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Kokios moterys - tokia ir tauta
M. GALDIKIENĖ.

IIE žodžiai nėra tik skambus rys pirmosios organizatorės sene- 
* į juos, ture- lių ir vaikų prieglaudų. Jos rū- 

kad juose glūdi pinosi šalies blaivinimu ir švie
timu. Steigė knyginėlius, vaikų 
darželius ir aikšteles. Leido mo
terims skiriamus laikraščius ir 
vaikų auklėjimo, sveikatos bei 
namų ūkio klausimais knygeles. 

Moterims bendradarbiaujant, 
seimo socialinė komisija parengė 
daug pažangių socialinės globos 
įstatymų motinų, vaikų, senelių, 
paliegėlių' ir dirbančiųjų gero
vei. Šie įstatymai savo humaniš
kumu pastatė Lietuvą tarpe 
maeiliif Europos kultūringų 
stybių.

Seimo katalikių atstovių 
ciatyva pataisyta Lietuvoj užsi
likę civiliniai įstatymai ir Na
poleono kodeksas. Dar tik šian
dien pastarąjį reikalauja pran
cūzės pataisyti, nes jo nuostatai 
ekonomiškai ir morališkai skriau 
džia ištekėjusią moterį.

Iš šių pavyzdžių matome, kad 
lietuvė visuomet buvo nuoširdi 
patriotė i? pažangi vyro bendra
darbė.

1940 m. bolševikų invazijai pa
naikinus nepriklausomybę, Lie
tuvos vargai vėl prasidėjo. Vėl 
Sibiro katorga, kalėjimai, žudynės. 

Nauji okupantai-vokiečiai tęsė 
Lietuvos naikinimo darbą ir trė
mė mūsų tautiečius.

ŠIE žodžiai nėra 
posakis. Įsigilinę 
sime sutikti, kad „__  „

gili tiesa. Jie kalba apie dides
niąją visuomenės dalį, nes mo
terų yra daugiau negu vyrų, ypa
tingai po abiejų pasaulinių karų 
moterų skaičius prašoka vyrų 
kiekį. O kokia dauguma, sakoma, 
tokia ir visuma.

Moteris-motina, auklėdama sa- 
, vo vaikus, formuoja visuomenės 

dvasią. Kaip pavyzdį paimkime 
kad ir šią smulkmeną. Pirmiau 

• buvo įprasta griežtai paskirstyti 
darbus į vyriškuosius ir moteriš
kuosius. Teko girdėti, kaip se
nesnės kartos motinos neleisdavo 
savo sūnums įsisiūti ištrūkusią 
sagą ar pašluoti kambarį, aiškin- 
damos, kad tai ne jų darbas. Tuo 
tarpu šiandien nė viena motina 
nepadarė priekaištų, kuomet vie
noje mišrioje fnokykloje per 
darbelių, pamokas berniukai bu
vo mokomi lopyti, adyti ir nerti.

Lietuvė praeityje
Istorija mini senovės lietuves 

karžyges, kurios karštai mylėjo 
savo šalį ir drąsiai aukojosi jos 
gerovei. Lietuvai nustojus lais
vės, moterys irgi nepasikeitė. Mes 
visi gerai žinome, kaip lietuvės 
net sunkiausiais rusų priespau
dos laikais slapta mokė savo vai“ 
kils lietuviško rašto. Tos pamo
kos, supamos pavojų išugdė ir 
užgrūdino vaikus didvyriškiems 
darbams.

Ar tai ne didvyriškas aktas- 
LietuVos nepriklausomybės pas
kelbimas 1918 m. vasario 16 d.?! 
Kas buvo tuomet Lietuva? Karo 
sunaikintas kraštas, naujų oku- 
pantų-vokiečių žiauriai valdo
mas. Mūsų didesnioji šviesuo
menės dalis buvo išsiskirščiusi po 
plačiąją Rusiją. Bet atsirado pa
siryžėlių ir pasišventėlių nepri
klausomybės aktui paskelbti, nors 
jie žinojo, kad už tai gali būt net 
į kalėjimą sukišti. Tautos dvasia 
buvo jau tiek stipri, kad- ji virto 
kieta valia tapti laisva, nepai
sant ir didelių aukų. Lietuvė 
pilnėi suprato laisvės reikalą ir 
nepasigailėjo nieko, kad pagel
bėtų Lietuvai gintis nuo priešų. 
Net savo brangiausi turtą viena
tinį sūnų laimino ir lydėjo į karą. 
Nepriklausomybėms kovoms pa
remti, lietuvės suorganizavo Lie
tuvos Moterų Tėvynei Ginti Ko
mitetą. Per šį komitetą plaukė 
aukos Lietuvos kariuomenei. Mo
terys mezgė, siuvo, nėrė ir tušti
no savo audinių skrynias, kad 
tik šiltai ir švariai būtų aprengti 
kareivėliai.

Moterys rėmė kariuomenę ne 
tik materialiai, bet ir moraliai. 
Panevėžio batalionui išvijus bol
ševikus iš Panevėžio. L. K. Mo-_ 
terų Dr-jos Panevėžio skyrius 
1919 m. kovo m. 19 d. įteikė šiam 
bątalijonui gražiai išsiuvinėtą 
tautinę vėliavą. Žemaitijos mote
rys pasekė jų pavjcdį.

