų, 
atvykusi gruodžio mėn., šiuo metu 
dirba derliaus nuėmime, medžio 
pramonėje, plantacijose ir pieni
nėse. Prieš pradėdami darbą, jie 
buvo apgyvendinti buv. kariuome- 
nės stovyklose Bonegillėje. Dalis 
jų darbą gaus plytinėse, cemento 
ir šerpių įmonėse. Po vienerių ar 
dvejų metų įsipareigoto darbo, ga
lės pasirinkti sau patinkamą ir 
mėgstamą amatą. Darbdaviai yra 
įpareigoti ir tada jiems parūpinti 
gyv. patalpas. Iš 110 mergaičių, 
atvykusių su pirmąja grupe, dalis 
gavo darbo kaip padavėjos, tar
naitės, kitos dirba valdžios prieg
laudose kaip slaugės arba kaip 
mašininkės įstaigose.

Naujai atvykusieji buvo moko
mi anglų kalbos, supažindinami su 
australų 
dieninio 
rakteriu. 
dojamos _ .
nės filmos. Vasaros gale 1000 pa- 
baltiečių bus pasiusti į Queenslan- 
dą cukrinių nendrių piauti. Sis 
darbas sutaupys 300.000 tonų cu
krinių nendrių 2 mil. australų sva
rų vertės, nes, negavus darbo jė
gos ir palikus jas nenupiautas, 
Anglija būtų priversta jas pirktis 
dblerio kraštuose.

Australijos vyriausybė šiuo me
tu organizuoja mokyklas, kuriose 
pabėgėliai galės turėti po ketu
rias savas savaitines pamokas. Vi
sas šių mokyklų įsteigimo ir iš
laikymo išlaidas padengs vyriau
sybė.

Australijoje įsikūrė taip pat ke
letas šimtų lenVų ir jugoslavų.

teise, papročiais ir kas- 
australų gyvenimo cha- 
Tam reikalui buvo nau- 
paprastos ir dokumenti-

įSNIEKINTOS VILNIAUS RASŲ 
KAPINES

Sovietų marš. Cerniakoviri, ku
ris žuvo per kovas Rytprūsiuose 
ir buvo sudegintas, Vilniuje va
sario mėn. sovietai pastatė Gedi
mino gatvės aikštėje paminklą. 
Medžiagą šiam paminklui statyti 
sovietai ėmė iš Vilniaus Rasų ka
pinių. Tokiu būdu šimtai granito ir 
marmuro gabalų buvo iš kapinių 
paimta ir panaudota maršalo pa
minklo statybai. (Newsletter, 
Nr. 71).
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Pasikalbėjimas su Amerikoj gyvenančiu 
kompozitorium J. Žilevičium

STASYS DAUNYS

KOMPOZITORIUS Juozas Ži
levičius kultūriniame ir 
muzikos bare išrėžė gilią 
vagą. Nepriklausomoj Lietuvoj 

neužtiksi stambesnio muzikos gy
venime įvykio ar muzikinės veik
los srities, kur nerastum stambių 
kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus 
pėdsakų. Ar prisiminsim Nepri
klausomoj Lietuvoj pirmąjį lietu
viškos muzikos koncertą, ar Vals
tybės Teatro (organizavimą, ar 
gražiai pasisekusias didžiąsias 
dainų šventes, įvairiausius kon
certus, fnuzikos leidinius — visur 
susidursime su kompozitorium J. 
Žilevičium. Jo visur dirbta, būta 
pradininko, sielotasi, įdėta daug 
pastangų ir širdies. Dėl to kom
pozitorius mums toks artimas, 
mielas ir gyvas mūsų atmintyje.

Juozas Žilevičius gimė 1891 m. 
kovo 16 d. 1908 metais, tada eida
mas septynioliktus metus, pradė
jo uoliai bendradarbiauti anuo
metinėje' lietuvių spaudoje. Ry
šiai su spauda ne tik nenutrūko, 
bet vis didėjo ir didėjo ir šiais 
metais kompozitorius J. Žilevičius 
mini 40 metų spaudos ir kultūros 
darbo sukaktį. Per tuos 40 metų 
J. Žilevičius ne tik daug rašė 
spaudoje kultūriniais ir muzikos 
klausimais, bet ir redagavo muzi
kos leidinius bei žurnalus.* Jis 
kūrė dainas, rašė simfonijas, ruo
šė koncertus, organizavo dainų 
šventes, vadovavo teatrui, kruopš
čiai rinko liaudies muzikos in
strumentus. 1929 m. sukaktuvi
ninkas apsigyveno Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur jo 
veikla toliau reiškiasi muzikos ir 
kultūros bare.

Kompozitoriaus Juozo Žilevi
čiaus 40 metų kultūrinės veiklos 
sukakties proga Jūsų korespon
dentas kreipėsi į gerb. Jubilijatą, 
prašydamas pasisakyti lietuvių 
muzikos klausimais praeityje ir 
dabartyje.

— Tamsta šiais metais šven
čiate kultūrinio darbo 40 m. su
kaktį. Kada išėjote į kultūrinio 
darbo viešumą?

— Į kultūrinio darbo viešumą 
įsijungiau 1908 metais, pradėjęs 
bendradarbiauti spaudoje. Anuo 
metu kultūros darbuotojų eilės 
buvo retos, darbo begalės, tad 
dirbome išsijuosę. Spaudos darbo 
nemečiau iki išios dienos. Per 
prabėgusius 40 metų bendradar
biavau „Rygos Garse“, Petrapilio 
„Lietuvių Balse“, „muštruotoj 
Lietuvoj“, „Gairėse", „Krivūlėje“, 
„Švietimo darbe“, „Naujojoj Ro
muvoj", „Židiny“, „Vaire“. 1920 
m. kartu su Baliu Sruoga ir 
Faustu Kirša ypač teko daug pa
dirbėti F. Kiršos redaguojamam 
„Lietuvos“ priede „Sekmojoj Die
noj“.

— Kada nepriklausomoj Lietu
voj pasirodėte muzikos bare?

*— Kai 1920 metais grįžau iš 
Rusijos į nepriklausomą Lietuvą, 
muzikos darbas buvo pačioj užuo
mazgoj. Tada dar nebuvo ope
ros, reikėjo jungti menininkus ir 
pradėti organizuoti muzikos gy
venimą. Tų pačių metų gegužės 
1 d. senajame Kaimo teatre su- 
ruošėme pirmąją meno šventę. 
Toje šventėje dalyvavo iš Rusi
jos grįžusieji lietuviai muzikai, 
dainininkai ir vietinės jėgos. Ta
da pirmą kartą Lietuvoje pasiro
dė žinomoji solistė Vladislava 
Grigaitienė ir pianistė Bilmi- 
niūtė-Ciurlienė, pirmą kartą pa
skambinusi iš mano Sonatos An
dante. Meniniu požiūriu toji pir
moji meno šventė Lietuvoje buvo 
panaši į jovalą, bet ji mums bu
vo brangi, nes sava, lietuviška, 
savame krašte.

— Tamsta buvote Kauno Mies
to Teatro valdytoju ir Lietuvos 
Operos Tarybos nariu. Gal papa
sakosite kaip įsisteigė opera?

— Dar 1920 metų pavasarį 
garbingas Lietuvos muzikas J. 
Naujalis mane pakvietė skaityti 
paskaitų vasariniuose vargoninin
kų kursuose. Tų pačių metų vi
durvasaryje Liet. Meno Draugija

kviečia Kauno Miesto Teatro val
dytoju ir dramos studijon muzi
kos ir ritmo mokytoju. Kvietimą 
priėmiau. Nors darbo daug, bet 
gaunu vis naujų pareigų: esu 
pakviečiamas mokytojauti muzi
kos mokyklon. Rudenį sudaroma 
Lietuvos Operos Taryba. Į Tary
bą įeina Kipras Petrauskas, Sta
sys Šilingas, J. Tallat-Kelpša ir 
J. Žilevičius. Gruodžio 31 d. pas
tatoma „Traviata“. Tai buvo ne
paprastai didelis įvykis. Opera 
gimė ir toliau sėkmingai brendo.

Kurį laiką administravau tea
trą, dramą, operą ir ėjau kita^ 
minėtas pareigas. Vėliau teatrą 
ir dramą perdaviau K. Glinskiui, 
o operą Antanui Sodeikai; gi pats 
nusikrausčiau į Švietimo Minis
teriją ir buvau paskirtas Meno 
Skyriausi viršininku. Dirbdamas 
Švietimo Ministerijoj, iš Kauno 
Miesto Valdybos išnuomavau 
Miesto Sodą ir jame surengiau 
32 simfoninius koncertus. Muzi
kinis gyvenimas visuomenės ne
buvo tinkamai suprastas bei įver
tintas, ir koncertai davė nuosto
lius. Bet nenusiminėn, nes tie 
koncertai labai praturtino muzi
kinį gyvenimą ir praskynė kelią 
naujiems laimėjimams.

— Kada nepriklausomoj Lietu
voj įvyko pirmasis lietuvių kom
pozitorių simfoninis koncertas?

— Pirmasis lietuvių kompozi
torių simfoninis koncertas įvyko 
gerokai vėliau, kai jau ilgesnį 
laiką sėkmingai veikė opera ir 
kauniečiai buvo girdėję visą eilę 
aukštos vertės koncertų. Jis įvy
ko 1923 metų liepos 27' d. Pro
gramą sudarė tik lietuvių kom
pozitorių kūriniai — J. Žilevi
čiaus PIRMOJI SIMFONIJA F- 
moll, M. K. Ciurlionies poema 
„MIŠKE“, J. Naujalio „NOK- 
TURNAS“ ir „MENUETAS“ ir C. 
Sasnausko „JAU SLAVAI SU
KILO“. Koncerte dalyvavo or
kestras ir vyrų choras. Sis kon
certas buvo istorinis įvykis: ne
priklausomoj Lietuvoj pirmasis 
lietuvių kompozitorių simfoninis 
koncertas. Džiaugėmės kompozi
toriai, džiaugėsi muzikos bei kul
tūros mylėtojai. Kiek pakeitus 
programą, koncertas buvo pa
kartotas dar du kartus. Medžia
giškai ir šie koncertai davė dide
lius nuostolius, bet dvasiškai 
laimėjome labai daug.

— Kokius kitus muzikos srities 
darbus atlikote, dirbdamas Švie
timo Ministerijoj ir Klaipėdos 
konservatorijoj?

— Parengiau bendrojo lavini
mosi mokyklom — gimnazijom, 
progimnazijom, mokytojų semi
narijom ir pradžios mokyklom — 
muzikos programas. Kadangi tuo 
metu nebuvo nei tinkamų mo
kytojų, nei vadovėlių, tai, Švie
timo Ministerijai pritariant, su—

organizavom muzikos mokyto
jam trumpus 10 dienų muzikos 
kursus. Tokie kursai kiekvieną 
vasarą buvo ruošiami penkerius 
metus. 1924 m. leidau ir redaga
vau „Muzikos Meną“. Siame žur
nale buvo išspausdinta labai rim
tų straipsnių muzikos klausimais. 
Žurnalas išsilaikyti negalėjo. Vė
liau jis buvo perorganizuotas į 
„Muziką“ ir jį leidd Klaipėdos

Kompozitorius J. ŽILEVIČIUS

Muzikos Konservatorija. 1924 m. 
sumaniau ir spaudoje paskelbiau 
mintį organizuoti pirmąją ma
sinę dainos šventę. Švietimo Mi
nisterija mano projektą karštai 
parėmė, ir sumanymas buvo įgy
vendintas. Pirmosios Dainos 
Šventės komitetas, lyg ir atsidė
kodamas už iškeltą mintį, man 
išdavė diplomą su pažymėjimu 
„iniciatoriui“. Iš kaimo persikėęs 
į Klaipėdą, mokytojavau Klaipė
dos konservatorijoj ir buvau Ka
pelos bendrabučio vedėjas. Vė
liau mane paskyrė Klaipėdos 
konservatorijos direktorium. Klai
pėdos konservatorijoj, penkerius 
metus dėstydamas muzikos isto
rijos kursą, dėjau pastangas su
daryti pilnesnį lietuvių muzikos 
istorijos kursą. Visi keliai vedė 
į lietuvių išeiviją Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Švietimo 
Ministerija pasiuntė mane į JAV 

■lietuvių muzikos istorijai me-

* MEDARDAS BAVARSKAS

Pavasario madona
Karaliene Angelų, man taip sunku šiandieną ... 
Noriu džiaugtis, noriu juoktis, bet širdis tuščia. 
Tu graži, Tu meilės ir kantrybės Karalienė, 
Bet aplinkui slenka vargas ir kančia.
Ir šiemet dar Tu laukus palaimink,
Pievps žydinčias, Šaltinius ir medžius------
Nors nelaimės krinta po nelaimių,
Bet ištiesk dar savo ranką — gal nedžius

-Saulės apipiltos vyšnių šakos
Ir mažyčiai mėlyni vaikų taip mėgstami žiedai.
Mūsų žemėj sunkūs ir vargingi metai, 
Tegul džiaugsis čia bent nekalti vaikai.
Juk pavasaris ... Ir aš kadais džiaugiausi...
Duok vilties, Madona, Tu Aušros Žvaigždė!
Duok drąsos, nes metai baisūs, 
O gyvenimas beprasmis, be vilties ...
Jau pavasaris. O vienąkart ir aš mylėjėu, 
Ir širdis man veržėsi gegužės vakarai!
Atgaivink mane, Tu nusidėjėlių gynėja, 
Kad prie žemės nebelenktų ligos ir karai.

džiagos rinkti. Buvau siųstas 
trejiems metams, bet, trejiems 
metams praėjus, pasirodė, kad 
tik pusę darbo esu atlikęs. Mano 
buvimas Amerikoj buvo pratęs
tas. Pasisekė surinkti daug ir 
labai brangios bei vertingos me
džiagos. 1935 m. DULR Kongreso 
metu dalis mano surinktos me
džiagos buvo išstatyta parodoje 
šalia Dr. Račkaus eksponatų.

— Girdėjome, kad Tamsta tu
rėjote didelę lietuvių liaudies mu
zikos instrumentų kolekciją . . .

— Taip, Lietuvoje kiek galė
damas rinkau lietuvių liaudies 
muzikos instrumentų kolekciją. 
Buvau surinkęs per 300 ekspona
tų. Eksponatų tarpe buvo labai 
retų muzikos instrumentų. Išva
žiuodamas į JAV, tą visą liau
dies muzikos instrumentų rinki
nį kartu su aprašymais, fotogra
fijom, knygom palikau Gargžduo
se pas savo gerą draugą kun. J. 
Giniotą. Neseniai gavau žinią, 
kad Gargžduose likęs ‘mano ar
chyvas sudegė. Archyvas buvo 
sukrautas klebonijoj. Nei gaisro 
priežastys, nei gaisro data man 
nežinoma. Labai gaila, kad visą 
amžių rinktoji muzikologija žu
vo. Su savim tūrių tik tos muzi
kologijos dalį nuotraukų ir jų 
metriką. >

— Ar ir Amerikoje renkate lie
tuviškąją muzikologiją?

— Dabar esu išskirstinai pa
sišventęs tik lietuviškosios muzi
kologijos reikalui. Jungtinėse
Amerikos Valstybėse spėjau su
rinkti per 10.000 (vairiausių mu
zikos ar su muzika susijusių vie
netų. Iš turimos medžiagos gali
ma parašyti keletą storų tomų. 
Visą turimą lietuviškos muziko
logijos archyvą manata perduoti 
saugoti New Yorko Miesto Vie
šajam Knygynui, kuris nemažai 
turi ir lituanistikos. Nuo 1939 
metų iš viešosios veiklos pasi
traukiau ir dirbu tik prie savo 
lietuviškosios muzikologijos ar
chyvo.

— Ką galėtumėte paminėti iš 
savo kūrybinio darbo?

— Tūrių sukūręs ir parašęs 
daugybę muzikos ir literatūros 
veikalų. Kai kuriuos dalykus (iš 
daugiau kaip šimto) išleido stam
bios amerikiečių leidyklos, kaip 
„Fischer“, i„Paragon“ ir kit. Iš 
didesnių veikalų turiu parašęs 
Nonetą instrumentams, Simfoni
ją, Vytauto Didžiojo garbei kan
tatą (spausdinta) ir per šimtą 
spausdintų bei kelis šimtus ne
spausdintų mažesnių dalykėlių, 
jų tarpe 5 operetes. Turiu para
šęs muziko Česlovo Sasnausko 
biografiją, lietuvių muzikos bi
bliografiją, apimančią 1547—1940 
metus, dabar jau įpusėjau didelį 
veikalą „Amerikos lietuviai mu
zikos garsuos“.

— Kaip galėtumėte apibūdinti 
Amerikos lietuvių muzikinę veik
lą praeityje ir dabartyje?

— Amerikos lietuvių muzikinė 
veikla gyva, gaivi ir sena. Ji pra
sidėjo tada, kai prasidėjo lietu
vių emigracija į JAV. Amerikos 
lietuvių muzika paremta patrio
tiniais motyvais, tėvynės ilgesiu. 
Kai Lietuvoje spauda buvo už
drausta ir apie operetės vaidini
mus niekas nė nepagalvojo, Ame
rikos lietuvių tarpe prasidėjo 
pirmieji operetės vaidinimai. 1901 
m. Bačkauskas išvertė iš lenkų 
kalbos operetę „Lobzowenaj“, 
kuri tuojau pasirodė lietuvių 
scenoje. Iki šiol Amerikoje į lie
tuvių kalbą išversta ar lietuviš
kai parašyta apie 80 operečių. 
Vien Mikas Petrauskas jų pa
rašė 17. Stambi figūra yra Pi
jus Bukšnaitis, kuris į lietuvių 
kalbą išvertė kelioliką operečių
ir parašė visai eilei operečių žo
džius. Amerikos lietuviai pirmieji 
pradėjo leisti ir chorams gaidas. 
Petras Mikolainis 1902 m. išleido 
L. Eremino dainų rinkinį ir kiek 
vėliau Dr. Vinco Kudirkos gai
das. Daug muzikos dalykų išleido 
patys autoriai — M. Petrauskas, 
J. Žemaitaitis, A. Bačiulis, A. 
Aleksis, A. Pocius, kun. K. Am- 
brozaitis, kun. J. Čižauskas, kun. 
J. Zidanavičius (Seirijų Juozas), 
J. Žemaitis, V. Niekus, L. Buinys 
ir kiti. Jų nuopelnai lietuviškai 
muzikai ir lietuvybės palaikymui 
Amerikoj labai dideli. Reikia at
minti, kad jie savo muzikos kū
rinius leido sava lėšomis, nere-

tai patirdami nuostolių. Atvykęs 
į Jungtines Amerikos Valstybes, 
muzikas Stasys Šimkus tuojau 
pradėjo leisti savo kūrinius. Prie 
jo prisidėjo Ks. Strumskis. Ks. 
Strumskis yra išleidęs daugiau 
kaip 200 įvairių kompozitorių 
veikalus. Jis stambiausias visoj 
lietuvių išeivijoj muzikos kū
rintų leidėjas. Gaidų leidime da
lyvauja Vanagaitis su savo 
„Margučiu“.

Kokybinė tu muzikos leidinių 
vertė daugiausia primityvi, sa
vamoksliška pritaikyta Amerikos 
lietuvių gyvenimui. Pirmoje ei
lėje žiūrėta į teksto turinį. O tu
rinys turėjo būti grynai lietuviš
kas, vaizduoti Lietuvą ir reišti 
jai ilgesį. Dėl to tautiniu atžvil
giu Amerikos , lietuvių muzika 
lietuvybei patarnavo nepaprastai 
daug. Operetės, chorai, vaidini
mai gaivino lietuvybę, žadino 
Lietuvai meilę ir stabdė Ameri
kos lietuvių nutautimą. Dabar ir 
Amerikos lietuvių tarpe įsigali 
šlageriai, lietuviškos melodijos 
vis labiau nustumiamos į šalį, 
dėl to ir nutautimas eina daug 
greitesniu žingsniu. Šiandieninį 
Amerikos Lietuvių muzikinį gy
venimą galima būtų apibūdinti 
šiais žodžiais: „Amerikos lietu
vių jaunimas paskendęs „popu
lar songs“ chaose, o senesnieji, 
ateiviai iš Lietuvos, to visiškai 
nesupranta.