Nepriklausomoj Lietuvoj mo
terys naudojasi lygiomis politinė
mis teisėmis, tad ir jautė atsa
komybę už šalies gerovę. Pačios 
dalyvavo savivaldybių tarybose 
ir seime, kur ėmėsi iniciatyvos 
taisyti esamus trūkumus. Mote-

ginos, iš vykusios darbams į įvai
rius kraštus, pasižymi rimtumu 
ir sąžiningumu.

Bendrai paėmus, dvasios sus
mukimo nematyti. Bet pavieniais 
atsitikimais tenka pareikšti pa
geidavimų, būtent didesnio tau
tinio atsparumo. Tenka pastebėti 
vieną kitą lietuvę motiną, kalbi
nančią savo vaiką svetimąją kal
ba, kadangi savosios ji jo neiš
mokė. Tokia motina atsisako sa
vo asmenybės ir paverčia save 
bedvasia medžiaga. Tai skaudus 
reiškinys. Mūsų mažai tautai 
brangus kiekvienas jos narys.

SOV. SĄJUNGOS OPOZICIJJOS 
SIEKIMAI

tarta Tito išskirti iš kominformo, 
Zdanovo ir Molotovo nuomonės’ 
išsiskyrė ir jau tada daug kur 
buvo spėjama, kad vienas iš jų 
turės būti pašalintas.

NAUJOS AUKOS

Užsienio spauda, rašydama apie 
netikėtą Zdanovo mirtį, prisimena 
1934 metus, kada Stalino įsakymu 
buvo nužudytas Kirovas ir jo-vie-^ 
tą užėmė dabar miręs Zdanovas. Ryšium su tuo verta prisiminti,
Šiandien, kaip ir anuo metu, ko- kad ir politinio biurio narys A. 
munistų* partijoj egzistuoja deši- Andrejevas, kuris buvo atsakingas 
nioji kryptis, kuriai, pavyzdžiui, už Sov. Sąjungos žemės ūkio ga- 
priklauso Tito, ir kairioji, kurios mybą, jau nuo pereitų metų gruo- 
atstovas buvo miręs labai radika- džio mėn. 7 dienos yra dingęs iš 
liai galvojantis Zdanovas.

pir- 
val-

ini-

Kokia lietuvė tremty?
Ji kaip buvusi liko ir tremty 

darbšti bitelė. Tremties gyveni
mo sunkiausią naštą tenka pa- daugelį šalių ir mes galime, pa
kelti moterims, nes dėl esamų darę palyginimų, drąsiai tvir- 
nepriteklių tik nuolatinių skal- tinti, kad Lietuva ėjo pažangos 
bimų, adymų ir lopymų galima keliais, kurie ją būtų nuvedę į 
palaikyti lietuvei įprastą švarą, šviesią ateitį.
Lietuvė tremtinė nepasitenkino
tik savo šeimos reikalu rūpini- • Minėdamos sukaktuvinius Lie- 
mu, bet stojo mokytis amatų ir tuvos .-nepriklausomybės atkūri- 
svetimųjų kalbų. Be to, susior- mo metus, mes geriausia patar- 
ganizavę į Lietuvos Raudonojo nausim savo nelaimingai tėvynei, 
Kryžiaus Moterų Komitetą glo- jei išlaikysim lietuvės gerą var- 
boja ligonius, į nelaisvę pateku- dą. Anksčiau ar vėliau ji turės 
sius, besimokinančią jaunuo- praskinti mūsų laukiamam tei- 
men’ę, kalinius ir k. Mūsų mer- singųmui kelią.

Smagu tėviškės laukuos

Tremty mums teko pažinti

Nelaukta Zdanovo mirtis
SOVIETŲ SĄJUNGOJ PRASIDĖJO „VALYMAS“

Rugpiūčio 31-mos dienos Mas
kvos radio pranešimas apie ko
munistų partijos centrinio komiteto 
sekretoriaus ir Sov. Sąjungos užs. 
reikalų komisijos šefo Andrėj 
Aleksandrovič Zdanovo staigią ir 
netikėtą mirtį pasauly vėl sukėlė 
įvairiausių gandų apie naująjį Sov. 
Sąjungoj pradėtąjį valymą. Šiuos 
gandus dar labiau sustiprino tas 
faktas, kad nei Sov. Sąjungoj, nei 
užsieny niekas ir niekad nekalbė
jo apie šios vienos žymiausių so
vietų asmenybių ligą. Jis buvo 
žinomas kaip sveikas, visuomet 
gerai atrodantis ir sportą mėgstan
tis vyras. Oficialiame mirties pra-

nešime nurodoma, kad Zdanovas 
per visą metų eilę kentėjęs nuo 
aukšto kraujo spaudimo ir arteri
jų sklerozės. Mirtį iššaukęs šir
dies phralyžius.

„United Press" ’iš Londono pa
reiškė, kad jau kuris laikas rusų 
politikos stebėtojai matę vykstan
čia tarp Ždanovo ir Molotovo ko
vą Politbiure. Jų politinės pažiū
ros labai skyrėsi. ’Sis nuomonių 
skirtingumas pirmą kartą labai 
išryškėjo, kai Rusija prieš metus 
atmetė Marshallio planą ir kai š. 
m. pavasarį tarp. Sov. Rusijos ko
munistų ir įkurtojo kominformo 
atsirado nesutarimų.

Visose Sov. Sąjungos vidaus 
kovose, kurios jau trunka daugiau 
kaip 20 metų ir kur laikas nuo 
laiko būdavo įvykdomi valymai, 
svarbiausi opozicijos punktai buvo 
šie: 1. neaprėžtos asmeninės Sta
lino diktatūros atmetimas, 2. at
metimas nebepakenčiamų saugu
mo ir partijos kontrolės metodų, 
kurie kaskart darėsi vis ryškesni 
ir vedė į pavojingą dvasinio, po
litinio ir ūkinio gyvenimo Sov. 
Sąjungoje sustingimą, 3. noras vi
sišką tautų pavergimą tikslas, ku
rio Stalinas niekados nebuvo ga
lutinai atsisakęs — pakeisti, nors 
if» ribota, Sov. Sąjungoj esančių 
tautų autonomija, 4. apgynimas 
esminės, su skirtingais interesais 
surištos, ūkininkų gyvenimo for
mos prieš Stalino kolektyvizmo ir 
vienos politinės sistemos vedimo 
pastangas, kurias šis, iš savo pu
sės, buvo perėmęs nuo savo mir
tino priešo Trockio ir 5. vienaša
liškos valstybiškai — kapitalisti
nės Sov. Sąjungos ir jos satelitų' 
sistemos atmetimas.

Dėl šių problemų jau daugiau 
kaip 10 metų buvo vedama kova 
taip vadinamais „valymo" meto
dais. Dėl tų pačių problemų šian
diena vyksta kova Rytų Europos 
ir Balkanų tautose.

Gerai informuptuose diplomati
niuose Londono ir Vašingtono 
sluogsniuose vyrauja mintis, kad 
tuo metu, kai Maskvoj buvo nu-

politinės arenos. Kitas faktas, ku
ris leidžia smarkiai suabejoti na
tūralia Ždanovo mirtimi, yra tai, 
kad Sovietų slaptosios policijos 
viršininkas Berija buvo vienas iš 
didžiausių Ždanovo . priešų. Prie
žastys, dėl kurių šie du didieji 
bolševikų vadai vienas kito neap
kentė, dar iki šiol nėra žinomos.

Sovietų viešoji opinija Zdanovą 
skaitė busimuoju Stalino įpėdiniu. 
Į šį postą, kaip skelbiama, labai 
pretendavo ir Molotovas. Politiniai 
pasaulio* sluogsniai teigė, kadžda- 
novas, kurį rėmė raudonoji armija, 
Molotovą nukonkuruos. Britų kon
servatorių „Daily Telegraph" di
plomatinis korespondentas mano, 
kad ištikrųjų Ždanovo mirtis pa
didina Molotovui galimybes tapti 
Stalino įpėdiniu.

„United Press” iš Maskvos pra
neša apie kito Sov. Sąjungos mar
šalo Pavel. S. Rybalko mirtį. Mi
rusysis maršalas karo metu vado
vavo tankų divizijoms ir pasiekė 
didelių laimėjimų pri® Voronežo, 
Orio, Kijevo ir Žrtomiro.

NEAPLENKIAMA NE KARIUO
MENE

Gerai informuotas Paryžiaus lai
kraštis „Epoque" praneša, kad 
Sov. Sąjungoj prasidėjęs drastiš
kas raud. armijos valymas. Palie
čiami ir žemesnieji karininkai bei 
politrukai. Penki maršalai — Žu
kovas, Timošenko, Rokosovskis, 
Tolbukinas ir Malinovskis----ku

rie po karo buvo nukelti į mažes
nius postus, dabar vėl užėmė 
svarbias vietas. Timošenko paskir
tas generalinio štabo viršininku 
Kremliuje, Žukovas ves Balkanų 
armiją, o Rokosovskis perėmė vy
riausią Austrijos, Vokietijos, Len
kijos ir Gudijos armijos vadovybę.

S. Gedminas

JUGOSLAVIJA TURI APSISPRĘS
TI: VAKARAI AR TAIKA SU 

SOVIETAIS
Diplomatiniai pranešimai nuro

do, kad Jugoslavijos- ekonominė 
būklė dairosi beviltiška. Jugosla
vai matyti išnaudojo didžiausią 
savo kapitalo dalį taip vadinamai 
atstatymo programai. Jų fabrikai, 
kurie nebuvo tinkamai atremon
tuoti ar aprūpinti naujomis maši
nomis pat karo pabaigos, dabar 
nebeišlaiko gamybos įtempimo. 
Manoma, kad Jugoslavams netru
kus teks pasirinkti: efektinga pa- 
galbe iš Vakarų arba taika su so
vietais. - >

|
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Turkijos-ginkluotas neutralumas
GED. GALVANAUSKAS

Devyneri metai praslinko, kajp 
Turkija gyvena nuolatiniu nerimu. 
Keičiasi pavojų šaltiniai: Vokieti
ja, STRS, bet milijonas vyrų stovi 
paruoštyje nuolatiniam pavojui 
atremti. Krizė tęsiasi. Ilgus metus 
nebuvęs sovietų ambasadorius An- 
karon vėl atvyksta. Juo yra Lav- 
ričev, žinomasis tarptautinio ne}- 
puolimo paktų autorius Balkanuo
se.