Nestinga Amerikos lietuvių

tarpe ir gabiai pasireiškiančių 
muzikos gyvenime. Polyna Stos- 
ka, Ona Katkauskaitė — Kaskas, 
Barbora Darlys, Birutė Ramoš- 
kaitė-Ramoška, Algirdas Brazys, 
Pr. *Tuška yra profesionalai ir 
plačiai pagarsėję dainininkai. Pa
garsėjo jauna lietuvaitė pianistė 
Aldona Strumskiūtė. Yra per 
šimtas vargonininkų kurių pusę 
sudaro dar ateiviai. Buvę geri 
chorai sumenko.

— Kokia Tamstos nuomonė 
apie senuosius ir jaunuosius Lie
tuvos kompozitorius?

— Senoji lietuvių kompozitorių 
triada — C. Sasnauskas (Petra
pily), J. Naujalis (Kaune) ir M. 
Petrauskas; (Amerikoj) padėjo 
pirmuosius rimtus pagrindus lie
tuvių muzikai. Juos pasekė 
Stasys Šimkus, Al. Kačanauskas, 
prof. T. Brazys, J. Bendorius, J. 
Starka ir kiti jau jaunesnės kar
tos muzikai.

Nepriklausomos Lietuvės jau
nieji muzikai dar toliau pažengė 
pirmyn. Atsirado lietuviškos ope
ros, kurias tenka vertinti teigia
mai. Jaunieji Lietuvos kompozi
toriai daug pasiekė ir simfoni
jose. Aukštos kultūros chorve
džiai gražiai vadovauja lietuvių 
tremtinių chorams. Baigdamas 
noriu pasidžiaugti, kad nepri
klausomoj Lietuvoj išaugo gra
žus ir gausus muzikų gėlynas, — 
baigė pasikalbėjimą sukaktuvi
ninkas komp. Juozas Žilevičius.

kių rezultatų ir sulaukė visuome
nės pripažinimo bei įvertinimo.

Štai žiupsnis Teatro darbo ži
nių.

Pastatymai,
1945 metai: 1. Vinco Kudirkos 

prologas ir koncertinė dalis. Rež. 
J. Palubinskas. 2. „Kančių šalis“
— žodžio ir dainos pynė. Autorius 
ir rež. A. Škėma. 3. a) „Žaibuoja“
— ištrauka iš V. Krėvės Šarūno. 
Rež. H. Kačinskas, b) „Vieną va
karą" — Iv. pjesė. Autorius ir 
rež. A. Škėma, c) „Valsčiaus raš
tinėje“ — scena iš V. Krėvės 
„Žento". Rež. H. Kačinskas.

1946 metai: 1. „Vincas Kudirka"
— 4 v. drama pagal K. Inčiūrą. 
Rež. J. Palubinskas, 2. „Pirmas 
skambutis“ — Heneken ir Cobin 
3 v., komedija. Rež. J. Palubins
kas, 3. „Kaip Jums patinka“ — 
Katzebuck 5 v. farsas. Rež. J. Pa
lubinskas."

1947 metai: 1. „Melagėlis“ — 
Guthke 3 v. pasaka. Rež. A. Ža- 
linkevičaitė, 2. „Žmonės kaip ir 
mes“ — M. Anderson 3 v. kome
dija. Rež. A. Žalinkevičaitė, 3. 
„Žmogus, kurį užmušiau“ — M. 
Rostand 3 v. pjesė su prologu. Rež. 
A. Žalinkevičaitė.

1948 m.: 1. „Mokyklos draugai“
— L. Fuldos 4 v. komedija. Rež. 
H. Kačinskas, 2. Atnaujintas „Pir
mas skambutis“ — Rež. H. Ka
činskas, 3. Atnaujintas ir papil
dytas „Vincas Kudirka“. Atkūrė 
H. Kačinskas ir J. Palubinskas.

Treji metai Tremties Dramai

P. v.

BIRŽELIO 9 d. Augsburge 
Lietuvių Dramos Teatras 
Tremtyje atšventė trejų metų 
darbo sukaktį.

Entuziastų būrelis, 1945 m. bir
želio 10 d. pradėjęs savo darbą 
„Vinco Kudirkos“ prologu, trejų 
metų būvyje išaugo į mūsų re
prezentacinį Dramos Teatrą, ku
ris ir sunkiausiose sąlygose liko 
ištikimas savo tikslui — lietuviš
kuoju žodžiu tarnauti lietuviška
jai bendruomenei.

Savo sukaktį teatras paminėjo 
specialiai atnaujintu ir papildytu 
„Vincu Kudirka“, kurio metu buvo 
pagerbti ir aktoriai — jubiliatai: 
H. Kačinskas, švenčiąs 25 m. sce
nos darbo sukaktį, Ks. Daugu
vietytė, J. Palubinskas ir P. Šim
kus — 15 m. darbą scenoje.

Jubiliejinį spektaklį savo atsi
lankymu pagerbė VLIKo pirmi
ninkas prof. M. Krupavičius, 
Vykd. Tarybos pirmininkas V. 
Sidzikauskas, prof. Brazaitis ir 
eilė kitų garbės svečių.

Teatro nuveiktą darbą įvertino 
ir ištisai gėlėmis nuklota rampa 
ir sveikinusieji svečiai, kurių pir
muoju prabilo VLIKo pirminin-

ti, nes jo buvimas yra reikalingas 
mūsų tautos dvasinėms jėgoms 
išlaikyti bei joms ugdyti. Kartu 
ir konstatuotas faktas, kad esa
mos darbo sąlygos yra nepaken
čiamos.

Tikimės, kad atitinkami veiks
niai sudarys bent pakenčiamas 
sąlygas, kuriose Teatras dirbs 
toliau, klestės ir pasieks dar di
desnių laimėjimų. Šiuo metu esąs 
kolektyvas pajėgus ir dideliems 
uždaviniams išspręsti ir savo 
darbu pilnai pateisins visas į jį 
dedamas viltis. Čia investuotas 
materialinis kapitalas nežus. Jo 
dividentai mūsų tautai didžiuliai, 
ir telieka laukti, kad šis nedidelis, 
bet būtinas Teatro darbui kapi
talas atsiras nelaukiant. Įnašas 
pasiteisins! Tam laidas — Teatro 
trejų metų darbas. Sunkiausiose 
sąlygose, Teatras pasiekė pui-

Gastrolės
Teatro pastatymus matė dau

giau kaip 49.000 žiūrovų. Aplan
kytos po kelis kartus 25 įvairios 
lietuvių stovyklos. Teatras davė 
138 viešus spektaklius, neskaitant
eilės koncertų, įvairių minėjimų 
švenčių, sukakčių bei suvažiavi
mų proga.

Šie duomens pakankamai kalba 
apie šio Teatro darbą. Sunkiau
siose sąlygose, nepavalgęs ir ap
driskęs aktorius savo uždavinį 
tesėjo: savo širdimi sušildytą lie
tuvišką žodį skleidė mūsų niū
riose dienose paskendusiam, nua
lintam tautiečiui.

Toks darbas negali būti užmirš
tas ir Drama privalo sulaukti 
atpildo už šį savo pasišventimą.

Laukiam Teatrui konkrečios 
paramos, o iš Jubiliatų dar kelių 
gražių valandėlių, kurios mus 
sustiprintų ir vis gaivintų pasi
ryžimą: „Mūsų jėgos ir darbas 
— Tau, Tėvyne!“

Mūsų visų gražiausias linkėji
mas Tau, kuklioji Jubiliate: grei
čiau išvargti šiuos vargus ir pa
kelti uždangą laisvoj Lietuvoj.

kas prof. M. Krupavičius. Savo 
turiningoje kalboje nubrėžęs sun
kų, bet tikrą kelią į Nepriklau
somą Lietuvą, p. Pirmininkas iš
kėlė teatro reikšmę šioje kovoje. 
Teatro paskirtis esanti išlaikyti 
stiprią lietuvio dvasią, lietuvio 
vitališkumą bei potenciją. Siam 
tikslui pasiekti kaip tik teatras 
turįs daugiau galimybių, negu ku
rios kitos institucijos. Pasveikinęs 
jubiliatus ir dar kartą priminęs 
aktorių didžius uždavinius, p. 
Pirmininkas, bučiuodamas An
driuką, baigė žodžiais: „Linkiu 
jums išauginti tokią jauną pasi
ryžėlių Andriuku kartą, kuri, sto
jus į kovą, ją tesėtų iki pasku
tinio momento — mūsų nepriklau
somybės atgavimo“.

Olandijoje ruošiamas tarpt, uni
versitetų kongresas

Rugplūčlo 2—13 d. d. UNESCO ruo
šia Olandijoje tarptautini universitetų 
kongresą, kuriame dalyvaus 300 atsto
vų iš Įvairių universitetų.
250 rašytojų dalyvavo PEN klubo 

kongrese Kopenhagoje
Nuo gegužės 31 d. iki birželio 5 d. 

Kopenhagoje vyko tarptautinis PEN 
klubo kongresas, kuriame dalyvavo 
iš įvairių kraštų 250 rašytojų. Sials 
metais kongreso darbų tvarkoj do
minavo moderniosios literatūros ir 
publicistikos klausimai. Įžanginį re
feratą skaitė prancūzų PEN klubo 
pirmininkas Jean Schlumberger.

Toscanini atsisakė italų senato
riaus titulo

iš Kristaus gyvenimo. pavadintą 
„Žmogaus Sūnus".

Paryžiuje įvyks meno kritikų 
kongresas

Birželio 21—26 d. d. Paryžiuje šau
kiamas tarptautinis meno kritikų 
kongresas. Salia kitų klausimų bus 
nagrinėjami tarptautiniai meno kriti
kų santykiai, jų teisinė padėtis ir 
estetinės bei socialinės meno proble
mos^ Numatyta taip pat organizuoti 
tarptautinę meno kritikų sąjungą.
Atrasta Mocarto pomirtinė kaukė

157 metams praslinkus po Mocarto 
mirties Vienoje tarp metalo laužo 
atrasta Mocarto pomirtinė kaukė, 
kuri jau seniai buvo dingusi ir Mo
carto tyrinėtojų „buvo laikoma žuvu
sia. Mocarto pomirtinė kaukė buvo 
nuosavybė grafo Josef Deyn, kuriam 
Mocartas buvo sukūręs nemaža kū
rinių pagal užsakymą.

Toliau Teatrą sveikinę LTB 
Kultūros Taryba, Kultūros Fon
das, LTB Augsburgo Apylinkės 
Komitetas, „Žiburiai" ir „Mūsų 
Kelias“, Tremtinių Baleto Tea
tras, Liet. Tautinis Ansamblis sa
vo sveikinimuose palinkėjo Tea
trui sėkmės ir pasiryžiny) jo 
sunkiame ir labai nedėkingame 
darbe, o aktoriams — jubiliatams 
ir toliau sėkmingai dirbti lietu
viškojo scenos meno labui.

Kuklaus pobūvio metu kalbėjo 
vykd. Taryb. pirm. V. Sidzikaus
kas. Taip pat pasidalinta minti
mis, pasiguosta pergyventais var
gais ir bendrai užakcentuota bū
tinybė, kad Teatras turi išsilaiky-

Garsiajam Amerikoj gyvenančiam 
italų dirigentui Arturo Toscanini šiuo 
metu besilankant Italijoje, preziden
tas Einaudl pasiūlė senatoriaus titulą, 
tačiau Toscanini nuo jo atsisakė. Be 
to, dirigentas atsisakė ir nuo jam pa
siūlytos neseniai Milane įsikūrusios 
Tarptautinės Muzikos Sąjungos pir
mininko vietos.
Mirė garsus Meksikos kompozi

torius
Garusls Meksikos kompozitorius 

Manuel O. Ponce, Meksikos tautinės 
muzikos mokyklos kūrėjas, mirė, su
laukęs 62 m. amžiaus.

Hollywoodas ruošia Kristaus 
filmą

Sv. Jurgio ordeno riteris John Tor- 
row Hollywoode ruošia spalvotą filmą

L e o n B1 u m. Tavo kelias I socia
lizmą. IŠ vokiečių, kalbos vertė L. 
Garlauskaltė. Išleido „Talka" Stutt- 
garte. 1948 m. 35 psl. Kaina nepa
žymėta.

DP Baltic Camp at Seedorf. Prepa
red by S. Narkellūnaltė & artist. 
S. Steponavičius. Published by 
UNRRA Team 295 B. A. O. R. 184 psl. 
su 249 foto nuotraukom. Kaina RM. 
35.—. Platinama Dedelstorf ueber 
Wittingen, Kr. Gifhorn (2Qa) Lit. 
Lager.

Lietuvių Pramos Teatro Tremty aktoriai. iŠ kairės 1 dešinę (viršuj) H. Kačinskas, Ks. Dauguvietytė, J. Palubinskas, P. Šimkus, B. Pukelevlčifltė, V. Žukauskas Ir A. Škėma. Antroj eilėj: A. Brinką, E. Dauguvietytė, K. Oželis, Z. Kevalallytė, J. Gatautis, St.
Kielaltė ir administratorius A. Visockis. , V. Račkausko nuotr.
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2IBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS

40 metu sukaktis
M. GALDIKIENE

veikimas ypatingai sustiprėjo. Po
litinės partijos, išeidamos iš savo 
programų, kuriose skelbė abiejų 
lyčių lygybę, ieškojo moterų pa
ramos. ’Katalikės moterys parė
mė savo pasaulėžiūrai artimiau
sią partiją, būtent krikščionis de
mokratus. Renkant Steigiamąjį 
Seimą, buvo sudaryta bendri ka
talikiškų “ 
Katalikės moterys, 
sios ” 
nes 
savo 
sėjo. Steig. Seimo krikščioniškos 
daugumos balsais buvo įrašyta į 
Valstybės konstituciją abiejų ly
čių teisių lygybė ir, leidžiant ki
tus įstatymus, visur buvo paiso
ma moterų reikilavimų.

L. K. Moterų Draugijos inicia
tyva krikščionys demokratai pa
taisė civilinius įstatymus, kurie 
nuo seno veikė Lietuvoj ir skri
audė moteris. Tarp jų Suvalkijoj 
veikiantį Napoleono kodeksą, dėl 
kurio dar šiandien Prancūzijos 

.moterys kelia reikalavimus patai
syti, kaip neteisingą šeimų turto 
paskirstymo, paveldėjimo, mo
terų tarnybos ir kitais klausimais. 
Be to, buvo paremti moterų pa
geidavimai visais socialinės gero
vės ir švietimo klausimais. Tuo 
metu Lietuvoj išleista daug pa
žangių įstatymų, kokių dar ir ši
andien ne visi Europos kraštai te
turi. Krikščionys demokratai, pri
pažindami moterims lygias teises, 
taikė ir gyvenime šį nusistaty
mą. Moterims buvo pavedama 
atsakingos pareigos. Jos besinau- 
dodamos teisių lygybe, jautė ir 
atsakomybę už valstybės gerovę. 
Dėlto kur tik matė spragą, dėjo

4 f^įamžiaus pabaigoj Jungti- 
I pynėse Amerikos Valstybėse 

Iškilo moterų teisių suly
ginimo klausimas. Vergus išlais
vinus, moterys nepanorėjo likti 
ilgiau beteisės, ir jos daug įdėjo 
darbo, kol liko laimėtojos. Ame
rikiečių laimėjimai paskatino ir 
Anglijos moteris stoti ginti savo 
teisių. Čia kova sunkesnė ir il
gesnė, nes Anglija sena tradicijų 
šalis.

Moterims ^almėti lygias teises 
daug padėjo tų laikų rašytojai, 
ypatingai šiauriečiai, savo veika
luose iškėlę moters asmenybės 
vertę. Jie išugdė naują pažiūrą į 
moterį. Buvusi žmona ir motina 
atsistoja šalia vyro kaip jo drau- 
fė. Ta pažiūra prigijo pirmiau 

taurės Europos kraštuose — 
Skandinavijoj ir Suomijoj. Todėl 
ir moterų teisių lygybė ten įgy
vendinama pirmiau, negu bet kur 
kitur Europoj.

Per 1905 m. revoliuciją Rusi
joj, tarp įvairių teisių ir laisvių 
reikalavimų, atsistoja ir moterų 
teisių lygybės klausimas. Su
bruzdo rusų pavergtos tautos; pa
sijudino ir Lietuva. Vyrai ir mo
terys bendrai dirbo tautinį darbą. 
Lietuvoj nuo senovės moterys 
buvo gerbiamos, tad niekam nė 
į galvą neatėjo, išstumti jas iš vi
suomeninio darbo. O atsiradus 
galimybei — įsisteigus moky
kloms — tėvai nesigailėjo lėšų 
leisti mergaites į ihokyklą, kad 
pasirengtų kuriai profesijai, t. y. 
savarankiškam gyvenimui. Ište
kėjimas nustojo buvęs vienatinė 
mergaičių karjera.

1907 m. gale įvykęs Kaune mo- ucjw
terų suvažiavimas, jau rado pa- vjsas pastangas trūkumams ša- 
rengtą dirvą moterų organizuo.......... ~ . P. .. . . .
tam darbui. Suvažiavimui nuta-

yietės imasi iniciatyvos, parengė tingumu l. k. Moterų Draugija 
įstatus ir 1908I m. kovo 21 d. Kau- suorganizavo specialią motinoms 
no gubernatoriaus gavo leidimą jr va(kams globoti sekciją. Si sek- 
veikti Lietuvių Katalikių Moterų cjja Sįeigė motinoms patarimų 
Draugijai. Si Draugija pasiryžo punktus sveikatos ir auklėjimo 
sujungti lietuves katalikes visuo- klausimams aiškinti, organizavo 
meniniam darbui, kultūrai ir eke- kursus ir paskaitas ir leido spe- 
nominei gerovei kelti, o taip pat cialia literatūrą.
įgyvendinti moterų teisių lygybę. — ........................ -

KAIP DRAUGIJA SIEKE ŠIŲ 
TIKSLŲ

Pradžia, žinoma, buvo neleng- bė kovą girtavimui, dėjo pastan- 
va, nes jauna Draugija turėjo gų sudaryti naujus, blaivių vai- 
jaunas ir darbuotojas. Trūko pa- šių papročius ir pati davė pa
vyzdžių ir patyrimo. Bet užtat pa- vyzdį, rengdama savo šventes be 
siryžimo būta su kaupu. Jos ne- alkoholinių gėrimų.
sigailėjo jokios asmeninės aukos Jaunoms mergaitėms apsaugoti 
savo idealams. Iš tokių pasišven- nuo dorinio puolimo įstaigė mer- 
tėlių minėtinos Teresė KubUins- gaičių globos sekciją, kuri laikė 
kaitė, Čekanauskaitė, A. Smaily- darbo namus, darbo tarpininka- 
tė, J. Stanelytė, E. Vaitkevičienė vimo biurą ir stočių misijas. Si 
ir kitos. Jos į savo darbą dėjo sekcija įstojo nariu į Tarptautinę 
tiek meilės, kad tas nuoširdumas Mergaičių Globos organizaciją, 
visus patraukdavo. L. K. Moterų kuri turi savo skyrius ir mergai- 
Draugijos buveinė Kaune paši- čių globos įstaigas visame pasau- 
darė lietuvių ramove, iš kurios lyje. Šiais laikais fln pravartu

organizacijų sąrašai, 
pasirinku- 

šią kryptį,’ neapsiriko, 
krikščionys demokratai 
duotus pažadus ište-

llnti. Suminėsim čia keletą pa
vyzdžių.

Kovai su moterų ir valkų mir-

Šios sekcijos siela buvo Dr. 
Kaupelytė-Ragaišienė, o jos tal- 
kininkės-ateitininkės medikės.

L. K. Moterų Draugija paskel-

sklido lietuvių troškimų aidas po 
visą Lietuvą. Prisimenu, dar bū
dama studentė grįždama iš Pe
trapilio ar į jį važiuodama, už
sukdavau į L. K. Moterų Drau- 
dijos valgyklą Kaune ir visuomet 
ten rasdavau būrius lietuvių in
teligentų, besitarančių tautos rei
kalais. . , -jįjį

L. K. Moterų Draugija, pasiry
žusi šviesti lietuvę, įkūrė Kaune 
mergaičių mokyklą, kurioje be 
praktiškų namų ruošos ir rankų 
darbų dalykų mergaitės išeidavo 
lituanistikos kursą, o grįžusios į 
savo kilmės vietas, būdavo tarsi 
žiburiai, iš kurių sklisdavo ap
linkui šviesa. Kelti moterų susi
pratimui plačioj visuomenėj L. K.

, , , .... vvlretanrinme i RVAtimns caliQmoterims jų pareigas tautos at
gimimo darbe ir ragino sujung
tomis eilėmis stoti į organizuotą 
veikimą. Tą paskatinimą išgirdę, 
moterys įkūrė įvairiose Lietuvos 
vietose L. K. M. Draugijos sky
rius. Jos supratot, kad tik per 
šviesią, susipratusią moterį Lietu
va gali tapti pažangos šalimi.

Pirmajam pasauliniam karui 
ištikus, Lietuva pavirto karo lau
ku. Bet ginklams nutilus ir Lie- 
tuvą užėmus vokiečiams, pirmoji 
L. K. Moterų Dr-ja pradėjo vie
šąjį darbą. Nors okupanto gele
žinė ranka buvo kietai prispau
dusi šalį, bet moterys turėjo jau 
tiek visuomeninio patyrimo, kad 
sugebėjo kietą vokietį priversti 
leisti viešus lietuvių susirinki
mus ruošti koncertus ir vaidini
mus ir pagalbėti nuo karo nu- 
kentėjusiems. L. K. Moterų Drau- 
gija išdrįso net pačiam karo va- „------ -  „ ™.-
dui pareikšti protestą dėl lietu- ‘belių pamėgimą. Moterys pradėjo 
vlams daromų skriaudų. Netrūko dėvėti iškilmėse tatinius drabu- 
ir pavienių .drąsuolių, kurios ne- žius savo menes puošti tautiniais 
paisydamos vokiečių griežto drau. savo darbo audiniais, kurių raš- 
dimo, slapta mokė vaikus lietu- tals lr šiandien gėrisi didžiausi 
viškai, diegdamos tėvynes meilę. Europos meno žinovai.
Čia tenka prisiminti L. K. Mo- L K Moterų Draugija švietė 
terų Draugijos Marijampolės sky- lietuvę, ypatingai nukreipusi sa- 
riaus steigėją, mokytoją Apolo- vo dėmesį į sodietę Tų pastangų 
niją Draugelytę, kuriai teko už dėka sodiečių draugininklų išsi- 
tautlnį darbą net smūgį gauti lavinimo lygis tiek pakilo, kad 
nuo vokiečio inspektoriaus. jos dažnai net pralenkdavo mies- 

Karui sustabdžius „Lietuvai- tietes. Lietuvė sodietė jau suge- 
tės“ ėjimą, L. K. Moterų Draugi- bėjo orientuotis įvairiuose visuo- 
ja išleido naują, laikraštį — Z. meniniuose klausimuose, pravesti 
Calkytės redaguojamą „Moterų susirinkimą, pasakyti gražią kal- 
Balsą", kuris tęsė „Lietuvaitės“ ba Ir parašyti protokolus bei 
pradėtąjį moterų švietimą. apyskaitas.

1918 m. vasario 16 d. paskelbus L. K. Moterų Draugija, būdama 
Lietuvą nepriklausoma valstybe, seniausia bendro pobūdžio mo- 
moterys dar uoliau ėmėsi tautinio terų organizacija, atliko dar vie- 
darbo. Sugrįžus naujoms pajė- ną svarbų uždavinį — tai mo- 
goms iš Rusijos tremties, moterų terų vienijimo darbą. Jau 1922 m.

GRAŽINA TULAUSKAITĖ

Rukai
Kalnuos rūkai, kely rūkai — 
Dangaus nei žemes nematai.
O saulė slapstos taip toli, 
Kad jos paršaukti negali.
Skaitai žingsnius savos širdies 
Ir toks čia vienišas jauties.
Kad, rodos, bristum per marias 
Gintaro tėviškės surast,
Kur žydi Nemuno krantai, 
Kur tų jaunystę palikai.

vykstančioms į svetimas šalis.
Karo nuniokotai Lietuvai buvo 

reikalinga gera, sumani šeiminin
kė. Todėl L, K. Moterų Draugija 
per savo laikomas 5 mergaičių 
ūkio mokyklas davė kraštui ke- 
lioliką šimtų išlavintų šeiminin
kių, kurių sėkmingas darbas pri
vertė suprasti, kad geriausias 
mergaitėms kraitis tai ūkio mo
kyklos baigimas. Išėjusios šį 
mokslą buvo labiausia pageidau
jamos kanditatės vedyboms.

Prie mūsų šeimų kultūrinio ly
gio ir gerovės kėlimo daug pri
sidėjo ir L. K. M. Draugijos 
spauda: jos laikraštis „Moteris" 
ir specialinlai įvairiais šeiminin
kavimo klausimais leidiniai, k. a. 
„Pažangi šeimininkė", „Ką val
gome“ ir kit-L. K. M. Draugija, 
organizuodama parodas ir kon
kursus lavino moterų gerą skoni 
ir skatino darbštumą, o taip pat 
gaivino tautinių audinių ir dar-

įkurtai katalikių organizacijų są
jungai padėjo sušaukti keletą 
moterų kongresų. Iš jų ypatingai 
žymus, sutraukęs apie 10.000 mo
terų į Kauną, 1933 metų kongre
sas. Jame Katalikių Organizacijų 
Sąjunga minėjo savo 10 metų, b 
L. K. Moterų Draugija 25 metų 
veikimo sukaktį. Šio kongreso 
proga Kat. Org. Sąjunga suorga
nizavo pirmąją namų pramonės 
parodą ir pirmąją ne tik Lietu
voj, bet ir visame Pabalty mo
terų dainų ir sporto šventę, kur 
gražiai pasireiškė ateitininkės ir 
pavasarininkės.

Paskutinis Nepriklausomoj Lie
tuvoj didingas lietuvių katalikių 
suvažiavimas įvyko 1940 m. ge
gužės mėn. Vilniuje. Tai buvo 
graži tautinė demonstracija, kuo
met per kilometrą nusitęsusi tau
tiniais drabužiais apsirengusi mo
terų eisena žygiavo Vilniaus gat
vėmis, pasimelsti prie Aušros 
Vartų Dievo Motinos^

Po mėnesio kitokios gretos pa
sirodė Vilniaus gatvėse — raudo
noji armija užplūdo kraštą. Bol
ševikai, užėmę Lietuvą, pasisku
bino uždaryti L. Kat. Moterų 
Draugiją. Jie atėmė naujai pasta
tytus Draugijos namus ir visą 
turtą, o nemaža veikėjų ištrėmė 
į tolimą Sibirą ar sukišo į kalė
jimus. Katalikių moterų visuo
menė buvo skaudžiai paliesta, 
nustojusi žymių veikėjų ir žurna
lisčių: O Gaigalaitės, Beleckienės, 
Uršulės Statkienės ir kit.

1941 m. užėmus Lietuvą vokie
čiams, buvo mėginta atgaivinti 
L. K. Moterų Draugiją, bet vo
kiečiams pasipriešinus, liko mū
sų Dr-jos vėliavos gedulo kaspi
nais perrištos dulkėti ir liudyti 
ateičiai apie Lietuvos priespau
dos laikus.

„IDĖJOS NEMIRŠTA, KAIP 
ŽMONES“

Tai gryna tiesa. Lietuvės kata
likės tremty pasiliko ištikimos 
savo idealams. Dr. V. Karvelienės 
pastangomis atgaivinta Katalikių 
Organizacijų Sąjunga ir - atnau
jinta ryšiai su tarptautinėmis 
moterų organizacijomis, kurių 
nariu Katalikių Organizacijų Są
junga buvo Lietuvoj. Viena tokių 
tarptautinįų organizacijų yra Ka
talikių Moterų Lyga, pereitų me
tų rudenį turėjusi suvažiavimą 
Romoj, kuriame lietuves gražiai 
atstovavo prof. Šidlauskaitė, o an
troji tai Moterų Socialinė Unija. 
Si organizacija savo paskutiniame 
suvažiavime Paryžiuj 1947 m. pa
vasarį išrinko mūsų atstoves į 
Tarptautinę Tarybą. Tad per jas 
K. O. S. bendradarbiauja su viso 
pasaulio moterimis. Mūsų atsto
vės, dalyvaudamos Lietuvos var
du, primena pasauliui mums da
romą skriaudą ir reikalą grąžinti 
mūsų šaliai laisvę ir nepriklauso
mybę. Tarptautinės organizacijos, 
pripažindamos mūsų organizaci
jas, teikia mUms didelę moralinę 
paramą. Mes paslrodykim vertos 
to pasitikėjimo. Nors esame šian
dien svetur, toli nuo savo tėvy
nės ir nuo įprastų gyvenimo są
lygų, bet dėl to neturime susmuk
ti. Mes daug ko nustojame, bet 
neprarandame garbės, o, svar
biausia, nenustokime vilties ir 
pasiryžimo atgauti savo šaliai 
laisvę.

Tremty pasiskleidę po svetimus 
kraštus, tarp svetimų tautų ne
susiviliokime jų išoriniais bliz
gučiais, bet pasirinkime tikrųjų 
perlų ar tai tvarkos ar darbštu
mo pavidale. O kartu neužsimirš- 
kime, kad mūsų tautos dvasioj 
glūdi pačios didžiausios bran
genybės, būtent gilus žmonišku
mas, nuoširdus religingumas ir 
idealizmas. Ugdykime savo dva
sios kultūrą, o mus nieks neįs
tengs sunaikinti. Kaip po nakties 
užteka saulė, taip ir smurtą nu
galės teisingumas.

LK. Moterų Draugijos darbo barai
v.

A m- įkūrusi Lie-
I VII I “r tuviųMoterųDrau- 

/ gija nutarė: 1) 
skleisti tautos, visuomenės ir šei
mos gyvenime katalikybės dva
sią ir- vykdyti katalikybės dės
nius, 2) kelti religinį, tautinį, vi
suomeninį, socialinį susipratimą 
ir moters apšvietimą, 3) saugoti 
ir plėsti moterų teises ir 4) ge
rinti moterų ekonominę būklę. 
Šių tikslų draugija ir siekė nuo 
pat įsikūrimo.

Draugijos veikimui plėsti ir 
stiprinti, o taip pat apie jį in
formuoti, 1910 m. buvo išleista 
„Lietuvaitė“, kuri ėjo iki pirmojo 
pasaulinio karo. 1911 m. buvo 
įkurti pirmieji LMK D-jos skyriai 
,Vabalninke, Marijampolėje, Di
liuose, Mosėdyje, N. Radviliškyje, 
Biržuose, Setoje, Troškūnuose, 
Paįstryje, Linkuvoje ir kt. Drau
gija tuo pat metu įsteigė įvairių 
savo įstaigų ir mokyklų.

I-jo pasaul. karo audros Drau
gijos veikimą išardė, bet dvasios 
nuslopinti nepajėgė. 1917 m. jos 
veikimas buvo atgaivintas, o 1918 
m. išėjo laikraštis „Moterų Bal
sas", buvo įkurta naujų skyrių, 
įsteigta mergaičių mokykla Kar
mėlavoj, įvairios. įstaigos Kaune 
ir provincijoje.

1919 m. rugsėjo 1—3 d. d. Kau
ne buvo sušauktas didelis mote
rų kongresas, nuo kurio prasidė
jo nauja era Draugijos gyvenime. 
Kongrese buvo reikalauta mote
rims lygių pilietinių ir politinių 
teisių, pakeisti draugijos įstatai ir 
apsvarstyta daug kitų svarbių 
reikalų. Tais pačiais metais pra-

Trijų metą lietuvaitė, buvusi DP, 
nuvykusi | Ameriką

dėjo eiti „Moteris“. Visame kraš
te labai pagausėjo LMK D-jos 
skyrių, kurie vėliau buvo jun
giami į rajonus, o dar vėliau į re- 
gijonus pagal vyskupijas. 1933 m. 
draugija turėjo 5 regijonus, 22 ra
jonus, 271 skyrių ir apie 30.000 
narių. Prie draugijos velkė ab- 
stinenčių, eucharistininkių, mer
gaičių globos bei motinos ir vai
ko sekcijos ir Socialinės Globos 
Fondas.

RELIGINIS SUSIPRATIMAS
Draugijos pavadinimas katali

kiška organizacija neliko tik for
maliu dalyku. Katalikybės reika
lai jai visada ir visur rūpėjo. Sa
vo kongresus, suvažiavimus, su
sirinkimus ir kuęsus draugija 
pradėdavo ir baigdavo malda. Į

O. B. AUDRONE

Padainuoki
Padainuoki ryto dainą, 
Padainuoki iš kalnų, 
Kad pavasaris ateina 
Kad pavasaris jau nū.

Paniūniuoki saulės šoki 
Baltažiedžiu lengvumu, 
Padainuoki, padainuoki 
Ties pravirusiu namu.

Pasitiksiu ją išbėgus, 
Tavo dainą iš kalnų — 
Kad nuo jos sutirpo sniegas, 
Kad pavasaris jau nū. •

savo programas ji įtraukdavo re
liginę praktiką, pamaldas, ben
drą Šv. Komuniją ir 1.1. Nuo 1923 
m. daugelis skyrių Įvedė pas save 
Jėzaus Širdies Intronizaclją, o 
nuo 1926 m. buvo steigiamos sky
riuose eucharistininkių sekcijos.

Draugijos skyriai daug prisidė
davo prie bažnyčių įrengimo bei 
jų pagražinimo, per Velykas 
puošdavo Kristaus karstą, o per 
Kalėdas prakartėlę. Bažnyčių sta
tybai buvo suaukotos didelės su
mos. 1927 m. Steigiamajam Sei
mui svarstant pradžios mokyklų 
įstatymą, LK Moterų D-jos kon
ferencija paskelbė rezoliuciją, 
kurioje pabrėžė privalomų tiky
bos pamokų reikalingumą visų 
rūšių mokyklose. Be to, reika
lavo atskirų mergaitėms moky
klų, o taip pat iškėlė konfesinių 
ir specialinių mokyklų reikalą, 
tėvų teises auklėjimo srityje ir 
katalikų un-to reikalingumą.

TAUTINIS SUSIPRATIMAS
LKM D-ja, nutarusi kelti tau

tinį susipratimą, šios savo linijos 
nuosekliai ir laikėsi. Dar prieš 
pasaul. karą draugijos įstaigos 
ir pirmoji megaičių amatų ir na
mų ūkio mokykla turėjos aiškų 
lietuvišką charakterį, o moterų 
laikraštis „Lietuvaitė“ skleidė 
tautiškumo dvasią. Vokiečių oku
pacijos metu, moterys ne kartą 
protestavo prieš okupantų mėgi
nimus susiaurinti tautos laisvę, 
taip pat rašė paticijas ir memo
randumus dėl tautinio bei kul
tūrinio veikimo. Didelį tautos są- 
moninimo darbą atliko d-jos 
ruošti lietuviški vakarai ir kon
certai.

Nepriklausomybės laikais val
stybės atsikūrimo sukakčiai pa
minėti draugija statė Nepriklau
somybės kryžius, tvarkė apie 
juos darželius ir puošė gėlėm 
laisvės kovose žuvusių kapus.

Draugija daug prisidėjo ir prie 
lietuvių tautinių drabužių išpo
puliarinimo.

VALSTYBES ATSTATYMO
DARBAS

Besikuriant jaunai Lietuvos 
respublikai, LKM D-ja didelę sa
vo veiklos dalį paskyrė valstybės 
atstatymui. ____  ___ . ,_____ __________

Susidarius Vilniuje Valstybės Pati draugija laikė 16 senelių 
Tarybai, draugija rėmė jos darbą 
materialiai ir moraliai. Susiorga
nizavus Lietuvos kariuomenei, 
LKM Draugija suorganizavos jos 
šelpimą. Draugijos Centras Kau
ne tuo laiku pavirto į aukų eks
pedicijos kontorą ir netrukus bu
vo užverstas įvairiais kariuome
nei suaukotais daiktais. LKM 
—jai remiant, buvo suorganizuo
tas bendras Lietuvių Moterų Tė
vynei Ginti Komitetas, kurio dar
bas, atstatant valstybę, buvo la
bai reikšmingas.

Iškilus Hymanso projektui, mo
terys griežtai pasisakė prieš Lie
tuvos padalinimą į du kantonu ir___ ..
prieš bet kokią uniją su lenkais, laikė 
Vėliau, nepriklausomos valstybės 
gyvenimui jėjus į normalias vė
žes, katalikės moterys taip pat 
dirbo valstybinį darbą. Steigia
majam Seime jos turėjo 6 atsto
ves, I ir II Seimuose — 2 ir III — 
3 atstoves.

MOTERŲ ŠVIETIMAS IR 
SPAUDA

LKM D-ja švietimo ir kultūros 
srityje yra išvariusi platų barą. 
1908 m. rudenį buvo įkurta pir
moji mergaičių mokykla. 1912 m. 
pradžioje surengti kelių dienų 
ūkio kursai Kaune.

Nepriklausomos Lietuvos Sei
me svarstant arkštesniųjų ir vi
durinių mokyklų programas, kai 
kas reikalavo sumažinti mergai
tėms mokslo programą, bet LKM 
D-jos konferencija pabrėžė rei
kalą neužkirsti tokiu būdu mer
gaitėms kelio į aukštąsias moky
klas. Draugija pasisakė ir už ly
gų stipendijų dalinimą studen
tams ir studentėms.

Mokiniams ir studentams 
aprūpinti butais draugijos sky
riai provincijoje laikė mokiniams, 
o Kaune studentams bendrabu
čius. Dideli švietimo darbą atliko 
draugijos išlaikomos mokyklos, 
knygynai, skaityklos, 1933 m. 
draugijos skyriai turėjo net 32 
knygynus.

Priešmokyklinio amžiaus vai
kams auklėti draugijos sky
riai turėjo įsteigę darželius bei 
aikšteles. LKM D-ja pirmoji iš
kėlė mintį ir švęsti Motinos 
Dieną.

Draugija skatino moteris kul
tūriniam darbui per savo spaudą 
Pirmasis LKM D-jos organas 
„Lietuvaitė“ buvo išleistas 1910 
m. Po karo 1918 m. liepos mėn. 
išėjo „Moters Balsas", ošiam nu
stojus eiti, 1920 m. Vilniuje išė
jo pirinas „Moters“ numeris. 
Be peri j odinės spaudos draugija 
yra išleidusi knygų, ilgą laiką 
leido biuletenį, spausdino aplin
kraščius, atsišaukimus ir paskai
tas, kurias siuntinėjo savo sky
riams. Draugijos literatūra ypa
tingai buvo taikoma kaimui.

mo biurą. Provincijoje irgi buvo 
įsteigti panašūs biurai ir stočių mi
sijos. Karas ir okupacija buvo žy
miai padidinę pavargėlių skaičių. 
Draugija tad reikalavo, kad vals
čiuose būtų įkurtos prieglaudos.

prieglaudų, o taip pat daug pa
ramos teikė parapijų išlaiko
moms.
MOTERŲ EKONOMINES GERO

VES KĖLIMAS
Vienas iš didžiausių LKM D-jos 

siekimų buvo išmokyti moteris 
amatų ir įvesti jų kuo daugiau
sia į pramonės ir prekybos 
sritis. 1908 m. buvo įsteigta mer
gaičių amatų ir namų ūkio mo
kykla, kuri išleido 158 savaran
kiškam darbui pasiruošusias mer
gaites. Prie mokyklos buvo ke
pykla ir valgykla. 1910—12 m. 
draugija Aleksote turėjo daržus, 

vasarnamį. Senamiesty 
draugija laikė saldaininę ir ga
lanterijos krautuvę „Grožybę“.