Lavričev atvykus, turkai laukė 
naujų sovietinių kombinacijų, ga
limo spaudimo. Tuo pat metu su
kaliojosi amerikiečių karo laivy
nas. JAV karo kreditas — įvairūs 
ginklai, povandeniniai, laivai, bai
giant lėktuvais, viešai gabenami. 
Tuo žygiu norima parodyti, kas 
stovi 
lumo.

už turkų ginkluoto neutra-

Turkų realizmas.
Ladas Natkevičius, buvęs

pį, Donecą ir Baku. Maskvos už
davinys — staiga užimti Turkiją, 
iki anglosaksai nepanaudojo oro 
laivyno. Istambulas gali būti grei
tai paimtas. To negalima pasakyti 
apie kitą Turkijos dalį, o ypač 
kalnuotą Anatoliją, kurioje nebus 
galima panaudoti moderniškų ir 
reikšiningų karo priemonių. O tur
ką aerodromai už Anatolijos kal
nų — Aleksandretėje.

Jei Turkija sovietams nepapras
tai svarbi apsigynimui, tai puoli
mui nustoja reikšmės. Tiesa, per 
ją eina kelias į Dardanelus, Suezą 
ir Artimųjų Rytų žibalą. Bet Dar
danelai, sovietams neturint laivy
no, neturės reikšmės, nes negalės 
likti rytinėje Viduržemio jūroje ar 
uždaryti amerikiečių laivyną Juo
dojoje jūroje.

Suezas kariniu'požiūriu nustojo 
anksčiau turėtos svarbos. Sovie
tams jį užėmus, anglosaksams būtų 
suduotas didelis smūgis, bet jie 
rastų kitą kelią tiekimui. Britai 
jau ano karo metu buvo paruošę 
Afrikoje sausumos kelią j Kiniją.

Artimųjų Rytų — Irano ir Irako 
žibalas sovietams greičiau pasie
kiamas per Azerbeidoianą, kaip 
Anatoliją.

Sovietai ko labiausiai norėtų iš 
Turkijos — jos Neutralumo. Jei

Šie samprotavimai turkus vertė 
suartėti su amerikiečais. Praėju
sio karo metu įgyti angliškos ar 
vokiškos kilmės ginklai leidžiami 
„apyvarton". Jų vieton gaunami 
nauji — amerikietiški, įskaitant ir 
oro tvirtoves. Šie ginklai skirti 
ne< vien užpuolikui atsispirti, bet 
ir išlaikyti ginkluotam neutralu
mui. t

Tą apsiginklavimo politiką ves
dami, stengiasi kuo mažiausia už
siangažuoti. Jie stengiasi išvengti 
neaiškių kombinacijų, kuriose būtų 
tik anglosaksiškos grandinės na
reliu. Turkai siekia išlaikyti sa
varankiškumą politinėje srityje, ir 
tat jiems iki šio meto vyksta.

Galima net daugiau pasakyti: 
dabartiniu metu turkai atsisako

stotį karan amerikiečių vadovy
bėje. Žinoma, turkai negali būti 
padėtyje graikų, kurie tarpusa
vyje kovoja, kitų diriguojami. Jie 
vengdami ideologinio karo, visai 
neutraliai laikosi Graikijos atžvil
giu. . «

JAV nori turkus visiškai savan 
glėbin paimti. Amerikiečių pajėgų 
rytinėje Viduržemio jūroje nėra • 
užtektinos rimtam susidūrimui su • 
sovietais. Dabartiniai ten esanti 
daliniai skiriami tik pirmiems ban- ■ 
dymams. Galimu suvokti, kad 
amerikiečiai veiks pagal susidariu
sias sąlygas. Tolimesnė įvykių 
eiga amerikiečius privers jėgas 
stiprinti ir palenkti turkus visuo
tinai apsispręsti. <

Turkija stovi ant didvyriškumo ’ 
-ir egoizmo slenksčio. Turkai žino, 
kad tik^jie gali savo tėvynę ap
ginti. Bet jie taip suvokia, kad 1 
mažoms ar vidutinėms tautoms ! 
nėra prasmės valgyti galybių pri- * 
virtos košės. 1

• egzaminatoriaus laipsnis. 1941 m.
i jis su pasižymėjimu išlaikė aklojo 

skraidymo egzaminus, buvo pak-
■ viestas j Eastern Air Lines lakūnu- .
i kapitonu, o 1943 m. JAV aviacija 

jį paskyrė Aklojo Skraidymo Mo- 
•kyklos Atlantoj (Ga.) instrukto

rium. Jis pats skraidė nė tik JAV, 
bet ir Pietų Amerikoj bei Afrikoj, 
o jo parengtieji, lakūnai buvo tarp 
geriausiųjų didžiuosiuose II-jo pa
saulinio karo JAV aviacijos žy
giuose.