SVEIKATOS REIKALAI IR 
SOCIALINE GLOBA

Kovai su motinų ir vaikų mir
tingumu Lietuvoje jau nuo 1920 .. .. ___ ,
m. moterys darė žygių, kad kiek- vinimo ir kt. 
viename valsčiuje būtų po spe- C—

ALE RŪTA

Šakele
Ėjau nelygiu Švabijos keliu 
Ir vidury dulkėto kelio 
Radau tartum pati save — 
Nulaužtą, nusviestą šakalę.

Nepaėmiau, ėjau tolyn, verkiau - 
Manęs čia niekas nepažįsta. . . 
Žalia šakelė Švabijos kely 
Tarp dulkių vysta.

dikio siela, kai Jis pamato tai, kas 
jam buvo brangiausia, švenčiausia 
šiam pasauly, tokiam „žavėtinam" 
stovy!

Motina buvo ir liks namų ži
dinio palaikytoja, vaikų auklėto
ja. Bet kaip galės motina auklėti 
savo vaikus, kai ji nustoja jų 
akyse savo prestižo? Mažas pa
vyzdėlis: sūnus ar duktė matė sykį 
ar daug sykių motiną neblaivią. 
Atsitiko sūnui ar dukteriai tas 
pats. Motina sudraudžia, pabara. 
Ar neišgirs jinai atsakymo: — 
Mamyt, o tu ką darei? Ką atsakys 
tada motina, kur akis dės?

Kiekviena moteris, ypač čia, 
tremtyje, turėtų įsisąmoninti, kad 
jj yra atsakinga ne tik prieš savo 
šeimą, bet kad kiekviena tremtinė 
yra atsakinga prieš visą tautą. 
Kaip mes čia save parodysim, taip 
galvos apie mus, čia esančias, taip 
apie ponią X ar panelę Y. Taip 
galvos apie mus. čia esančias, taip 
galvos apie mūsų seseris tėvynėje 
likusias, taip galvos apie mūsų 
motinas, taip galvos apskritai apie 
lietuvę — moterį. Ir mūsų jėgose 
tą nuomonę šiandien pakreipti 
aukštinančion ar žeminančion 
pusėn.

Is moterų pasaulio
Dr. A. Šidlauskaitė Kanadoje
Dr. A. Šidlauskaitė 15 Italijos ne

seniai atvyko į Kanadą ir' apsistojo 
Montrealyje. Ligi Šiol Ji gyveno Itali
joj. kur buvo pagarsėjusio rektoriaus 
kun. Gomeli! asistentė Milano univer
sitete.

Kun. St. Būdavas — N. Pr. Seserų 
G ii d os dvasios vadas

J. E. Hartfordo vyskupas paskyrė 
rašytoją kun. St. BUdavą N. A. Ne
kalto Prasidėjimo Seserų GUdos Cen
tro Valdybos dvasios vadu. Balandžio

1914 m. draugija jau turėjo apie 
250.000 litų vertės kapitalą kurį 
tačiau, karui užėjus, teko likvi- _______w_ ____ _______________
duoti. .----23 dieną" "jis Ts’vyko i"Čhlcagą?* kur

Vokiečių okupacijos metu bu- ®elme sk*ltė
vo įkurta mergaičių ž. ū. moky- Daska,ta‘ haI ~ —
kla Karmėlavoj, o 1925 m. pa
naši mokykla buvo įkurta Rie
tavo kunig. Oginskaitės dvare. 
1926 m. buvo įkurta dar viena 
merg. ž. ū. mokykla Balbieriš
kyje, o 1927 m. Vabalninko sky
rius perėmė iš žemės ūkio mi
nisterijos namų ruošos mokyklą 
ir ją pakeitė mergaičių žem. ž. ū. 
mokykla.

Mergaitėms prie mokyklų buvo 
laikomi bendrabučiai. Mokyklos 
kasmet ruošdavo savo darbų pa
rodas. Atostogų metu prie mo
kyklų būdavo rengiami namų 
ruošos kursai. Prie mkoyklų vei
kė ir įvairūs ūkiški punktai: ja
vų’valymo, kergimo, vaisių džio-

paskaitą. Chlcagoje bal. 25 dieną Įvy
ko Šeštasis Nekalto Prasidėjimo Se
serų Glides seimas.

Amerikos lietuvės politinis 
laimėjimas

Amerikos lietuvė Karina Vaškevi
čienė išrinkta ( Essex apskr. respubli
konų komitetą. K. Vaškevičienė yra 
Lietuvių Amerikiečių Veteranų mote
rų skyriaus pirmininkė, Bojan Lodge 
Nr. 108 pirmininkė, be to veikli Order 
of Vikingas, Amerikos Legljono ir 
kitų organizacijų narė.

viename valsčiuje būtų po spe- Draugija turėjo ir visą eilę 
dalų mokslą baigusią akušerę. įmonių, būtent kelioliką koope- 
1920 m. Panevėžy buvo įsteigtas ratyvų, 14 krautuvių, 8 viešbu- 
vaikų „Lopšelis“, kuris kasmet čius, 8 valgyklas. 1925—27 m. Ma- 
išlaikė kelias dešimtis vaikučių, rijampolėj, Vabalninke ir Karmė- 

Kovai su apkrečiamomis ligo- lavoj buvo įsteigti vaistininkys- 
mis buvo parūpinta įvairios lite- tės punktai. Nebuvo apleista ir 
ratūros, plakatų ir 1.1. Kaime amatų sritis. Skyriai davė lėšų 
buvo išplatinta 10.000 egz. dr. V. keliolikai asmenų Išmokti amatų. 
Tumėnienės knygutės „Tavo kū
dikis“.

Draugija daug pastangų padėjo MOTERŲ ORGANIZACIJOMIS 
ir kovoje su girtavimu bei ištvir- ~ __ 2—— 1.
kavimu. Daugely vietų draugijos sius su Lietuvos ir užsienio ka- 
pastangomis buvo uždarytos talikių moterų organizacijomis, 
smuklės, o jų vietoj steigiamos su Lietuvos Moterų Tėvynei Ginti 
arbatinės, viešbučiai, valgyklos. Komitetu, su Abolicįonistų Drau- 
Drauglja laikė 27 arbatines. gija ir kt. Taip pat buvo palai-

Apsaugoti mergaitėms nuo do- komi glaudūs ryšiai su Amerikos 
rinio puolimo ir materialinio Liet. Moterų Sąjunga, o 1929 m. 
skurdo, o taip pat puolusioms įkurta Škotijos SKMD-ja, turė- 
moterims pakelti prie draugijos jusi 4 skyrius. Taip pat buvo pa- 
1929 m. buvo įkurta mergaičių glo- laikomi ryšiai ir su okupuoto 
bos sekcija, kuri Kaune laikė dar- Vilniaus krašto lietuvėmis bei

Pagerbtos dvi žymios Žurnalistės
Prancūzijos užsienių reikalų minis- 

terls Bldault neseniai apdovanojo 
Garbės Legiono Kryžium dvi pasižy
mėjusias žurnalistes: prancūzų lai
kraščio „France Libre" politinių ve
damųjų autorę Genevieve Tabouls ir 
amerikietę žurlallstę Janet Flanner. 
Tabouls 1936 m. buvo suteiktas Gar
bės Legiono Riterio ordinas, Učlau 
tuomet ji tos garbės atsisakė. Jannet 
Flanner, „New Yorker" bendradarbė, 
yra viena geriausių Prancūzijos ko
respondenčių Amerikoje.

SANTYKIAI SU KITOMIS

LKMD-Ja palaikė artimus ry-

Moterų laisvės kongresas
Trijų Vakarų Vokietijos zonų ir 

Berlyno moterų kongresas, (vykęs ge
gužės 22-24 d. d. Frankfurte prie Mai
no, svarstė šias aktualias problemas: 
„Moteris Ir talka", „Moteris ir poli
tika". „Moteris kasdieniniam gyveni
me". Rytų zonos komunistams pa
lanki moterų organizacija „Demokra
tinė Moterų sąjunga" atsisakė kon
grese dalyvauti.

Kongrese dalyvavo svečių 15 (vairių 
kraStų. Be Tarptautinės Moterų Ta
rybos pirmininkės Dr. Jeanne Eder 
Schwyzer (Zuerich) buvo atstovių 15 
Šveicarijos, Olandijos, Norvegijos Ir 
Prancūzijos, o taip pat gen. Luclus 
Clay patarėja moterų reikalams ir 
karinės valdžios atstovė.

bos sekcija, kuri Kaune laikė dar- Vilniaus krašto lietuvėmis 
bo namus ir darbo tarpininkavi- remiamas Jų darbas.

Vertėtu pagalvoti!
T. STIKLORIENE

DAUG buvo kalbėta, dar dau
giau rašyta apie tai, kad 
čia, tremtyje, kiekvienas iš 
mūsų yra savo tautos reprezentan

tas. Gyvendami glaudžiai su kito
mis tautybėmis, mes patys dažnai 
kitus apibendrinam, neminėdami 
atskirų asmenų, pasakom tai pa
prastai — tai padarė ukrainiečiai, 
tai pasakė latviai, taip pasielgė 
vokiečiai ir t. t. Taigi ir kiti, kal
bėdami apie mus, mus apiben
drina vienu žodžiu — lietuviai. 
Gražu ir malonu, kai girdi ar skai
tai tą apibendrinimą gerąja pras
me. Bet dažnai, gal būt per daž
nai, tenka išgirsti ir blogąja. Daug 
būna neteisybės, daug skriaudos, 
bet, deja, ir tiesos.

Ačiū Dievui, mūsų tarpe neper- 
daugiausia pasitaiko didelių nu- 
sikalbėlių, kaip vagių, žudikų, ar 
pan. Bet .užtat yra nemaža nusi
kaltėlių, kurių joks juridinis ko
deksas. nepersekioja, kurių nieks 
nesodina už grotų, bet kurie daro 
nusikaltimą savo tautos geram 
vardui. Turiu galvoj žmones mėg
stančius pernelyg dažnai viso
kioms progoms pasitaikius, o daž
nai ir be jokių kilnoti stikliukus. 
Neturiu čia tikslo pasakoti apie 
degtinės žalingumą. Tai jau seniai 
padarė gydytojai. Noriu čia pakal
bėti apie tai, kaip apie nusikalti
mą prieš savo tautą. Nenoriu sa
kyti, kad visi privalo būti abso
liutūs abstinentai, bet tai nereiš
kia, kad tuo galima būtų pateisinti 
girtavimą. O pasižiūrėkim į kai 
kuriuos mieluosius tautiečius. 
Geria jie dėl to, kad Kalėdos,

geria dėl to, kad po Kalėdų ir t. t. 
Ir tai daro tremtiniai, nustoję 
visko, žmonės, kurie kartais rašo 
graudžiausias litanijas savo gimi
nėms, pažįstamiems ir įvairioms 
organizacijoms į užjūrius, kad jie 
alkani ir apiplyšę. Žinoma, jų 
skurdo negali nuneigti, bet negali 
nesipiktinti, kai jie patys tą savo 
skurdą didina ir gadina dar savo 
tautos vardą. Jie neranda atlie
kamos markės paaukoti savo in
validams sušelpti, Kultūros Fon
dui ar kokiam labdaringam tiks
lui, o, Jei ir aukoja, tai dažnai su 
gan rūkščia mina, bet Bachui 
paskutinį skatiką aukoja. Taip 
daro vyrai ir, kas keisčiausia ir 
nesuprantamiausia, kad kartais 
neatsilieka nuo jų ir moterys. Tos 
pačios lietuvės moterys, lietuvės 
motinos, kurias taip gražiai mūsų 
liaudis apdainuoja, poetai aprašo.

Švenčiausias moters uždavinys 
yra duoti pasauliui naujas gyvy
bes. To nepakeis joXios emanci
pacijos, jokios revoliucijos. Mo
tina šeimoj yra lyg koks simbolis, 
ir motinos vardas vaikams turi 
būti visad šventas. Kūdikis mato 
savo motinoj idealą švelnumo 
įsikūnijimu. Ir ūmai tasai „ide
alas" tas „švelnumo įsikūnijimas" 
pareina namo dvokiąs „slyvine" 
ar kokiu kitokiu „užsieniniu" gėri
mu. Girtas žmogus niekad nesu
kelia pasigerėjimo jausmo, bet 
girta moteris yra kažkas daugiau 
negu šlykštu. Tai yra kažkas vi
siškai nesuderinamo su jos mo
teriškumu ir motiniškumu. Kaip 
skaudžiai turi būti sužeidžiama kū-

Amerikos moterų aprūpinimas 
senatvėje

JAV visos dirbančios moterys, su
laukusios 65 metus amžiaus, gauna so
cialinio draudimo (statymu nustatytą 
aprūpinimą. įstatymas liečia tiek dar
bininkes, tiek darbdaves, kurios 15 
savo pajamų tam tikrą nuošimti mo
ka pensijų fondui.

JAV darbo ministerijoje yra spe- 
claulus moterų darbo skyrius, kuris 
rūpinasi dirbančių moterų ūkiniais ir 
socialiniais reikalais ir stengiasi ge
rinti darbo sąlygas, kelti darbo na
šumą bei sutelkti moterims darbo pa
sirinkimo galimybę.

Socialisčių konferencija Vienoje
Birželio 3-5 d. d. Vienoje (vyko 

tarptautinis socialisčių kongresas, ku
riame dalyvavo Belgijos, Danijos, 
Vokietijos. Anglijos, Olandijos. Nor
vegijos, Švedijos, Šveicarijos ir kt. 
kraštų atstovės.

Metinis pasaulinės moterų unijos 
suvažiavimas

JAV 27-to metinio'pasaulinės mo
terų unijos suvažiavimo proga paaiš
kėjo. kad minėtai unijai priklauso 5 
milijonai narių 15 (vairių kraštų, neįs
kaitant Amerikos. Pagal nuostatus, 
unijai gali priklausyti kiekviena už
sienio moterų organizacija, jeigu Jos 
tikslas neprieštarauja unijos tikslams.

Sveikinimo kalboj p. John L. Whi
tehurst pažymėjo, kad amerikietės 
unijos narės varo platų dovanų rin
kimo vajų užsienio narėms remti Ir 
daro žygių gauti stipendijų užsienie
tėms narėms studijuoti JAV un-tuose.

Moterys gina imigrantų reikalus
Imlgrants’ Protective League Či

kagoje vedėja yra Mrs. Kenneth F. 
Rich, o viena 15 tos lygos vyresniųjų 
tarnautojų-lletuvaltė advokatė Misa 
Hellen B. Jerry. Metiniam lygos su
sirinkime. Mrs. Rich pabrėžė, kad nuo 
karo pabaigos lyga pasirūpino 11.663 
imigrantais, spręsdama (vairius jų 
reikalus. Lygos patarnavimais le kar
tą yra pasinaudoję ir lietuviai Imi
grantai.

Skaitė paskaitą apie Lietuvą
Ponia Mary Mlk51s, Dariaus-Girėno 

Auxiliary Unit No 271 pirmininkė, 
Tėvų-Mokytojų Sąjungos susirinkime 
Michigan City skaitė paskaitą apie 
Lietuvą ir jos tradicijas. Ji talpbat 
buvo surengusi audinių ir rankdarbių 
parodėlę. Visi susirinkimo dalyviai 
Jos paskalų susidomėjo, ir JI buvo 
pakvlesu savo paskaitą pakartoti 
gausesnei auditorijai.
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KOVA SU DŽIOVA
PCIRO iš Bad Kissingeno pra

neša, kad amerikiečių DP stovy
klose prasidės masinis skiepi
jimas prieš džiovą ir plaučių pati
krinimas.

Šią programą vykdys Danijos 
Raudonasis Kryžius.

Patikrinimas palies visus DP 
tarp 2 ir 25 m. Pirmiausia bus da
romas neskausmingas odos pati
krinimas, iš kurio bus nustatytas 
palinkimas į džiovą. Asmens, kurie 
šiuo patikrinimu bus nustatyti 
turį palinkimą į-TBC, bus skiepi
jami.

PCIRO gydytojai, kurie šią prie
monę yra išbandę, sako, kad skie
pijimas esąs neskausmingas, or
ganizmui nekenksmingas ir su
darąs ilgalaikį imunitetą prieš 
džiovą. PCIRO jau pradėjo duoti 
nurodymus stovyklų ir Teamų gy
dytojams, kurie dirbs su Danijos 
Raudonuoju Kryžiumi.

Ši visą zoną apimanti programa 
prasidės ateinantį mėnesį.

„GELBfiKIME DP NUO RAU
DONŲJŲ"

Tokia antrašte Toronto dien
raštis savo birželio 1 d. numery 
įsidėjo Anthony Hlynkos, SC Ve- 
greville miesto parlamento atsto
vo, kalbą, kurioje jis labai pa- 

" lankiai atsiliepė apie Europos DP. 
Kalboje jis pasiūlė ir 10 punktų 
programą, kur Kanada galėtų pa
rodyti savo tikrąjį humaniškumą. 
Šie punktai yra:

1. Turėtų būti išdirbta „duos- 
naus skaičiaus" įkurdinimo prog
rama, pagal kurią būtų priimtas 
apgyvendinimo planas Ottawos ir 
jos apylinkėse. DP galėtų užimti 
negyvenamas vietas ir, pagal jo 
apskaičiavimą, vakarinės provinci
jos galėtų priimti 731.000 asmenų.

2. Įsileidžiamųjų sveikatos tik
rinimas esąs per griežtas ir turėtų 
būti sušvelnintas žmonėms, de- 
vyneriems metus kentėjusiems 
karo ir politinio persekiojimo kan
čias. Per medicinišką patikrinimą 
nubyrėdavo nuo 20 iki 56%. Bri
tų šis procentas yra žymiai ma
žesnis.

3. Taisyklės, liečiančios kana
diečių gimines, turėtų būti pra
plėstos.

4. Kanadiečiai, norį garantuoti 
DP darbą, turėtų būti su didesne 
pagarba traktuojami.

5. Kultūrininkai ir talentingieji 
DP turėtų būti įsileidžiami.

6. Specialistai turėtų būti prį- 
mami.

7. Jie neturėtų būti traktuojami, 
kaip šioje schemoje „nefiguruo- 
ją", nes kodėl vyriausybei ne
turėti antikomunistinių intelektu
alų, kurie galėtų kanadiečius pain
formuoti apie komunistų blogybes.

8. Šeimos turėtų būti iš karto 
priimtos visos.

9. Daugelis kanadiečių rūpinasi 
įsūnyti DP našlaičius; jiems reik
tų leisti tai daryti.

10. Susidomėjusiems, bet netur
tingiems kanadiečiams turėtų būti 
teikiama išsami informacija, pa
našiai kaip daro IRO, apie gru
pinių perkėlimų sąlygas. Tai labai 
svarbu kanadiečiams, kurie dėl ne
turto negali parsikviesti savo gi
minių. '

Toliau savo kalboje Hlynka 
nurodė, kad po karo komunistai 
prievarta ir kitokiomis priemonė
mis , privertė tūkstančius priešin
gai nusistačiusius DP grįžti į tė
vynes. Daug tokių geriau nusižu
dė, bet negįžo. Europoje gy
venančius IRO globoje 750.000 DP 
galėtų priimti Kanada savo krašto

lėktuvais 17.500 DP iš Vokietijosio 
į Kanadą. Antroji sutartis įsiga
liojo birželio 15 d.

„Transocean Air Lines" lėktuvai 
skraidys tarp Muencheno ir Ma- 
quieta (Venecueloje) per Shannon 
ic Airiją arba per Gander, New
foundland ir Hartforda / Connec
ticut. Kelionė užtruks 30 valandų 
Susisiekimą palaikys Douglas DC- 
4 lėktuvai, kurių įgulas sudaro 9 
asmens ir kurie gali paimti 44 ke
leivius. Keleiviai yra bendrovės 
apdrausti.

PCIRO gen. sekretorius Wiliam 
Hallam Tuck pareiškė, kad lėk
tuvais gabenti DP buvo priverstas 
todėl, kad nėra pakankamai laivų, 
kuriais galėtų priimtus emigrantus 
nugabenti į jų paskirties kraštus. 
Nors pergabenimo išlaidos lėktu
vais esančios ir žymiai didesnės 
negu laivais, bet, atmetus visas 
aprūpinimo išlaidas, kurios susida
rytų dėl laivų trūkumo DP išlai
kant 'stovyklose- iš tikrųjų tas 
skirtumas labai sumažėja. Be to, 
reikią nepamiršti ir to fakto, kad 
tuo būdu IRO gali ištesėti savo 
įsipareigojimus pabėgėlių ir pri
imančiųjų kraštų atžvilgiu.

Ir ateity lėktuvais DP pergabe
nimas vis didės. Per liepos mėn. 
tikimasi pergabenti 500 DP, o rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiais šis 
skaičius dar padidės.

vedę vyrai, netekėjusios moterys 
ir vedusiųjų poros be vaikų. Per 
Augsburgo stovyklą vyks ne tik 
iš Augsburgo, bet ir iš Gautingeno 
ir Muencheno Area. Pirmojoje pro
gramoje numatyta išleisti 1100 
DP. Australijos komisija atvyksta 
birželio mėn. 26 d. Verbavimo į 
Angliją, komisiją jau atvyko ir 
pradėjo darbą.

Kaip žinome, Australija šiuo 
metu veda derybas su IRO ir kari
nėmis britų ir amerikiečių valdžio
mis Vokietijoje dėl didelio DP 
skaičiaus įkurdinimo Australijoje. 
Australija numato duoti specialias 
radio transliacijas, norėdama pa
didinti DP susidomėjimą tolimąja 
Australija.

DĖL APELIACINIŲ SKUNDŲ 
„ELIGIBILITY" REIKALU

Apeliacinė įstaiga pašalintiesiem 
iš DP Ženevoje per L. Raudonąjį

Kasselio naujienos
—Gegužės 29 d. Liet. Kultūros 

Fondo Kasselio skyrius suruošė pir
mąją literatūrinę popietę „Kiek mes 
pažįstame savo rašytojus". Šios po
pietės programą sudarė lietuvių rašy
tojų prozos bei poezijos ir keletos 
populiarių dainų skaitymas. Gi klau
sytojams buvo suteikta proga atspėti 
skaitomųjų kūrinių autorius. Pasi
rodė, kad žinomiausių dainų, kaip 
„Leiskit i tėvynę“, „Gražių dainelių 
daug girdėjau“ autorių.. S| kartą pu
blika bevelk neatspėjo. Penki dau
giausia pažlstantieji savąją literatū
rą buvo apdovanoti knygomis. Litera
tūrinė popietė užbaigta kasseliečių

Kryžių praneša, kad apeliaciniai 
skundai ne visada būna tvarkin
gai įteikiami ir dėl to ilgiau su
gaištama, iki jie išsprendžiami. 
Ypatingai daug sunkumų sudaro 
skundų vertimas į anglų ar pran
cūzų kalbas. Pačių suinteresuotųjų 
naudai primenama apeliacijoj 
tiksliai pažymėti šiuos dalykus:

1. apeliacijos datą,
2. vardą-pavardę ir tikslų pilną 

adresą,
3. datą ir vietą, kurioje apeliuo

jantysis buvo prapažintas 
„ineligible",

4. priežastis, dėl kurių jis buvo 
„ineligible" pripažintas,

5. apeliaciją parašyti anglų ar 
prancūzų kalba, ar bent jau 
vokiškai.

Dar tenka pridurti, kad peticijoj 
turi būti prašoma ne grąžinti DP 
statusą, bet „eligibility" (E.).

AUGSBURGO DANTŲ TECHNIKŲ 
MOKYKLA IŠLEIDO PIRMĄJĄ

LAIDĄ
Po Intensyvaus devynių mėn. darbo 

Augsburgo dantų technikų mokykla 
gegužės 31 d. išleido pirmąją dantų 
technikų laidą. Baigiamuosius egza
minus išlaikė ir dantų techniko- di
plomus gavo 21 asmuo. Be praktiš
kųjų darbų, kuriuos kursantai buvo 
gavę atlikti egzaminams prieš mėnesi 
laiko, būsimiejl dantų technikai tu
rėjo Išlaikyti egzaminus ir iš teori
nės dalies. Egzaminavo tos mokyklos 
lektoriai: mokyklos vadovas adj. dr. 
V. Damijonaitis, dantų gydyt. K. Gu-

nuotr.

Eichstaetto liet, gimnazijos moksleivių ateitininkų Maironio kuopos 
lis dalyvavusios bendruomenės. Dešinėj: garbės prezidiumas. Kalba 
Gmuendes M. Pečkauskaitės. Eichstaetto Maironio ir Scheinfeldo S. 
(kairėj) ateitininkiškąjl garbės pasižadėjimą davę moksleiviai at—

žią davė prof. Stp. Kolupaila Ir iki'fingerten PQ-Dauer belm Menschen“. 
šiandien Jiems tebevadovauja. Kursų ----- ■ ■ ■* ”-J
tikslas padėti tiems klausytojams, 
kurie negali pradėti ar tęsti toliau 
Jau pradėto aukštojo mokslo univer
sitete, ir paruošti statybos technlkus- 
inžinierlus. Per šiuos dvejus metus 
išvarytas didelis baras šiame darbe- 
baigiamas jau ketvirtas semestras. 
Praeita: . melioracijos, hldrometrlja- 
hidrologlja, hidraulika, topometrija, 
skaičiavimo technika (skaitė prof. 
Kolupaila), trobesių konstrukcija, že
mės darbai, vandens keliai' (prof. 
Simoliūnas), statyb. medžiagų techno
logija (doc. Damušls) .architektūros 
enciklopedija, braiž. geometrija, mie
stų planavimas, žemės ūkio statyba 
(doc. Kriščiukaltis), statika, medžia
gų atsparumas (adj. Sčesnulevičius), 
techn. braižyba, grunto mechanika 
(adj. Daniliauskas), chemija " (adj. 
Vaitiekūnas), aukštoji matematika 
(vyr. asist. Zalubas). Atliekant prak
tikos darbus prof. Kolupailos ir prof. 
Šimollūno skaitytų dalykų, nemaža 
yra pradėję dipl. inž. Bulota ir inž. 
Gudelis. Daugiau ar mažiau yra pasi
darbavęs dipl. inž. K. Gasparėnas, 
bebaigdamas skaityti statyb. medž. „ „ • „
technologija ir kit. Darbui sąlygos DELEGATUROS PRANEŠIMAS, 
buvo Ir tebėra sunkios: protarpiais T nolacratūm nraneša kad neturėta net spec, kursams patalpos, Delegatura praneša, 
klausytojai neužskaitomi dirbančiai- Metrikų Skyrius numato artimoj 
sials ir neatleidžiami nuo darbų, ateityje baigti savo darbą. Todėl 
kursų lektoriams nepripažįstamos nračvmai metrikoms sudarvtitaip pat dirbančių teisės ir pan. Vis Pra5Ymal 1?e4.“1K°1PS2! J “
dėlto kursų vadovybė, lektoriai ir bus priimami tik iki s. m. liepos 
klausytojai rankų nenuleido ir iki mėn. 31 dienos. Norintieji minė- 
šiandien ryžtingai tebedirba. dokumentais apsirūpinti ra-
vnTiSilYc0 S procesijoje kartu su ginami neatidėliojant tai pada- vokiečiais įspūdingai dalyvavo vietos "... J
lietuvių kolonija, žygiuodama paskui 
Lietuvos ir Vatikano vėliavas. Tai, II. Pranešama suinteresuotiems 
vS5, toks sausus ,r gražus lietuviams katalikams intelek- 
yiešas lietuvių pasirodymas Kemp- fliaiaTT1c kad 5ja vasara (kain ir tene. Dalyvavo ne tik mokyklinis rialams, Kaa šią vasarą (Kaip ir 
Jaunimas, bet ir suaugusieji, kurių pernai) vakarinėse Vokietijos zo- 
^!?senlabal<x ž,ymus, skaičius buvo nose lankysis T. Gerald A. Walsh 
vyrų. Procesijoje dalyvavo per 700 q t sr T Pdimrd Rmnpv T mūsų tautiečių. Ne veltui vokiečiai Lduard Kooney b. J.,
sakė, kad lietuvių procesijoje daly- parinkdami iš išvietintųjų inte- 

x daužau, negu pačių vokiečių, lektualų tinkamus įvairioms 
rtHOrtU. BaS1Mau°ytik°uta?: J Ą.V.katalikų mokykloms moky-

—... . .. tojus. Jie priiminės interesantus:
Mūnchene — birželio mėn. 24—

26 dienomis; 
Frankfurt/Hoechst — liepos 

mėn. 2—6 dienomis;
Prancūzų zonoj — birželio mėn. 

26 — liepos mėn.. 1d.; (priė
mimo vieta nėra nustatyta)

Britų zonoj — liepos mėn. 7— 
16 dienomis; (Meppen, Han
nover, Hamburg)

Interesantai bus priiminėjami 
--------  ’ ’ ‘ * Kitų

tintų giesmių. Pats gražiausias alto
rius, kaip daug kas sakė, buvo lie
tuvių, pastatytas prie lietuvių stovy
klos. Kruopščių mūsų moterų rankų 
iš žolynų dailiai išpinti tautinių juo
stų motyvai, nuleisti iš abiejų alto
riaus pusių, tarp žolynų ir gėlių lie
tuviškų audinių aptiesalai ne vieną 
žiūrovą traukte traukė susidomėti 
lietuvių liaudies menu. ea.

JAV GUBERNATORIAI 
LAUKIA DP

no-New York Herald Tribune, 
rėdamas sužinoti apie DP apgy
vendinimo galimybes paskiruose 
JAV štatuose- anketų būdu ap
klausinėje tų štatų gubernatorius. 
Vakariniai trys štatai šiuo reika
lu esą visai optimistiški- tuo tar
pu rytinės sritys tiek daug vil
čių, neduoda. Pagal surinktus mi
nimo laikraščio duomenis, JAV 
galėtų absorbuoti 100.000 DP.

Gub. Thomas E. Dewey - New 
York, Alfred E. Driscoll-New Jer
sey ir gub. James C. Schannon- 
Connecticut pareiškė, kad DP rei
kalingi įvairioms darbo sritims, 
bet kartu pabrėžė, kad butai su
darys problemą.

______________ — Dewey apskaičiavimu, vien New 
gerovei pakelti ar kitas kuris IRO Yorko štate galės darbo rasti apie 
narys. Kanada iki balandžio mėn. nAn TAr> 
pabaigos yra priėmusi 16.000 DP.

rašytojų A. ir J. Mekų bei A. Lands
bergio kūrinių skaitymu.

— Gegužės 17 d. LR Kryžiaus pa
stangomis stovykloje suruošta daik
tinė loterija, šiai loterijai daugumą 
fantų suaukojo stovyklos gyventojai, 
kurie ir vėliau ją gausiai parėmė.

— Gegužės 31 d. įvyko steigiamasis 
lietuvių kooperatyvo susirinkimas. 
Jame išrinkta valdyba bei revizijos 
komisija ir priimti kooperatyvo įsta
tai. Reikia manyti, kad šis koopera
tyvas padės kovoje su „juodąja 
rinka“, kuri Kasselyje buvo plačiai 
išsiplėtus.

Edv. š.

Mūncheno Universitetas jam suteikė 
medicinos daktaro laipsni, jo moks
lini darbą Įvertindamas magna cum 
Įaudė. Dizertacija plačiai išnagrinėja 
elektrokardiografijos reikšmę neryš
kių širdies pakitimų pažinimui.

PADĖKA

Buv. Stuttgarto studentų 
V-bos pirminką Coli. BUDĖ
JŲ ir Coli. ŠAULINSKAITĘ 
IEVUTĘ, sukūrusius šeimos 
židinį, nuoširdžiai sveikina 
ir linki laulėtos ateities.

Lietuvių Studentų V-ba 
Stuttgarte

Didžiai gerbiamas Tėvas Gut
auskas, S. J., š. m. gegužės mėn. 
buvo apsistojęs Frankfurte/M,, kur 
suorganizavo ir pravedė tris gru
pes uždarų rekolekcijų: aštuonių 
dienų — vynams, trijų dienų — 
vyrams ir trijų dienų — mergai
tėms. Rekolekcijomis pasinaudojo 
18 studentų ir 11 studenčių iš 
Frankfurto/M. bei aplinkinių u-tų.

Gerb. Dvasios Tėvui už suruoš
tas rekolekcijas visų jose daly
vavusių vardu nuoširdžiai dėkoju.

Stud. Pr. Grušauskas

PRANEŠIMAI
Knygos formatas in fol. (DIN A 4), 

128 psl. su 440 paveikslų (iš jų 137 fot.) 
Aut. leid., Stuttgart 1948. Pardavimo 
kaina RM. 30.—: platintojams 15% 
nuolaidos, užsisakant ne mažiau 10 
egz. Knygos siunčiamos išperkamuoju 
mokesčiu.

Užsisakyti: Buchdruckerei Holoch 
(J. Gimbutas). (14 a) Stuttgart, Sene- 
felderstraBe 16.

Švedijos pabaltieCiai 
PRAŠOSI į KANADĄ

• Kanados Senato imigracijos ko
misijai įteiktas maždaug 22.000 
Pabaltijo pabėgėlių prašymas leisti 
jiems .įvažiuoti Kanadon.

Senatorius T. A. Crerar perskai
tė vieno buv. Estijos parlamento 
nario, pabėgusio iš Švedijos ir gy
venančio Kanadoje, laišką, kuria
me nurodoma, kad „asmeninio 
saugumo atžvilgiu DP Vokietijoje 

. yra žymiai geresnėje padėty negu 
pabėgėliai Švedijoje".

Švedija išdavusi 135 Pabaltijo 
pabėgėlius ir, gautomis žiniomis, 
jų dauguma esiį nužudyti, kiti nu
teisti po 20 metų priverstiniems 
darbams. Laiške sakoma, kad jei 
Švedija jaustųsi pakankamai stipri 
ir nepriklausoma, gal ir galėtų 
atsispirti rusų reikalavimams.

Komisijos nariai svarstė Kana
dos imigracijos taisyklių praplė
timo klausimą. Senatorius Wilson 
nurodė, kad pageidavimas įsileisti 
ir tolimesnius- gimines esąs jau 
patenkintas bet jis taikomas tik 
Vokietijos ir Austrijos stovyklose 
gyvenantiems DP, nes jų problema 
esanti žymiai skubotesnė.

„Viskas, ką aš galiu pasakyti 
apie išvietintus asmenis Kanadoje, 
yra tik teigiama", pasakė sena
torius Crerar.

Estų parlamentaro Weiler laiške 
nurodomos kai kurios įsileistinų 
išvietintųju asmenų kategorijos 
(Globa and Mail, 48. 6. 3).

Iškilmės Rebdorfe
Gegužės 30 d. i Rebdorfą atvyko 

J. E. vyskupas Vincentas Brizgys. 
Organizacijos, mokyklos ir bendruo
menė Jo Ekscelenciją pasitiko toli už 
stovyklos ribų, kur buvo pastatyti 
garbės vartai. Bendruomenės vardu 
sveikino LTB vietos komiteto atsto
vas P. Ličkus.

J. E. Ganytojas vietos stovyklos 
bažnyčioj atlaikė Sv. Mišias, pasakė 
kelis pamokslus, suteikė savo ganyto
jišką palaiminimą ir nemažam skai
čiui katalikų daugiausia Jaunuoliams 
ir vaikam suteikė sutvirtinimo sakra
mentą. Taip pat kiek anksčiau tą 
pačią dieną vaikučiai ėjo pirmosios 
Sv. Komunijos. Siems vaikučiams po 
pirmosios Komunijos buvo suteikta 
ir sutvirtinimo sakramentas.

Prieš pamaldas Rebdorfo stovyklos 
bažnyčioje buvo pašventinta Elch- 
staeto lietuvių gimnazijos mokslei-

50.000 DP.
New Jersey gubernatorius pa

reiškė, kad jo štatas galės priimti 
visą pagal kvotas nustatyą skai
čių.

Apklausinėjimas parodė, kad gu
bernatoriai nori gauti apmokytų 
darbininkų, ypatingai tekstilės, rū
bu ir chemijos pramonei. Nemaža t stačiu 11CIUV14 ftuiuKnajva 111V1.01C1-
paklausa ir žemes ūkio darbininkų, vių ateitininkų Maironio kuopos vė- 
tabako augintojų, gailestingų sese- Have. į šventę buvo atvykę iš schw. 
.... „am., n a f a m an f nii. Gmuendes M. Pečkauskaitės ir išrų ir namų patarnautojų. Scheinfeldo St. Šalkauskio vardo

Floridos gub. Millard F. Gald- moksleivių ateitininkų kuopų atsto- 
well pranešė, kad jo štatas galės vai bei jų vėliavos ir kartu su vietos 
priimti daugiausia 10.000 DP. Kiti t»ut,ne vėliave

iš 
vardo

DP LĖKTUVAIS
Gegužės 26 d. pasirašyta 

tis tarp oro susisiekimo 
„Transocean Air Lines Ine" ir IRO. 
Pagal šią sutartį per keturis mė
nesius bus pergabenta 2800 DP 
šeimų grupėmis iš Vokietijos į 
Venecuelą.

Tai yra antra tokio pobūdžio su
tartis. Prieš keletą .savaičių pasi
rašyta sutartimi bus pergabenta

sutar- 
b-vės

Iš Erlangeno gyvenimo
Nors ir maža lietuvių bendruome

nė, bet kultūrinė veikla neatsilieka, 
gal būt, ir nuo didesnių stovyklų. . __ . ___
Motinos dienos minėjimas, kaip ir vi- NCWC įstaigų patalpose, 
sam. kultūringam pasauly, buvo pa- tikslesnių žinių Delegatura ne
minėtas su derančia pagarba ir mei- tl]ri 
le motinai. Iškilmingas , pamaldas 
lietuvių koplyčioje atlaikė vietos ka
pelionas kun. St. Lisauskas Ir pasakė 
tai dienai pritaikinta pamokslą. Po 
pamaldų iškilmingas motinos dienos 
minėjimas vyko gražiai išpuoštoje Visi -------------------- ------- ------- .
lietuvių pradžios mokykloje. I garbės anketas, prašome Jas užpildžius nea- 
prezidiumą moterų komiteto pirmi- tidėllojant grąžinti LTB Kultūros Ta- 
ninkė E. Kauševičienė pakvietė tris rybai, DP Baltic Camp, Augsburg- 
skaitlinglausiai turinčias vaikų moti- Hochfeld (13 b). Reikalas yra skubus, 
nas. Pradžioje sugiedota Marija, Ma- LTB Kultūros Taryba
rija. Motinas sveikjno kun. Lisauskas 
Stasys, Komiteto pirmininkas A. Ge- 
lažėla, LRK. Erlangeno Skyr. p-kas 
Šalkauskas Stasys. L.K.S.S. „ATEI
TIS“ Erlangeno draugovės pirminin
kas stud. Povilaitis Pranas. Po svei
kinimų Dr. Girtautas Kazimieras, vie
nintelis lietuvis profesoriaująs Erlan- .------
geno Universitete, motinoms pasškė stovy kloję.
prasmingą kalbą. Pradžios mokyklos Dailės Parodai JA\ Ruošti Komitetas 
vaikučiai padeklamavo motinoms ei- ----------
lėraščių. Ponia E. Kauševičienė Itelke Atspausdinta inž. dr. Jurgio 
motinoms kuklias, gautas iš LRK., Gimbuto knyga apie senąją lletu- 
dovanėles. Minėjimas buvo baigtas Vių liaudies architektūrą: „Das Dach 
sugiedant Tautos Himną. dės litaulschen Bauernhauses" (vok.