Dr.
Lietuvos atstovas Maskvoje, miręs 
tremtyje, tvirtino, kad turkai tu
rėjo prie Kremliaus geriausius di
plomatus. Ne vien diplomatai, bet 
ir tauta suvokia tikrovišką nuotai
ką. Nors jos dauguma dar beraštė, 
bet padarė milžinišką pažangą. Ji 
žiūri į tikrovę atviromis akimis. 
Lucien Bodard „France Illustra
tion" 1948. VII. 24 dėsto turkų lo
giką: „Karas ateityje neišvengia
mas. Vienintelio mes nežinome ~ 
datos jo pradžios. Turkija pasi
ruošusi laukti tiesioginio karinio 
užpuolimo ar diplomatinių pinklių 
ginkluoto rezginio. Bet ji žino, kad 
tai ' bus pradžia pasaulinio karo, 
nes nėra būdo ji aprėžti. Prieš 
kiekvieną pasikėsinimz į mūsų ne
priklausomybę kovosime ligi pas
kutinio vyro. Tačiau mes žinome, 
kad Turkijos karas' reikš ką tai 
didesnio, negu vien mūsų reika
las.

Sovietų neapykanta.
Turkai'nekenčia sovietų, nes šie 

'nori juos pavergti. Jie yra pasi
ruošę sovietinį smūgį sutikti.

Turkija praeityje mokėjo iš
spręsti socialinius ir politinius 
klausimus. Joje nėra komunistų, 
nerasime penktosios kolonos. Gy
ventojai taip glaudžiai sutaria, tau
tiškai apsisprendę ir politiškai 
paruošti, kad sovietų agentams 
greitai lemta atsidurti policijos 
rankose ar savo metu sprukti at
gal. Turkų realizmas, tautinis ap
sisprendimas ir sugebėjimas pa
laipsniui įgyvendinti pilnutinę de
mokratiją sudaro progą tai 18 mil. 
tautai aukštai galvą laikyti prieš 
gresiantį milžiną.

Britų atstovas Philip Price pa
tiekia įtakingo turko samprotavi
mus: „Aš nebijau karo su sovie
tais, bet bijau pasaulyje didėjan
čios suirutės, kuri tarnauja jiems, 
kad užgniaužti pilietinėms lais
vėms ir ūkio pažangai".

O turkai tiesūs. Teisus - J .
prezidentas Ismet Inoni, kuris dar iki šio meto naudojasi turkai. An- 
karo metu griaudeno W. Chur- kara £jerai žino, kad maskviškių 
chill): „Iš šio karo išeis vienin- glėbis be amerikiečių paramos jai 
telis laimėjęs, tai Stalinas. Kaika- neša mirtį. Toji padėtis verčia su 
ras baigsis, mes atsidursime prieš Kremliumi vesti ypač atsargų po
naują priešą Maskvą'. Tuo tikslu litinį žaidimą, 
dabar jėgas taupome".

Kai ateities karo šūviai nuaidės, 
turkai atsidurs jo centre. Ne to
dėl, kad jie būtų nepaprastai ka-

' ringi. Visa tai įvyks, nes jie norės 
gyventi ir herojiškai kovoti už 
savo laisvę, kaip suomiai 1939 m.

Kpt. Paulius J. Šaltenis

ir jU

LIETUVIŠKA TRAGEDIJA
AMERIKOS PADANGĖJE

Kapitono Pauliaus J. Šaltenio atminimui pagerbti

ŠAULYS-LAK^NAS KUMPlKEVlClUS

Šių metų sausio 13 d. anksti ry- j 
tą, skindamas sau kelią per rūkus, < 
audrą ir lietų, iš Houston (Texas) t 
į Washingtoną skubėjo galingas ] 
Eastern Air Lines keleivinis lėk- ] 
tuvas DC-3. 4 vai. 33 min. JAV ] 
sostinės aerodromo kontrolės bok- i 
štas per radiją susiekė su lėktuvo -į 
kapitonu Paulium J. Šalteniu ir pa
prašė jį palaukti ore, kol nusileis 
kiti lėktuvai. Kpt. .Šaltenis, kon
trolė s bokšto pareigūnų paklau
stas, ramiu ir aiškiu balsu pranešė 1 
apie debesingumą ir, laukdamas j 
savo eilės, ėmė' sukti ratu apie : 
5 km atstu nuo aerodromo. Po • 
kelių akmirkų pasigirdo klaikus < 
trenksmas: DC-3 užkliudė pušies 
viršūnę ir sudužo šiauriniame Po- ] 
tomac upės krante. Kpt. Šaltenis 
jo padėjėjas lakūnas ir trys kalei- 
viai žuvo; keturi kiti keleiviai, 
kad ir sužeisti, liko gyvi. Gal granto vargo kelius, kol savo įgim- 
šimtąją akimirkos dalį prieš savo to sumanumo ir iniciatyvos dėka 
mirtį kpt. Šaltenis parodė nuosta- iškilo ir pažymėjo aviacijoje. Ir 
bią savo orientaciją ir, jau ženg- tuo keliu Paulius J. Šaltenis ėjo 
damas per amžinybės slenkstį, pa- kaip lietuvis, jį ypatingai paveikė 
skutinį kartą atliko savo pareigą- Dariaus-Girėno herojiškas žygis ir 
jis išjungė motorus, kad lėktuvas jo traginga baigmė, ir jis New