1948. 5. 13. L.K.S.S. „ATEITIS" Er- k. su anglų santr.). T u r i n y Je:liet. 
langeno draugovė surengė Iškilmingą kaimo stat. istor. apžvalga, trobesių 
pobūvi ir kuklias vaišes idėjoms col- tipai, stogų konstr. ir formos, orna- 
•legoms, baigusiems Erlangeno Unl- apžvalginis Lietuvos žemėla-
versitetą. Universitetą baigė Dr. med. Pis, liet, etnograf. statybinių terminų 
dent. Kubelskyte Elena ir med. gyd. žodynėlis ir kt. 
Kuzas Adolfas. Taip pat buvo pa
gerbti ir anksčiau Vokietijoje moks
lus baigę — Dr. phll. Girtautas Kazi
mieras, dantų gydytoja Druktelnlenė 

________________ , ,,, . , Aldona ir Dr. juf. Varnas Juozas, 
meniuklenė ir praktikos darbų vedė- visiems buvo įteiktos dovanėlės ir 
jas-dantų technikas Leo Paap. Įtei- gražių gėlių puokštės, 
klant diplomus, naujuosius praktiš- • 
kųjų mokslų lietuvius pradininkus 
sveikino jų lektoriai, lietuvių komi
teto atstovas ir kiti. Palinkėta vi
siems ir toliau tobulintis savo nau
joje profesijoje, pagal galimybes 
stengtis gauti darbo laboratorijose, 
ligoninėse arba tęsti darbą pačių 
kursantų pastangomis įsteigtoje labo
ratorijoje. Kalbose pabrėžta, kad gri
žus tėvynėn jų laukia didelės gali
mybės ir platūs darbo laukai, o emi
gracijoje taip pat ne vienam nauja 
profesija bus pragyvenimo šaltinis.

Delegaturos Kancleris

Kultūrininkų žiniai 
kultūrininkai, kurie yra gavę

Dailės Parodai Amerikoje Ruošti 
Komitetas praneša, kad prieš išga
benant tos parodos eksponatus i JAV. 
ruošiama lietuvių dailininkų tremtyje 
paroda. Jos atidarymas Įvyks š. m. 
birželio mėn. 27 d. Hanau lietuvių

Daugiau negu dvejų metų prak
tikoje esame mūsų baltiečiams 
klientams atgavę jų prarastą tur
tą. Baigdami pabėgėlių turto at
gabenimą iš rytinės zonos, prane
šame, kad visi užsakymai, kuriuos 
gausime iki š. m. birželio 15 d., 
bus išpildyti. Užsakymų po liepos 
1 d. nepriimsime. Užsakant perga
benti turtą, reikia pridėti firmos 
vardu paruoštą įgaliojimą, nuro
dant dabartinį turto globėją, vietą 
ir turto sąstatą. Užsakymui reikia 
pridėti RM. 50.— kelionės ir ki
toms išlaidoms padengti. Galutinė 
suma bus maždaug RM. 5.—10.— 
už kg. (brutto) plus geležinkelio 
prekių tarifo išlaidos, eventualiai 
įpakavimo medžiaga ir t. t. Visas 
šias išlaidas galima sumokėti siun
tinį gavus.

Turint galvoje dabartines prekių 
pergabenimo aplinkybes ir įvai
rius trukdymus atskirų okupa
cinių zonų, mūsų klientams pata
riame daugiau pasitikėti laime 
gu apdraudimo bendrovėmis.

Visi siuntiniai, siunčiami į 
jūrį, nežiūrint nei svorio nei 
balų skaičiaus, adresuojami mums 
į Hannoverį, kur turime sutvar
kyti muitinių ir kitų su transpor
tu susijusius formalumus.

Iki vokiečių valiutos reformos 
įmokėjimai reichsmarkėmis priima
mi į mūsų bankų sąskaitas. (Mūsų 
provizija 2% nuo bendros sumos). 
Dirbame su šiais bankąis: Merkur 
Bank (Komerz Bank) einamoji 
sąskaita 9750, Niederdeutsche 
Bankgesellschaft einamoji sąskai
ta 402k7, Tscheck Hannover eina
moji sąskaita 106477.

Prekybos ir Transporto kon
tora Ing. Edg. Elberings & Co. 
Hannover, Fuhrenplan 5, tel. 
64097. (Lie. MRA—16376)

ne-

už“
ga-

Paieškojimai
Emilija Perekšlienė-Baltrėnaitė (Iza- ji, arba jų likimą žinantieji, prašomi 

va„emi J?“.<?• bėlės Baltrėnaitės sesuo) gyvenanti-kreiptis | C/Kartoteką per vietos LTB
kun T.iRAuskas ati- ... -- - - - ----- padalinius, kartu nurodant skelbimo

eilės numeri ir savo adresą.
622. STASIUKONIS Julius, Stasys ir 

jų sesuo Ona SEMANTONIENE Bal
čiūnaitė Ona iš Šiaulių; adv. SU- 
DIKAS Povilas; BATVINYTE Aldona 
(1930) iš Uosių.

623. PELDAVICIUS Stasys su vai
kais ir KUNDROTAS Ričardas su se
serimis iš Piktaičių; Rimkus Magdėlr 
BAURINIENE Marė iš Trakiškių.

624. SVEISTYS Stasys iš Šimkaičių; 
MIKOLAITIS iš Raseinių; LAURI
NAITIENE Elena: RUDIENE Eufro- 
ziją iŠ Kumpikų; NORVILĄ Kazys iš 
Kartenos.

625. KUNKYS Adolfas (1925) iš Kre
tingos; SKUČAS (gyvenęs Insterbur- 
ge); TORNER Harry (1935) iš Kara
liaučiaus: PETRAUSKAITE Anelė iš 
durklų.

626. Gauti adresai iš JAV: Irenai 
Poželienei, Katrynai Kvietkauskineei- 
Levickaltei, Onai Stirbytel, Filomenai 
Mickunlenel-Jurskytel. Zuzanai Mlk- 
lovaitei, Jeronimui Martišiui, Onai 
Salpukienel - Kavaliūnaitei, Adomui, 
Jasui, Mildai Duliebienei-Slejeraitei, 
Pranui Karpavičiui, Ignui Dzevečkal, 
Augustinai Kalvaltlenel-Grlbnerytei ir 
Henrikui Bokul. Užklydę laiškai: Jo
nui Dvarionui nuo Lilės G., J. Masai- 
čiul nuo Mrs. K. Reinhordt ir Navic
kui nuo Mr. Kazio Navecko.

Biberach-Riss, Tūbingen, Fellbach, 
Freiburg/Br., Haslach, Klrchhelm- 
Teck, Konstanz, Rottweil, Schwae- 
bisch-GmŪnd, Tettnang. Trossingen, 
Wangen, Wurzach, Welden, Bad Nau
heim. Malnz-Kastel, Offenbach ir Hei
delberg gyvenantiems LTB apylinkė
se tautiečiams pranešama, kad visi 
jų daryti Ieškojimai sustabdomi ir 
gaunamų adresų, laiškų bei praneši
mų. perdavimas sulaikomas tol, kol 
jie nepaveiks savo apylinkių parei
gūnus taip, kad šie. pagaliau, prisiųs
tų C/Kartotekai daugeli kartų reika
lautus kasmėnesinius pranešimus (Iš- 
vyko-atvyko. mlrė-glmė, susltuokė- 
išsiskyrė), apimančius 1944—1948 metų 
laikotarpi, o po to, siuntinėtų tokius 
pranešimus ^Kartotekai kas mėnuo. 
Reikiami pranešimų blankai Ir ins
trukcijos yra išsiuntinėta visoms LTB 
apylinkėms per jų Apygardų Komite
tus jau prieš metus.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Į gražiai išpuoštą stovyklos salę su
sirinko daug E.'.tz±z~..-‘.z 
Trumpa malda kun. Lisauskas ati
darė pobūvi. Draugovės pirmininkas 
Povilaitis Pranas pasveikino soleni- 
zantus ateitininkų vardu ir palinkėjo 
sėkmės idėjiniame bei asmeniniame 
darbe. Dr. Girtautas Kazimieras ta 
proga pasakė kalbą, paliesdamas 
mokslo svarbą paskiram žmogui ir 
tautai.

Taip pat ir A.J.S. „šviesa" pirmi
ninkas Mildažis Jonas pasveikino so- 
lenizantus. LTB. Komiteto p-kas Ge-

Amerikoje, 21 St. James Ave, Nor
wood, Mass., ieško giminių Didžiulių 
iš Panevėžio miesto ir sakenlų iš 
Panevėžio apskr.

Stasė Lankauskaitė — Cepreckis 
ieško savo seserų ir brolio iš Prel- 
kapės kaimo, Kėdainių apskr. Elenos, 
Onos, Antaninos ir Prano Lankauskų 
bei Martyno Grigo. Rašyti. 530 He- 
milton, St. Harsson N.Y. USA Stella 
Cepreckis.

Australijos lietuvis ieško šių asme
nų, gyvenusių 1945 m. Arnsdorf La
ger bei Llegnitz: Kvietkaitės Elenos 
ponios su dukrele, gyv. tame pačiame 
kamb. su p. Kvietkaite (pavardė neži
noma) ir Kyno šeimos. Atsiliepti 
šiuo adresu: A. Leuterltz, Oldenburg 
i o. Mittags Weg 27 (23) British Zone.

Našlaičius globojantiems
Viena geraširdė tremtinius remianti 

lietuvių bevaikė šeima, gyv. USA., 
nori Įdukrinti ir pas save atsikviesti 
nšlaitę mergaitę. Amžius 2-7 metų. 
Suinteresuotuosius prašau rašyti A. 
Ilekiui. Mattenberg DP Camp, Kassel- 
Oberzwehren, Trumanstr. 23.

Kalbant apie Augsburgo dantų 
gubernatoriai savo atsakymuose "p"“Mip.rU stovyklos salėje įvyko Sh"^ikSg^1,į1,SH?£Mm^Į 
nebuvo tokie optimistai. Maine, moksl. at-kų Maironio kuopos iškll- tremties gyvenime reiškinys. Mo- 
Vermont ir New Mexico guberna- mingas posėdis. Darbo _ prezitiu- kyk]a susikūrė, galima sakyti, iš nle- 
toriai pareiškė kad iie mielai su- pirmininkavo A. <x?HAliaIuska*' ko: pradedant neturėta nei įrankių, tonai pareisKe, mu jie nueini su sekretoriavo D. Vėlavičiutė ir A. onaratn nol inkin medžiami Til?tinka su DP atvykimu į JAV, bet, Barzdukaitė. Į garbės prezidiumą aParatl». nei Tllf
deja, jų štatai galėsią priimti tik b.uv° Pakviesti J- E: Brizgys. Eich-

x i ■ i,:.. ic g ei staetto kunigų seminarijos lietuvių
mažus kiekius, (o “ b) klierikų rektorius prof. dr. kun. Pr.

Manelis, stovyklos klebonas kun. P. 
Jakulevičius, naujai pašventintos vė
liavos kūmai gyd. K. f ■ • •

",------ _ nei aparatų, nei jokiu nieuzia^ų. i ik-
gVbėn . tal visų kursistų didelėmis pastango-

. e. Brizgvs. Eicn- mls ypatingai tos mokyklos seniūno 
p. Sasnausko, mokykla įsigijo visą 
reikalingą aparatūrą, įrankius ir gau- 

ATIDARYTA NEUBURGO DP JakuYeviciw.* naujaiT^ventin't^ ’ vė- JaY° re^allngą P^fos darbams 
AMATŲ MOKYKLA »«/»» kūmai Kyd K. Stuoplenė Ir t’auemk. u«įsą k p""švietimo valdyboš inspektorius St. fas’ ,,, ,gips4 ir P“n- 1S “Kį7Birželio 10 d dalyvaujant kari- Barzdukas, švietimo valdybos insp. Jū. įleidusi pirmąją laidą, mokykla wo I J * V. Llulevlčius. MAS Centro Valdybos PaHko pilnai įrengtą laboratoriją. La

nes valdžios, IRO ir tautinių ko- nirmininkas Vvt Zvirsždvs MAS boratorija, dėl patalpų trūkumo, tu- 
mitetų atstovams, atidaryta Augs- Maironio kuopos' dvasios vadas dr rėjo tilpti viename kambary. Tai ii- 
hiirnn Area 5 amatu mokvkla kun- A- Milius, Stud. At-kų C. V-bos 2on?a- }abai sunkindavo praktikos burgo Area O amatų mokykla atstovas s Nenorta> stOvyklos švie- darbų atlikimą ir priversdavo kursis- 
Neuburge. Kol kaa mokykloje ve.- timo lr kultūros vadovas J. Juodis, tus- ypač egzaminų metu, dirbti net 
kia odininku, moterų rūbų siuvimo LTB Eichstaetto apylinkės komiteto Pamainomis per beveik ištisą parą, 
ir mūrininku ekvriai Lanko anie atstovas P. Ličkus. ELG direktorius Klausytojai laboratoriją įrengė dau- ,nnm?n" kU sky.r?aL L?nk? a.Pie 4r skautų Nemuno tunto tuntinlnkas giausia savo lėšomis. Nedidelę pa- 
100 įvairaus amžiaus ir įva.nų paSkt. st. Rudys, ELG vicedirektorius ramą gavo iš LR Kryžiaus. Norė- 
profesijų DP. Artimoje ateity pra- Pr. Pauliukonis ir skaučių Vilnelės darni, kad šios profesijos galėtų mo- 
dės veikti stalių- dailydžių, me- tuntlninkė pask. T. Kelzglenė. kytls ir kiti Itetuvlal kurstai tabo- 
chanikų. tekstilės dažymo ir pan. Au,fs'”1Tti'Idn,b '"‘"’“‘t rTld“
kursą:. Klausytojais priimami Augs- pasakyta visa eilė kalbų ir perskai- Pradėti darbą su antrąja laida. 
Augsburgo Area išvietintieji as- tyta sveikinimų raštų.3 .... . _ v ?9 ir sn h Rphrinrfn f t technikų nori praktikuotis toje labo-
mens. Jie laikomi dirbančiais — GimnazlJos moksleivių ateitininkų ratorijoje ir toliau. | antrąją laidą 
gauna papildomą maistą ir cigare- Maironio kuopa pastatė P. Vaičiūno Priimta tik 10 naujų klausytojų, 
tęs. Lektoriais pakviesti tų pačių dramą „Sudrumstoji ramybė". Vei- . . kalas tėkminBAl snvAirtintae ificlrvrsiesričių DP specialistai.

AUGSBURGO EMIGRACINĖ 
STOVYKLA PRADĖJO DIRBTI

Skelbimas Nr. 35
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime suminėti asmenys. 
Ieškomieji, arba jų likimą žinantieji, 
prašomi kreiptis | C'Kartoteką per 
vietos LTB padalinius, kartu nuro
dant’ skelbimo eilės numeri ir savo 
adresą.
615. JASAITIS Pranas nuo Simno; 

PRANIULIS Ignas iš Megučionių; 
CEPOKAS Juozas (1909) iš Kur- 
pikų; PETRAUSKAS Stasys nuo

.... laivo „Prezidentas S."
lažėla Antanas, sveikindamas idėjos 616. VALIOKIENE — Daubaltė Mari- 
draugus baigiusius universitetą, ta —--------
proga trumpai palietė dideli ateiti- 
ninkijos įnašą Lietuvos laisvės ko
vose. Tylos Ir susikaupimo minute 1MCVyB «
buvo pagerbti Idėjos draugai ryžtln- 617. POLSKYTE Antanina Iš Raseinių; 
gai kovoją už Lietuvos laisvę ir ne- ..
šioją garbingą partizano vardą Lie
tuvos žemėje. Alljonis.

ja; LEeKEViClENE — Pečkaitė 
Elena; REICHERT AS Albertas ir 
Sofija iš Kauno; BRAZAUSKAS 
Mečys iš Ukmergės.

SIMEITIS Jokūbas (1901) iš Jak- 
štelių; RADAUSKAI Juozas ir 
Vincas iš Daukšių;. ST AC AS Leo
nas (1912) iš Kauno:

Nauji medicinos mokslu daktarai 618. vaitaitis Martynas iš svidžių; ZTT-KVTf'TTTC! Aiiaiictna 19 Rtran-
Erlangeno Friedrich-Alexander uni

versitetas sutelkė medicinos daktaro 
laipsni studentei Elenai Kubelskytei, -----------
kuri valstybinius egzaminus išlaikė 619. Dr. BRAZYS Algirdas ir jc 
1947 m., o 1948 m. sausio mėn. apgynė šuo NATKEVIČIENĖ; BIELL 
disertaciją „Septische Erschelnungen "*------ *“ - ---- «
nach der Zahnextraktion (zum Pro
blem der Fukosmobilisierung").

Dr. Elena Kubelskytė gimė 1921 m. 620. Mrs. Rozalija Rusecka, Box 6, 
spalių mėn. 1 d. Kaune, kur mokėsi -----
ir 1940 m. baigė Sv. Kazimiero Se
serų kongregacijos gimnaziją. Tais 
pat metais įstojo | Vyt. Didž. U-to 621. 
Medicinos Fakulteto odontologijos 
skyrių. Toliau studijavo Breslavo, 
Leipcigo ir Erlangeno universitetuose. 

Dr. Kubelskytė yra pirmoji lietuvė, 
išlaikiusi tame universitete aukštojo 
mokslo egzaminus. 

Mūncheno universitetas medicinos 
daktaro laipsni suteikė Jurgiui Vens- 
kūnui.

Dr. Jurgis Venckūnas, vienturtis 
gydyto sūnus gimė 1920 m., lankė 
T. T. Jėzuitų gamnaziją ir studijavo 
mediciną Kauno V. D. Universitete. 
Karo atblokštas 1 Vokietiją, baigė 
1945 m. Lelpzigo medicinos fakultetą.

Nežiūrėdamas sunkių tremties gy
venimo sąlygų, jis gilinosi visą laiką 
savo mokslo šakoje. Pasirinkęs krau- 

Linkėtina, kad mokyklos vadovybė Jo ir širdies ligų specialybę, klausėsi

kalas^sėi^ngai‘suvaidintMr’išskyras* tv^S‘a s 
vieną kitą, vaidinanti mažiau svarbų „va^ 
vaidmenį. Matyti jog būta didelio 8 vaL) ir vadovybės buvo Iver- 
pasiruošimo. veikalą statant. Režisavo visi klausytojai buvo laik°-
ir puikiai dekoravo J. Juodis. Tai ml dirbančiais, gaudami dirbančiųjų 
buvo paskutinis J. Juodžio režisuotas Priedus-

Kovo mėn. atidarytoji Augsbur- veikalas Rebdorfo, nes jis: su šeima Linkėtina, kad mokyklos vadovybė ,jo ir wmm umh spcu.uLyuą, Klausėsi 
go emigracinė stovykla iki šiol an.\K , pe, ^ovy- ir toliau su tokia pat energija ruoštų- jau Leipzige prof. Dr. med. J. Būr-

u - i Moksleivių ateitininkų Maironio nauiaia dantų techniku laida ir na- ger'lo ir prof. Hochrein'o. Vėliau, tar-yis tebebuvo organizavimosi ir kUopa J. Juodi atsisveikino savo ^sj* tauS^Mus nStoomoms kaudamas Mūnchen'o miesto ligoni-
laukimo Stadijoje Tik birželio šventėje, iškilmingo akto metų įteik- ntpitips rilpnnms talkininkavo ivatriome moksli,
mėn nirmoie nucėiP nrasidėio dama dovanėlę ir puokštę.gėlių, sto- ate,tles dienoms,
men. pirmoje puseje prasidėjo vyklos komitetes atsisveikino, antrą
tikrasis jos darbas. Šiuo metu sto- įkartą suvaidinus „Sudrumstąją 
vykioje gyvena apie 300 DP, no- ramybę. O „Sudrumstosios ramybės“ 
rinčin eminruoti i Anoliia ir vaidintojai savo režisieriui suruošė nncią emigruoti i Angliją ir Etsklrą atsisveikinimą.
Australiją. Anglijon priimami ne- j. Gaidys

ŽILEVIČIUS Augustas iš Stran- 
galių; OBELIŪNAS Jonas iš Bliū
džiu; 2EIMYTE Sabina (1924) iš 
Virbalio.

io se- 
________ ___________,_____ IAUS- 
KAS Stasys iš Kurkliškių: TUP- 
CEVSKIS Vladas iš Virbalio; WO- 
LONCEWICZ Irena iš Vilniaus.

SOMERSVILLE, Conn. / USA — 
prašo atsiliepti savo gimines AD
LIUS ir GOURIUS.

, Gauti adresai per LGK iš JAV: 
Veronikai Stirnaitei. Elenai Kvln- 
tufelaitei. Jurgiui Bandžiui, Te
resei Galinaitytei, Stasiui Bražul. 
Birutei Slavinskaitei, Filomenai 
Mickunienei — Jurskytei, Jonui 
Palevičiul, Vladui Kurtinaičiui, 
Pranui Čekiui, Antanui Grikše- 
liui, Juozui Daugeliui, Jonui Ska- 
pinskui, Bulkienei — Grabauskai
tei, Kaziui Balčiūnui, Stasiui Vit
kui, Antaninai Bubnienei—Petro- 
kaitei, Bronei Baltrušaitienai — 
Ramanauskaitei, Lilly Krištopo- 
nytei. Marijai Puttins — Piečai- 

, tei. Jurgiui Piečiuliui, Teklei Jan
kauskienei — Medzviegaitei, Sil
vestrui Slavickui, Viktorijai Vol- 
terytei, Juozui Jackevičiui, Aldo
nai Erštikaitienei — stalauskaltel, 
Onai Kubickienei — Zaicytei, 
Pranui Kapočiūnui. Juozui Ka
valiūnui ir Kaziui Domaševičiui.

, Be to, Katrynai Kvletkauskaitel 
— Levickienei laiškas iš JAV.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

ger’lo ir prof. Hochrein’o. Vėliau, tar- 
nėj, talkininkavo įvairiems moksli
niams darbams pas doc. Dr. E. Le- 
peschkln, prof. Dr. E. Romberg ir 

Kempteno naujienos prof. Dr. Wolff-Eisner. Doktorizavosi
pas garsų kraujo ligų specialistą prof.

— Birželio 2 d. sukako dveji metai Dr. W. Seitz, apgindamas dizertaciją
nuo Aukštųjų Technikos Kursų įsi- „Untersuchungen im Elektrokardio- --------------------- -- —
steigimo Kemptene. Kursams prad- gramm ūber die Beurtellung der ver- skelbime suminėti asmens. leškomie-

SKELBIMAS Nr. 36
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame

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

ŠIŲ ASMENŲ
AUSTIN Heinrichls, 20 metų, iš Pog- 

gelion i Mecklenburg;
BROSCHAT Helmut, gim. 1941, iš Is

land / Rūgen Pommern;
BROSCHAT Lene, gim. 1914. 8. 8, iš 

Insel/ Rūgen Pommern;
BRUCAS Jurgis, ginu 1915, iš Deutsch

land;
BRUCAS Kazys, gim. 1919, iš Deutsch

land;
HOLZMAN Helene, gim. 1891. 8. 30, 

Jena, iš Kauno;
SIDARAVIČIUS ------ ------

iš Kauno;
SIDARAVIČIUS 

iš Kauno;
SIDARAVIČIUS 

iš Kauno;
SIDARAVIČIUS 

iš Kauno.
CERNIAKOW Judel, 37

Muenchen;
DROBAVICIUS Jonas, gim. 1910, iš 

Marlenburg;
DROBAVICIUS Alfonsas, iš Marien- 

burg;
EPSTEIN Sender, iš Vilniaus;
FEINBERG-GRINBLAT Haya, gim. 

1902, iš Stutthof/Danzlg;
FELDSTEIN Charles, iš Vilijampolės; 
FIDLERIS Josephine. Iš Koenlgsberg: 
FIDLERIS Vilius, gim. 1903. 8. 7, iš 

Koenlgsberg;
FRITSCH Franz, gim. 1941. 3. 30, iš 

WangerimPom.;
GLICK Itschek, iš Žagarės.

Apastasija, gim. 1894, 

Leonas, 

Lėslovas, 
Vaslavas,

gim. 1920,

1921,gim. 1

gim. 1 

metų, iš

1894,

5
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LIETUVIU SAVAITRASTIS

Dilemos akivaizdoj
P. JAGMINAS

W. Lippmanas rašo, „negali būti 
rastas studijuojant Markso, Lenino 
ir Stalino raštus ir kuriant teori
jas apie sovietų mentalitetą. Atsa
kymą duos (vykiai, kurie įvyks 
per sekančius kelis mėnesius arba 
-tikriau per sekančius metus."

Britų laikraštis „People" tvirtina, 
kad sovietų užs. reik. min. Molo
tovas pasiūlė amerikiečių vyriau
sybei padalinti pasaulį i dvi įta
kos zonas, amerikietišką ir sovie
tišką" ir kad slaptos derybos vyks
ta tarp šių dviejų kraštų tarpi
ninkaujant JAV ambasadoriui Be- 
dell-Smith ir sovietų atstovui prie 
JTO Malikui. „People” toliau pas
tebi, kad sovietai yra padarę ke
letą draugiškų veiksmų įtikinti 
JAV-bes jų intencijų nuoširdumu, 
būtent, „sutikimas su suomių vi
daus reikalų ministerio komunisto 
atleidimu, atšaukimas Trieste 
numatyto* komunistų sukilimo, 
graikų sukilėlių taikos pasiūly
mas".

Apie šitokius dalykus vargšui 
DP prieinamoj spaudoj daugiau 
nieko neteko matyti ir reikia ma
nyti, kad tai yra tik gandai, kurie 
nieko bendro su tikrove neturi.

Tačiau jei iš sovietų pusės 
amerikiečiams tokie pasiūlymai 
būtų buvę padaryti, tai rodytų, 
kad sovietai tikrai yra pradėję 
„taikos ofenzyvą". Apie ją buvo 
kalbama, kai Stalinas pasikeitė 
laiškais su Walace. Amerikiečiai 
ją tada apibūdino kaip propagan
dą ir nekreipė į ją dėmesio.

Tokios „taikos ofenzyvos" tiks
las yra aiškus. Sovietai mažiau
siai nori sujaukti bei pakreipti 
Amerikos bei Europos viešąją 
nuomonę. Jie džiaugtųsi, anot 
„NYHT", jei jiems pavyktų sus
tabdyti amerikiečių ginklavimąsi 
ir paveikti, kad amerikiečiai atsi
sakytų. Europos atstatymo rėmimo.

Sovietų padėtis iš tikrųjų pas
taruoju metu tampa ne labai pa
vydėtina. Amerikiečiams susirūpi
nus savo saugumu ir pradėjus 
stiprinti savo ginkluotas pajėgas, 
santykis su sovietų kariniu pajė
gumu pastariesiems darosi kasdien 
nepalankesnis. Amerikiečių žur
nalistas W. Lippmannas laikrašty 
„NYHT" tiesiog rašo, kad laikas 
dirba prieš sovietus ir „jei Ru
sijos valdovai nori padėtį paveikti 
karinėmis priemonėmis, jie negali 
laukti, kol bus užbaigta amerikie
čių mobilizacija bei atsiginklavi- 
mas". Toliau W. Lippmannas taip 
rašo: „Kiekviena karinė jėga yra 
reliatyvi, ir dabartinėj padėty 
Raudonoji Armija, kai Europos už
kariavimo bei dominavimo instru
mentas, blogėja. Ji dar gali užimti 
Vakarų Europos kaimynius kraš
tus ir Vidurinius Rytus. Tačiau 
šitokios avantiūros kaina yra 
tikra, žinoma ir draudžiama. Rau
donoji Armija negali apginti Ru
sijos teritorijos nuo naikinančios 
atakos ir taip pat nėra pajėgi rim
tai užpulti Jungtinių Valstybių".

Taip esant suprantama, kad 
Kremliaus valdovų padėtis yra ga
na kebli. Jų didžiausias laimėji
mas būtų, jei jiems pavyktų vėl 
užsitikrinti Raudonosios Armijos 
neabejotiną persvarą prieš Jung
tinių Valstybių ginkuotas pajėgas. 
Siam reikalui jam nebūtų per 
brangi jokia „taikos ofenzyva".

Tačiau jei laikyti, kad JAV at- 
siginklavimo programa yra jau 
įvykęs ir nekeičiamas faktas, tai 
sovietai tada yra pastatyti prieš 
dilemą: nori jie taikos ar karo. 
„Jei del kokių priežasčių sovietai 
nenori derėtis del taikos sudary
mo", rašo W. Lippmanas, '„tai jie 
turi artimoj ateity pradėti atvirą 
karinę akciją sutrukdyti amerikie
čių karinei programai. Jei jie ne
nori veikti, jei Raudonoji Armija 
stovės, tuo tarpu kai amerikiečių 
karinis pajėgumas didės, tai tas 
reikštų, kad Kremlius yra nutaręs 
tartis del modus vivendi."

Atsakymas j klausimą, ar sovie- __
tai pasisako už taiką ar karą, kaipdarbininkai, gydytojai, dantų gy-

Ir pirmasis ir antrasis projektas 
kalba apie garantijas privačių as
menų ar organizacijų, kurios tu
rės išduoti asmenims, kad jie ne* 
taptų Amerikos visuomenės našta.

V. Rasutis

Feldm. J. Ch. Smuts, pralaimėjus 
jo partijai rinkimus Pietų Afrikoj, 
atvyko į Angliją, kur jis yra pas
kirtas Cambridge universiteto 
kancleriu. Sis žilagalvis feldmar
šalas yra laikomas vienu žymiau
siu britų imperijos senesnių vals
tybės vyrų. Naujų pareigų perėmi
mo proga jis pasakė kalbą, kurioj 
jis palietė taikai pavojų, kuris 
kyla del Rusijos „penktosios ko
lonos" pastangų užviešpatauti pa
saulį. Jie kalbėjo: „Vakarų ir Pie
tų civilizacijos užvaldymas ir pri
taikymas sovietų sąlygoms, suda
rytų neišmatuojamą nelaimę žmo
nijos ateičiai." Todėl „tiems, ku
rie brangina ši didžiulį paveldėji
mą ir kuriuos Dievas apdovanojo 
jėga ją ginti, išmušė valanda su
šukti „stok" šiai i Vakarus žy
giuojančiai penktajai kolonai ir 
pasakyti už jos stovinčiai didžia
jai valstybei aiškiais ir supranta
mais žodžiais: „Iki čia ir ne to
liau." Tiktai toks kreipimasis į Ru-

siją, anot feldm. Smuts, gali at
nešti „paliaubas" ir privesti prie 
patvarios taikos sudarymo.

Toliau feldm. Smuts pareiškė, 
jog dabartinė istorijos fazė yra 
kovos už „Europos ar mažiausiai 
už. Vakarų Europos bei jos fizinių 
ir dvasinių vertybių išgelbėjimą". 
Betgi „tie į rytus nuo uždangos 
žino, kad žmonės į vakarus nuo 
jos yra taikingi, ir jie išnaudoja 
tai savo agresiniams tikslams. — 
Ir iki kol jie mano, kad jie 
gali žaisti šį žaidimą be tikrojo 
karo rizikos, jie tęs savo agresi
jos techniką, kurios rezultatai 
žmonijos laisvei gali būti taip blo
gi kaip pats karas."

Naujosios ideologijos slinkimą 
pirmyn aiškiai rodo įvykiai Grai
kijoj.

„Tylus, pilkas kovos frontas 
slenka per Centrinę Europą į Va
karus. Žmonės baimingai klausia, 
kaip toli jis eis, ar jam bus leista 
užvaldyti Vakarų Europą. — Nar-

sūs vyrai ir moterys linkę geriau 
pasisakyti už karą negu kęsti šią 
tylią baimę, nuo kurios jie nežino, 
kaip ginti dalykus, kurie yra bran
gesni kaip gyvybė."

„Negali būti paneigta", kalbėjo 
feldm. Smuts, „kad šis karo ideo
loginis pakaitalas yra nemažiau 
blogas kaip pats karas, ir jam turi 
būti tvirtai pasipriešinta, jei žmo
nija turi būti išgelbėta nuo dvasi
nio pavergimo, kuris yra blogesnis 
negu senoji fizinė vergija praeity."

„Kas padaro šią naują techniką 
taip pavojinga, yra jos politinė 
maskė, su kuria ji eina. Karas yra 
viešas reikalas, pripažintas baisiu 
dalyku. Jo naujas pakaitalas yra 
slaptas, veikiąs po priedanga ir 
su maske. Šį priedanga yra komu
nizmas."

„Jis yra paneigimas viso, del 
ko mes kovojome šiame kare. Jis 
yra klaidingai pavadinta demokra- 
kratija, nes laisvos Vakarų siste
mos staiga tapo fašizmu ir impe
rializmu."

Ą TCTOX 7 T T RUMAI PRIĖMĖ 200.000 DP 151 VV V VJ ĮSILEIDIMO PROJEKTĄ
tyta priimti papildomai dar 2.000 
čekų, kurie dėl pavasario įvykusio 
pučo buvo priversti pabėgti iš sa
vo tėvynės. Be to, mažiausiai 
50% kiekvieno krašto kvotų turi 
būti palikta nepabėgėliams. Atsto- 
yų Rūmų projektas numato leisti 
15.000 pabėgėlių, jau dabar gyve
nančių JAV, pasilikti Amerikoje, 
jei jie atatinka visus statomus 
imigracijos reikalavimus.

dytojai, gailestingos seserys, namų 
priežiūros darbininkai, statybos, 
drabužių bei aprangos darbininkai 
arba asmens, turį auklėtojų, moks
lininkų kvalifikacijas. Antroje ei
lėje patektų kraujo giminės iki 
trečiojo laipsnio įskaitytinai ir 
vėliau visi kiti DP.

________ r_.____________ DP šiame projekte laikomi visi 
leisti 200.000 DP į JAV. Šie abu asmens, kurie 1947 m. 1 balandžio 
projektai perduoti Kongreso komi
sijai, kuri, išlyginimus, skirtumus, 
patieks Kongresui balsuoti. Pagal 
spaudos prariešimus, visa tai tu
rėtų būti atlikta dar prieš šios se
sijos pabaigą, t. y. prieš birželio 
mėn. 19 d. Ir greičiausiai, kai skai
tytojas skaitys laikraštį, šie pro
jektai bus tapę įstatymu.

Svarstant projektą Atstovų Rū
muose, po ilgų debatų buvo pri
eita nuomonės, kad „išvietintieji 
asmens yra geriausi Europos žmo
nės" ir reikia juos įsileisti Ame
rikon, kur jie bus geri ir nau
dingi JAV piliečiai. 

Kaip jau žinome, abu priimtieji 
projektai labai skiriasi vienas nuo 
antro. Juos jungia tik įsileidžia
mųjų DP skaičius ir bendri vi
siems emigrantams taikomi reika
lavimai. Senato priimtasis projek
tas yra pabaltiečiams žymiai pa
lankesnis už Fellows projektą, nes 
ten numatoma įsileisti 100.000 iš 
Pabaltijo ir Rytų Lenkijos pabėgė
lių. 

„The New York Times" Atstovų 
Rūmų projektą laiko daug „libe- 
rališkesniu“, nes jis, anot Flori
dos senatoriaus Claude Pepper, 
neapribojąs įsileidimo" labiausiai 
persekiotų, daugiausia masiškai iš
skerstų, daugiausiai kankintų žmo
nių — žydų". 

Pagal Frank Fellows projektą DP 
būtų įsileidžiami proporcijos prin
cipu. Pagrindan būtų imama visi 
tie asmens, kurie buvo IRO glo
bojami arba turėjo DP statusą/ 
Išduotos vizos būtų įskaitomos į tų 
kraštų, iš kurių yra kilę DP, atei
ties kvotas. Projektas 5 paragrafe 
numato ir įsileidimo pirmumo tei
ses. Pirmoje eilėje būtų įsilei
džiami karo našlaičiai, žemės ūkio

Didžioji DP svajonė kaip nors 
patekti Amerikon pildosi. Birželio 
2 d. JAV senatas priėmė 200.000 
DP įsileidimo įstatymą, kurio pro
jektą buvo patiekęs sen. Willey, 
o birželio mėn. 11 d. Atstovų Rū
mai 289 prieš 91 balsą priėmė Fel
lows projektą, pagal kurį taip pat 
numatoma per dvejus metus įsi-

1 d. buvo Italijoje arba Vokietijos 
ir Austrijos amerikiečių, britų ar 
prancūzų zonose ir kurie kovojo 
prieš bendrą JAV priešą arba ku
rie nebegali ar nebenori grįžti į 
savo tėvynes, bijodamiesi rasinio, 
religinio ar politinio persekiojimo. 
Tinkami imigruoti laikomi ir visi 
jie asmens, kurie atatinka IRO 
konstitucijos sąvokai ir kurie vė
liausiai 1947 m. balandžio mėn. 1 
d. atvyko i Italiją arba Vokietijos 
ir Austrijos amerikiečių, britų ir 
prancūzų zonas.

DP nelaikomi tokie asmens, ku
rie buvo nariai dar dalyvavo ju
dėjime, nukreiptame prieš JAV 
ar JAV valdymosi formą.

Projekte taip pat numatyta, kad 
kiekvienam gubernatoriui palieka
ma teisė apsispręsti, kiek DP jo 
štatas priims. Galutinėj Atstovų 
Rūmų projekto redakcijoje, numa-

Gerb. skaitytojų ir platintojų 
dėmesiui

Ąrtėja valiutos reforma. Nesusi
pratimams išvengti prašome pas
kubėti pilnai atsilyginti už siun
tinėjamą laikraštį. Avansinių mo
kėjimų nepriimame.

Nežinodami valiutos reformos 
pobūdžio, negalime tikrai pasaky
ti, po kiek kaštuos „Žiburiai". 
Manome, kad kaina bus mažesnė. 
Gerb. platintojų, įvykus reformai, 
prašome surinkti užsakymus ir 
mums škubiai pranešti skaitytojų 
skaičių. Pavieniai skaitytojai savo 
norą skaityti laikraštį toliau taip 
pat pareiškia raštu. Tikime, kad 
senieji „Žiburių" draugai ir ateity 
norės, kad jų laikraštis juos lan
kytų.

Administracija

Lietuvos Pasiuntinybės Londone patarėjas ir Lietuvių S-gos Anglijoj pirmininkas P. B. Varkala (penktas iš 
kairės neseniai vedė lietuvaitę m. saugaitę. Sutuoktuvėse dalyvavo ir Lietuvos ministerls Londone B. K. Ba

lutis (ketvirtas iŠ dešinės)

JAV lėktuvnešis „Rendova" Iš San Francisco uosto Išplauks su lėktuvais į 
Turkiją.

PARAMOS PRAŠANTIEMS 
IS JAV.

Pastaruoju metu JAV lietuvių 
spaudoje padažnėjo skelbimai lie
tuvių tremtinių laiškų — prašy
mų, kuriais jie prašo paramos 
siuntinėliais. Dauguma prašytojų 
gal būt paramos reikalingi, bet yra 
ir tokių, kurie, atrodo, piktam iš
naudoja geraširdžius Amerikos lie
tuvius arba neverti tokios paramos 
iŠ Viso.

LTB Centro Komitetas gauna iš 
atskirų stovyklų raštus su iškar
pom iš Amerikos lietuvių spaudos 
ir pranešimais, kad dažnai tie 
laiškų rašytojai yra komunistuo
jąs ir girtuokliaująs elementas.

LTB Centro Komitetas apsvars
tęs šį reikalą nutarė prašyti Ame
rikos lietuvių spaudą nespausdinti 
tokių laiškų — prašymų, kuriuose 
nebus vietos Apylinkės Komiteto 
prierašo, kad tikrai prašytojas yra 
reikalingas paramos.

Atsižvelgiant j tai, Apylinkių 
Komitetai prašomi painformuoti 
stovyklų gyventojus, kad šie 
kreipdamiesi į JAV lietuvių spau
dą su laiškais — prašymais, turi 
gauti Apylinkės Komitetų patvir
tintą prierašą. (L.T.B. Inf.)

DRAUGIJŲ REGISTRACIJOS 
REIKALU

Dabartiniu metu tremtyje veikia 
nemaža įvairių draugijų, sąjungų, 
organizacijų. Vienos jų yra LTB 
Centro Komitete užregistruotos, 
kitos ligi šiol neprisiunčia jokių 
apie save žinių.