su penkerių. metų 
Paulyte ir dabar jau

skausme 
dukrele 
trejų metų sūneliu Paulium. Velio- 
nies mamytė su seserim likusios 
Lietuvoje, kuri buvo didysis a. a. 
Pauliaus svajonių, planų jr darbo 
tikslas. Jo brolis Antanas dabar 
gyvena Anglijoje.

Dariaus-Girėno dvasioje
Šių metų gegužės 23 d. Paulius 

būtų buvęs 36 metų amžiaus. Gi
męs' netoli Pittsburgh (Pennsylva
nia), būdamas dvejų-su puse metų 
su tėveliais grįžo į Lietuvą ir apsi
gyveno netoli Anykščių. Dar ne
baigęs pradžios mokyklos, savaran
kiškai užsidirbinėjo, plukdydamas 
Šventąja sielius. Sulaukęs 17 metų, 
tėvelius palikęs tėvynėje, išvyko 
atgal į JAV ir perėjo visus emi-

Vienas geriausių specialistų 
Amerikoje ’

K. P. -Vilniškis, a; a. Pauliaus 
draugas ir bendradarbis, kuriam aš 
esu dėkingas už suteiktas apie ve
lionį žinias, raro:

„Kpt. Šaltenis buvo patyręs la
kūnas, vienas iš geriausių aklojo 
skraidymo specialistų Amerikoje... 
Jis per 14 savo skraidymo metų 
buvo raižęs padangę tūkstančius 
valandų. Eastern Air Lines jis bu
vo laikomas vienu rimčiausių ka
pitonų skrupulingai einančių pa
reigas. Paprasčiausią darbą Pau
lius atlikdavo su visu ritumu. ir 
dėmesiu. Darbe jis visada buvo 
rimtas ir atsargus".

Prieš mane guli iškarpa iš „New 
York Times" 1947 m. rugsėjo 16 d., 
kur aprašomas vienkartinis tos rū
šies atsitikimas: gelbėdamas tirštu
ose rūkuose paklydusį ir neįsten
giantį nusileisti civilinį lakūną J. 
A. Bentley su sūnum, kpt. Šaltenis 
su savo lėktuvu pakilęs sėkmingai* 
„parvedė" paklydėlį į aerodromą 
ir tenai jį gražiai nutupdė. Ir iš^ 
gelbėtasis Bentley, ir „New York 
Aimes" parinktais žodžiais reiškia 
sumaniam ir prityrusiam lakūni 
padėką bei pripažinimą.

Susitikimas padangėse su Molotovu

Su kpt. Šalteniu susipažinom ir 
susibičiuliavom, kai jis 1938 m. at
skraidino į Kauną Dariaus-Girėno 

•Klubo padovanotą Lietuvos Šaulių 
Sąjungai mokomąjį lėktuvą, kuriuo 
po to ir man teko skraidyti. Pir
mas mudviejų skridimas buvo tų 
metų liepos 12 d. į Anykščius, į 
Pauliaus tėviškę. Jis jau tada pa
rodė entuziastingą dėmesį civilinės 
lietuvių aviacijos pionieriams, jr 
daug smagių valandų tada teko 
man su juo praleisti, besikalbant 
tais klausimais, besvajojant ir.be- 
planuojant. Lietuvis patriotas a. a. 

™ Pąulius pasiliko ligi pat mirties,
nukritęs neužsidegtų. To žaibiško Yorke įsteigė Dariaus-Girėno Aero „Lietuva Pauliaus širdy buvo auk- 
susiorentavimo ir geležinės valios Klubą kartu au K. P. Vilniškiu (ku- ščiausioj vietoj" rašo K.^ P. Vilniš- 
dėka anie keturi keleiviai liko ris buvo pirmasis to klubo pirmi- kis- ■••IIs kaip kūdikis džiaugdavos 
gyvi. ninkas) ir kitais entuziastingais josios laimėjimais ir liūdėjo dėl jos

Sausio 15 d., po iškilmingų ge- lietuviais patriotais. Paulius J. šal- nelaimių... Pastaraisiais metais, 
dulo Mišių, daugiau kaip šimto tenis pirmas iš klubo narių įgijo eidamas savo pereigas (kaip EAL 
automobilių procesija palydėjo gfe- jaun. lakūno laipsnį ir pasidarė lakūnas-kapitonas) Paulius dažnai 
lėse paskendusį kpt. Šaltenio kar- centrinė ašis, aplink kurią sukosi susidurdavo su atsakingais asmeni- 
stą į Holy Rood (Šv. Kryžiaus) dinamiška klubo veikla. Nuo čia mi*s: žymesnieji asmens, skrisdami 
kapines Great Neck, — prie pat prasidėjo a. a. Pauliaus kilimas lėktuvu, paprastai užeina į kapito- 
Roosevelto vardo aerodromo. Dau- aviacijoje. Į ji buvo atkreiptas dė- no kajutę, jr tokiu būdu ne vienas 
gybė to jauno lakūno draugų atida- mesys kaip į vieną iš geriausių žymus Pauliaus keleivis yra iš jo 
vė jo palaikams paskutinę pagar- skraidymo instruktorių, ir jis buvo lūpų nuoširdžiai išklausęs Lietuvos 
bą ir pro sprangias ašaras tarė pakviestas mokyti lakūnus Dervend bylą“. — Tarp jo keleivių 1947 m. r — > • * tx* ■ — • . . . i i .. 1 nin   — * ; r, ; n A yr A c A r i II rsr. —