Kadangi draugijų registracija yri 
būtina, paršome visas draugijas, 
sąjungas ir orranizacijas skubiai 
LTB Centro Komitetui pranešti 
apie savo sekančias žinias: įsikū
rimo datą, Cęntro būstinės adresą, 
valdybos sąstatą ir narių skaičių. 

(L.T.B. Inf.)
SPAUDINIŲ SIUNTINĖJIMO 

REIKALU
Ryšium su mūsų Informacijų Biu

letenio Nr. 35 (7) paske Ibtu para
ginimu leidėjams siuntinėti visų 
leidinių po 2- egz/TLietuvių Biblio
grafiniam Archyvui Berne, šiuo 
patiksliname, kad iš tų dvejų eg
zempliorių LB Archyvui 1 egz. rei
kia tiesioginiai siųsti į Berną, (Kari 
Spittelerstr. 22) o antrąjį egzem- ___ _____ _ _  ___ _______
pliorių Lietuvių Bibliografinei Tar- kaiavimus. sovietų licenzijuotas lai- 
nybai Memmingene, kuri visus lei-ikra5,t,s."r?D“ rašo, kad šių priemonių 
,i . ,* ^7 , ".;’,/ « . esą imtasi apsisaugoti nuo vakarų žodinius įtraukia į bibliografinius są
rašus. (L. T. B. Inf.)

taikoma ir keleiviams, tačiau ne vi
sose vietose Jie taiko vienodus rei-

Trynimasis tarp vakariečiu ir 
sovietu Berlyne

ŽVILGSNIS Į POLITINIUS ĮVYKIUS SAVAITES BŪVYJE
KOMUNISTAS GOTVALDAS — 

ČEKOSLOVAKIJOS PREZIDENTAS
Benešąs pasitraukė nepasirašęs nau

josios čekoslovakų liaudies respubli
kos konstitucijos. Anot „NYT“ Jis 
pasitraukė, kadangi negalėjo pakelti 
naujosios „vergijos konstitucijos“ pa
sirašymo. šią konstituciją pasirašė 
mln. pirm. K. Gotvaldas, kaip einąs 
prezidento pareigas, ir ji birželio 
mėn. 9 d. įsigaliojo. Pagal konstituci
ją naująjį prezidentą rinks parla
mentas, kuris susirinko birželio 10 
dieną. Birželio 14 d. (vyko rinkimai, 
kuriuose naujuoju Čekoslovakijos pre
zidentu išrinktas buvęs mlnlsteris 
pirmininkas, komunistas Gotvaldas.

PALESTINOJ PADARYTOS 
PALIAUBOS

JTO tarpininkas grafas Bernadotas 
pasiūlė arabams ir žydams naują 9 
punktų paliaubų sudarymo programą, 
pagal kurią kautynės turi būti sus
tabdytos keturioms savaitėms, prade
dant birželio mėn. 11 d. Laike pa-- 
liaubų draudžiama ginkluotiems as
menims bei karinių organizacijų na
riams (važiuoti t arabų kraštus bei 
Palestiną. Kariuomenei tinkamų vyrų 
įvažiavimą ir jų skaičių nustato pats 
tarpininkas Bemadottas ir jis kontro
liuoja (važiavimo uostus. Per pirmąsias 
paliaubų savaites (važiavimas visiškai 
neleidžiamas. Visam paliaubų laikui 
uždraudžiamas karo medžiagos veži
mas iš vieno krašto i kitą bei jos 
privežimas prie frontų. Taip pat ne
leidžiamas kovos linijų pakeitimas.

I š| Bernadoto pasiūlyma arabai ir 
Žydai atsakė teigiamai ir birželio mėn. 
11 d. formaliai įsigaliojo paliaubos. 
Karo veiksmai taip pat buvo sustab
dyti, nors pasitaikė keletas nusiskun
dimų iš abiejų pusių, kad paliaubų 
nesilaikoma.

Paliaubų vykdymu^ stebėti JTO tar
pininkui Bernadotul padeda 63 kari
ninkai, kuruos delegavo JAV, Pran
cūzija, Švedija ir Belgija. Sov. Rusija 
taip pat pareiškė norą pasiųsti | Pales
tiną savo karinius stebėtojus. Tuo 
reikalu turės padaryti sprendimą Sau
gumo Taryba.

Paliaubų laikas bus išnaudotas su
daryti taiką tarp arabų ir žydų.' Tam 
tikslui Bernadotas Rhodos saloje įsi
kūrė savo būstinę ir ruošiasi sušaukti 
Palestinos taikos konferenciją.

Iš britų pusės pranešama, kad iki 
birželio pabaigos ar liepos pradžios 
bus baigtas britų kariuomenės ati
traukimas iš Palestinos.
LODONO SESIŲ KONFERENCIJOS 

KOMUNIKATAS
Birželio 7 d. oficialiai paskelbtas 

Londone vykusios JAV. D. Britani
jos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos 
ir Luksemburgo konferencijos del 
Vokietijos ateities komunikatas, ku
riame sakoma, kad šios šešios valsty
bės susitarusios. Jog būtų sudaryta 
federaciniais pagrindais Vakarų Vo
kietijos vyriausybė ir rugsėjo mėn. 
sušauktas Vakarų Vokietijos parla
mentas. Del prancūzų zonos komuni
kate sakoma, kad tarp JAV. D. Bri
tanijos ir Prancūzijos susitarta, jog 
užsienio bei tarptautinė prekyba bū
tų vedama trijų zonų pagrindu, o 
galutinis šių vakarinių zonų sujungi
mas tada galės būti įgyvendintas, kai 
bus sudarytos reikalingos bendros vo
kiečių įstaigos. Del okupacinės ka
riuomenės atitraukimo sakoma, kad 
tol apie tai negali būti kalbos, kol 
taika Europoj nėra užtikrinta. Vokie
tijos nuginklavimui bei demilitariza- 
vimul pravesti bus sudaryta visoms 
trims zonoms karinė komisija, kuri 
turės vykdyti reikalingas priežiūros 
bei kontrolės priemones. Vokietijai 
niekada negali būti duota galimybė 
vėl tapti agresyvia jėga. Šešios vals
tybės susitarė viena kitą painformuo
ti, kai tik susidarys įspūdis, kad vėl 
atglja vokiečių mllitarizmas ar agre
sinė vokiečių politika. Del Ruhro 
krašto sakoma, kad šios srities žalia
vų šaltiniai niekada ateity negali būti 
panaudoti užpuolimo tikslams. Pri
žiūrėti Ruhro žaliavų panaudojimą 
Vokietijos ir Jos kaimynų labui tu-

rintl būti sudaryta tarptautinė Įstaiga.
Siems Londono šešių valstybių nu

tarimams pritarė JAV ir D. Britani
jos vyriausybės. Ta proga Marshallas 
pakvietė Sovietų Sąjungą Jos zoną 
prijungti prie vakarinių zonų ir tuo 
atstatyti Vokietijos vienybę. Bevinas 
Bendruomenės Rūmuose pareiškė, 
kad Londono nutarimų priėmimas iš 
britų vyriausybės pusės dar nereiš
kia, kad britų vyriausybė prarado vi
sas viltis del Vokietijos pasiekti ke
turių valstybių susitarimą. Prancūzų 
parlamento užsienio politikos komi
sija taip pat pritarė Londono susita
rimams ir ta proga Schumano vyriau
sybė gavo pasitikėjimą, Nežiūrint to, 
mlnisterlų kabinetas nutarė del Lon
dono susitarimų atsiklausti parla
mento. Manoma, kad ir parlamentas, 
nors su dideliais sunkumais, šiems 
susitarimams pritars. Maskvos poli
tiniuose sluogsniuose pareiškiama, 
kad Londono konferencijos nutarimai 
prieštarauja tarptautiniams susitari
mams ir todėl neturi Jokios galios.

■esą Imtasi apsisaugoti nuo vakarų zo
nų spekuliantų, kurie prieš valiutos 
reformą nori | sovietų zoną įvežti 
didelius pinigų kiekius.
PAGALBOS EUROPAI KLAUSIMAS

JAV Atstovų Rūmai mėn. 4 d. nu
tarė sumažinti 25% pagalbos progra
mą užsieniui. Prieš ši Atstovų Rūmų 
sprendimą pasisakė JAV vyriausybė. 
JAV Senatas tuo tarpu dar š| klau
simą tebesvarsto. Kodėl iškilo šis 
pagalbos sumažinimas? Jis' nereiškia, 
kad Kongresas savo pirmą sprendimą 
del pagalbos paskyrimo panaikina ir 
svarstymą iš naujo pradeda. Pagal 
amerikiečių įstatymų leidimo tvarką, 
kiekvienas su pinigų paskyrimu susi
jęs (statymas turi pereiti dvi fazes. 
Pirmiausia Kongresas ištiria reikalą, 
kuriam tikslui pinigai yra reikalingi 
ir. Jei JI pripažįsta, priima (statymą, 
kuris iš tikrųjų ir yra pripažinimas, 
kad tam tikslui pinigai yra reikalingi. 
Toks buvo balandžio mėn. priimtas 
Europos Atstatymo pagalbos (staty
mas. Po to Kongresas turi priimti pi-

nigų tam tikslui paskyrimo Įstatymą. 
Šitoks Įstatymas dabar ir yra svars
tomas del Europos Atstatymo pagal
bos. Tie du įstatymai tuo pačiu rei
kalu turi pereiti tą pati kelią: Jie 
svarstomi atitinkamose Senato ir At
stovų Rūmų komisijose ir debatuoja- 
mi kongrese bei prezidento pasira
šomi. Iš tikrųjų pinigai nėra leidžiami 
naudoti, kol šie tarsi du Įstatymai 
nėra priimami. Kadangi Europos pa
galbai buvo reikalinga greit duoti pi
nigų, todėl balandžio mėn. Kongre
sas priėmė „paskolos" Įstatymą ir 
dabar šiam reikalui yra duodami tie 
pinigai, kurie anksčiau buvo skirti 
kitiems tikslams.
TURKIJOS IR PERSIJOS VYRIAUSY

BES ATSISTATYDINO
Birželio 9 d- atsistatydino Turkijos 

vyriausybė. Pareiškiama, kad tai įvy
kę del vidaus politikos sunkumų, 
ypač del didėjančio maisto trūkumo. 
Turkijos prezidentas pavedė ligšioli
niam mln. pirm. Hasan adak sudaryti 
naują vyriausybę. Persijoj atsistaty
dinus vyriausybei, parlamentas iš
rinko naują min. pirmininką, kuris 
buvusioj vyriausybėj buvo minlsteriu 
be portfelio. P. Norgėla

. — VUfZZttHJ
RUSAI LAMANŠĄ PASIEKTŲ PER SEPTYNIAS DIENAS

Prancūzų karo ekspertai mano, kad karo su Rusija atveju rusai per septy
nias dienas pasiektų kanalą per dvi pasiektų Reiną, per dvi peržengtų Reiną, 
per dvi pasiektų Paryžių ir nuo Paryžiaus per vieną dieną pasiektų Kanalą. 
Bet Jei Prancūzija gautų ginklų ir aprangos iš JAV, ji per du mėnesius ga
lėtų pasirengti ir su dabar apmokytais rezervais galėtų atlaikyti invazijos 
frontą šeštus mėnesius. Užsienių reikalų ministerls Bidault reikalauja, kad 
Amerikos karinę paramą Prancūzija turėtų gauti anksčiau, negu Vakarų 
valstybės pradės sudarinėti sutartis su Vokietija, nes pagal ministerio nuo
monę, tada krizė su Rusija pasieks aukščiausi laipsni. Iš kitos pusės, iš pri
vataus pasikalbėjimo su de Gaulle, manoma, kad būtų absurdiška galvoti, 
kad JAV padės apsiginkluoti, kol tokie prancūjų komunistai, kaip Jollot- 
Curie, turi atsakingas vietas vyriausybėje.

PERSIJOS VARGAI
Padėtis Persijoje kelia rimtą susirūpinimą amerikiečių personalo, esančio 

Viduriniuose Rytuose. Ten rimtai manoma, kad. sovietams spaudžiant, persai 
greitu laiku paprašys atitraukti Amerikos karinę misiją arba — mažiausiai 
— susiaurinti savo veiklą. Buvęs min. pirm. Gliavam iš „atostogų“ Šveicari
joje ir Prancūzijoje vėl sugrįžo | Teheraną ir gali būti dabartinės vyriausy
bės atsistatydinimo priežastimi.

SKANDINAVIJOS BLOKAS SVYRUOJA
Šiuo metu ginčai dėl Skandinavijos gynybos bloko sudarymo paslektė 

aukšto (tempimo laipsni- Stockholmas yra nusprendęs griežtai išlaikyti neu
tralumą tarp Rytų ir Vakarų ir atsisako prisidėti prie bet kokios karinės 
ar politinės sąjungos su Norvegija ir Danija, kol šie kraštai neužims tokios 
pat pozicijos, kaip ir Švediją. Oslo ir Kopenhaga yra nutariusios tapti Va
karų „Atlanto bendruomenės" nariais.

KOMUNISTŲ VEIKLA TURKIJOJE
Visoje Turkijoje prasidėjo komunistų medžioklė. Anatolijos žinių agentūra 

praneša, kad birželio pradžioje trys įtartini sabotuotojai buvo suimti netoli 
Izmir. Vidaus reikalų ministerija praneša apie visame krašte pasireiškusią 
užsienio agentų veiklą.

Iki šiol apskritai mažai buvo skelbiama apie policijos akciją prieš komu
nistus, nuo 1946 m. gruodžio 16 d., kada policija ir kariuomenė visame krašte 
suėmė šimtus komunistų, ir tuo būdu buvo pakirsta organizuota komunistų 
veiklą.

Minimieji areštuotieji, pagal spaudos pranešimus, turėjo įsirengę mažą 
radio siųstuvą viename milžiniškame tekstilės fabrike netoli nuo Izmiro. 
Šios grupės vadovas buvo išauklėtas Rusijoje ir buvo vedęs rusę.

Istambulo laikraščiai rašo, kad dar nėra išaiškinta stipri komunistų veikla 
pramonės srityse. Anglių kasyklų rajone prie Juodųjų Jūrų komunistų 
agentai angliakasių namų sienas išrašė šūkiais: „Jei nori būti laimingas, 
tapk komunistu!" (S & S)

INDONEZIJA MOBILIZUOJASI
Indonezijos armijos štabo viršininkas gen. Sudlrman birželio 5 d. paskelbė 

visuotinę visų Indonezijos ginkluotųjų pajėgų mobilizaciją.
Respublikonų dienrašty „Merdeka“. Sudirman rašo: „Olandai reikalauja 

paleisti Respublikos armiją. Olandai aiškina, kad negali būti Jokios Respu
blikos kariuomenės, nes respublika esąs tik politinis judėjimas. Todėl visų 
piliečių pareiga yra susijungti prieš gresianti pavojų ir pasiruošti priešą 
visiškai išgrūsti iš Indonezijos". (S & S)

SUTRUKDYTA ŽIBALO PRODUKCIJA
Londono Artimųjų Rytų žinovai pareiškia, kad Palestinos konfliktas Jau 

pradėjo neigiamai veikti | Viduriniųjų Rytų naftos gamybą. Pietų naftos 
vamzdžiai, einą iš žibalo versmių apie Kirkuką | Halfą, per kuriuos per 
mėnesi buvo perpumpuojama apie 200.000 tonų žibalo, o taip pat Halfos rafl- 
nerijos Jau nebeveikia. Tai ypatingai blogai paveiks Marshallio plano kraštus, 
kuriems apie 80 žibalo turėjo būti pristatyta iš Viduriniųjų Rytų. (WZ)

BAKTERIJŲ KARAS
JAV kariuomenės chemijos tarnybos viršininkas gen. maj. Alden H. Waitt 

praneši Kongresui, kad šiuo metu didžiosios valstybės didžiausias pastangas

PADĖTIS BERLYNE
Vakariečių ir sovietų santykiai Ber

lyne ir toliau yra apkartinami iš vie
nos bei antros pusės iššauktų (vykių. 
Sąjungininkų išlipimo Normandijoj 
ketverių metų proga sovietų organas 
„TR" parašė, kaa ši invazija nebe
buvo reikalinga, nes karo eigą jau 
buvo nulėmusi sovietų kariuomenė. 
Greta to Maskvos radijas paskelbė, 
kad sovietų transporto karininkas 
pik. itn. Tasojevas, kuris anksčiau 
britų buvo paskelbtas pabėgusiu i 
Londoną, buvęs britų pagrobtas, 
kankintas, kad Išduotų karines pas
laptis, ir dabar vėl grąžintas sovie
tams. Iš britų pusės nurodoma, kad 
Tasojevas savo noru tuomet pabėgęs 
iš Bremeno. Vėliau jis apsisprendęs 
gr(žti, ir todėl britų valdininkai j( 
grąžinę | sovietų sektorių.

Britai (teikė sovietams raštą, kuriuo 
pareikalaujama iškelti Berlyno radijo 
siųstuvą, kuris yra britų sektoriuj, 
bet priklauso sovietų žiniai. Kaip prie
žastį britai nurodo, kad netoli šio 
siųstuvo jie nori susprogdinti vieną 
bunkeri. Sovietai š( britų reikalavimą 
atrtetė kaip neteisėtą, o del britų 
pastabos, kad sovietų tarnautojai bū
sią prievarta iš radijo stoties paša
linti, sovietai pareiškė, kad tokia ak
cija liktų ne nepastebėta ir galėtų 
turėti „nepageidaujamų pasekmių“. 
Britai | š( sovietų atsakyma pareiškė, 
kad jis yra nepatenkinamas, tačiau 
nenurodė, kokių priemonių jie imsis 
toliau.

Amerikiečiai birželio mėn. 8 d. už
darė FDGB (Freier Deutscher Ge- 
werkschaftsbund). S( sprendimą ame
rikiečiai padarė, kai FDGB ėmė vežti 
iš amerikiečių sektoriaus savo (staigų 
įrengimus. Vienas amerikiečių valdi
ninkas pareiškė, kad uždarymas buvo 
reikalingas išaiškinti, kas yra teisėtas 
„FDGB (staigų savinlnikas".

Sovietai paskelbė, kad 1947 m. lap
kričio mėn. dingęs amerikiečių 11- 
cenzijuoto vokiečių laikraščio ben
dradarbis Friede esąs sovietų suimtas 
už šnipinėjimą amerikiečių ir britų 
naudai. Tai esąs«atvirtinęs pats Frie
de savo priesaika. Britai iš savo pu
sės pareiškia, kad sovietams reikėjo 
pusės meto laiko išspausti iš Frledės 
tok( prisipažinimą.

Birželio mėn. Kontrolinė Taryba 
taip pat nesusirenka. Prancūzų atsto
vas. kuriam tenka š( mėnesi pirmi
ninkauti, pareiškė, kad niekam nerei
kalaujant jis posėdžio nešauks. Taip 
pat birželio mėn. 10 d. neįvyko Ber
lyno komendantūros posėdis, nes so
vietų komendantas pranešė, kad jis 
susirgo. Britai buvo numatę šiame 
posėdy apsvarstyti atlyginimų padi
dinimą sovietų sektoriuj.

Birželio mėn. 9 d. sovietai paaštrino 
tarpzonlnio susisiekimo kontrolę. 
Tarp Helmstedo ir Marienborno buvo 
sulaikyti visi prekiniai traukiniai ( 
Berlyną, nes anot sovietų, vagonų tu- — ------ - ~ — — -—------ v—----- ---------------- -- ———
rlnys ir paskyrimo tikslas nebuvo pa-* dedančios ištobulinti senuosius ir naujuosius bakterijų ginklus. Amerika ir 
kankamal aiškiai nurodyti. Vėliau bu- šioje srity neturėtų atsilikti. JAV kariuomenė yra pasirengusi patiekti Kon- 
vo rastas kompromisas, ir traukiniai gresui (statymą, pagal kuri būtų leista priimti „atrinktų ir kvalifikuotų*4 
praleisti. Aštresnė kontrolė sovietų 10.000 europiečių. (S & S)
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