anksčiau turkai nuogąstavo atvy
kus Lavričevui galimo ultimatumo, 
dabar laukia jo ištiestos rankos, 
prašant neutralumo. Toji galimybė 
turkų spaudos toną suminkštino. 
Turkiškas realizmas nuvokia viską, 
net kuriam tarpsniui draugiškumo 
sutartį su Maskva. Tas politinis 
suktinis vienok gąsdina prarasti — r__ -r—„— ------  ---- f---------------------, - .
šiltą amerikiečių draugystę, kuria paguodos žodį jo žmoniai Birutei Fliving School, kur 1940 metais jam pavasarį, JTO Visumos posėdžių 

......................... Šaltenienei - Klimaitei, pasilikusiai buvo duotas vyr. instruktoriaus ir metu, buvo ir Molotovas, kai skri
do iš New Yorko į Washingtoną. 
Kpt. Šaltenis, ji priėmęs, tuoj pa- • 
sisakė esąs lietuvis. Molotovas su
mišo, regimai išsigando ir tik su- • 
sigriebęs pramikčiojo, jog iš senų 
mokslo laikų pažinęs keletą lietu
vių, ir jie buvę jo geriausi drau
gai...
' Kpt. Pauliaus J. Šaltenio mirtis 

yra neeilinis nuostolis mūsų ken
čiančiai, išsklaidytai naikinamai 
bet kovojančiai ir gyventi pasiry
žusiai tautai. • Velionies šeimos 
skausme nuoširdžiai dalyvauja ir jc 
draugai, kurių a. a. Paulius dėl sa
vo patrauklaus būdo itin daug tu
rėjo. Viši gi«mes į jo tokią anksty
bą mirtį žiūrim ^taip į įpareigojimą 
kiekvienam lietuviui — kuriame 
pasaulio krašte jis bebūtų — iš
laikyti savyje tauraus lietuviškumo 
ir kovos pasiryžimo dvasią.

Turkų atsargioji politika.

Politinėje srityje turkai sampro
tauja. „Karo atveju mes eisime 
drauge su santarvininkais. Mes 
gerai nuvokiame, ką atneš karas: 
sunaikinimą

_ _ ,, . , , ,, įrengimų ir tautai ueausanuiuaTurkijos <>» įanč%. Mes pasiryžę aukotis ben-
Je Pa Yle- dram labui, nors nežinome, ar

Ateities karas dabar supa dau- ilgai tversime. Mes rizikuosime 
gelį nenuvokiamų galimybių. Tur- būti sunaikinti pirmutinieji, nes 
kija, ypač jo pradžioje, gali būti rusai prie mūsų, o amerikiečiai 
sovietams nepaprastai pavojinga, gale pasaulio. Tokioje padėdyje 
Iš jos aerodromų lengviausia pa- mus gali išgelbėti tik pastarųjų 
siekti Ukrainos pramoninį trikąm- skubi pagelba*.

miestų, pramonės 
tautai neapsakomą

Lėktuvas, kuriuo skrido kpt P. J. Šaltenis, po avarijos
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„Kovas uz laisva Lietuva as vadinu kovomis
uz laisva Europa"

Prof. K. Pakštas,-LITHUANIA 
AND WORLD WAR II (Lietuva 
ir antrasis pasaulinis karas). 
Išleido Lietuvių Kultūros Insti
tutas, Chicago.' 1947 m. gruoddio 
mėn., 80 psl.

Prof. K. Pakštas, giliai persiėmęs 
savo studijų metu Vakarų kultū
ros kūrybinėmis idėjomis ir grįžęs 
dirbti į atgimusios Lietuvos moks
lo židinį, Vytauto Didžiojo Uni
versitetą, tapo drauge didžiuoju 
nenuorama-dinamiku ir mūsų vi
suomeniniame gyvenime.' Jis visą 
laiką sirgte sirgo atsistačiusios 
Lietuvos gyvybinėmis problemo
mis. Iš po jo plunksnos yra išėję 
visa eilė originalių, todėl daug 
kam nez visada laiku suprantamų 
projektų (iš jų prisimintina, bent 
Vilniaus problemos sprendimo ban
dymai, Klaipėdos organiško su vi
sa Lietuva surišimo planai, kultū
rinės savivaldos įgyvendinimo sie
kimai etc.) ,

Matydamas. Lietuvos išganymą 
pilnutinės aukštos kultūras laips
nyje, prof. K. Pakštas dar 1928 m. 
„Židiny" šaukte šaukė — kilti 
lietuvių tautai į vertikalines kūry
bos aukštybes, 'kaip vienintelę 
kryptį, kuri paliko Lietuvai atvira 
ir laisva. „. . . mūsų situocija. te
gali būt saugesnė tik tuo atveju, 
kai išmoksime tapti tuo, kuo se- . 
novės Graikija buvo Viduržemio savaitrašty). Ši mintis meistriškai 
erdvėj". •

Prof. K. Pakštas savo lakios kū
rybinės vaizduotės vizijose nuosta- pareikštą koncepciją ši knyga tu- 
biai pramatė antrojo pasaulinio rėjo būti Lietuvos „pastarųjų dvie- 
karo grėsmėje visas Lietuvą už- jų generacijų istorija, ’ kultūriniai 
griūvančias nelaimes ir visu savo laimėjimai ir dabartinė tragedija" 
asmenybės judrumu kvietė tai, kas (iš 1946 m. laiško draugams). Fak- 
dar galima. Siūlė į užsienį per- tiškai ji susideda iš kondensuoto 
kelti: 1. ko daugiausia Lietuvos Lietuvos istorijos įvado, trumpo 
meno, senienų, unikatų, mokslo atsistačiusios Lietuvos leimėjimų 
knygų; 2. bent 60 studentų į JAV ir politinio gyvenimo aprašymo, 
studijų tikslu; 3. sukurti būsimai ilgesnio dabartinių Lietuvos oku- 
laisvės kovai finansinę baze, per- pacijų pavaizdavimo („Lietuva an- 
keliant i Ameriką ko daugiausia trame pasauliniame kare" 28—54 
aukso ir vertybių. „Daug kam kai- psl.) ir, pagaliau, Lietuvos idealų 
bėjau apie baisų pavojų iš Rytų.. bei vadų iškėlimo. Prieduose auto- 
Mane paskaitė svajotoju, nerėalis- rius paduoda ištrauką iš Lietuvos- 
tu. Tokiu svajotoju aš ir išvykau Rusijos taikos sutarties, 1939 m. 
iš Lietuvos 1940 m. birželio 1 d." Lietuvos-Rusijos savitarpio pagal-

tapdamas ir Lietuvos laisvės bylos 
nenuilstamu piligrimu. Tuo būdu 
užsitraukia Rytų koloso nemalonę 
ir jo neabejotinos intervencijos 
dėka Profesorius tampa ilgesnį lai
ką formaliu bedarbiu. Tuomet dar 
su didesniu uolumu pasišvenčia 
Lietuvos tragedijos atskleidimui 
anglosaksiškojo pasaulio švieses
nių protų tarpe. Jau 1941 m. prof. 
K. Pakštas išleidžia „The Lithua
nian Situation" (Lietuvos padėtis), 
o 1942 m. „The Baltoscandian Con
federation" (Baltoskandijos konfe
deracija). Vėliau parašo veikalą 
apie Lietuvos sienas (kol kas 
rankrašty). Čia recenzuojamo! 
knyga taip pat buvo parašyta jau 
1945 m. „The Modem Lithuania” 
vardu. Apie porą metų ji nerado 
leidėjo. Dabar, toji knyga, matyti, 
papildyta kai kuriais duomenimis, 
išėjo pradžioj paduotu pavadini
mu.

Visų prof. K. Pakšto Lietuvos 
laisvės bylos klausimais išleistų 
knygų vedamoji mintis yra ši:

„Kovas už laisvą Lietuvą aš va
dinu kovomis už laisvą Europą, 
Ameriką ir laisvą pasaulį. Tik su
sijungę laimėsime karą prieš d L- 
džiojo organizuoto melo karalystę" 
(žiūr. jo str. 1946 m. „Darbininko"

pravesta ir čia minimoj knygoj.
Pagal autoriaus prieš porą metų

dojius, kurie eilę metų gyveno 
Maskvoj" (51—2 psl.), nes baltie- 
čiams praktiškai teko pergyventi 
sovietų režimą savose tėvynėse. 
Autorius ilgiau apsistojęs pavaiz
duoti sovietinę Baltijos kraštų 
okupaciją, kad „pagelbėtu vidu
tiniam amerikiečiui atsakyti į 
painų klausimą, kurs kyla jo gal
voj, kai jis skaito ir girdi, jog 
veik šimtas milijonų Centrinės 
Europos žmonių dar maldauja iš 
pasaulio teisinumo ir išvadavimo, 
nors karas Europoj pasibaigė jau 
kuris laikas. Taip pat tai jam pa
dės suprasti, kodėl praktiškai visį 
rusų okupuotos zonos europiečiai 
veik žvėriškai stengiasi pabėgti 
bet kur 
psl.).

Mūsų 
džiausią 
atstatymo viltį. Štai dėl ko dabar 
komunistų agentai visoj Europoj 
stengiasi kiekvienu galimu būdu 
likviduoti bei sunaikinti šitą viltį" 
(54 psl.) Tiesiog prof. K. Pakštui 
įprastų lakoniškumu sutraukiami 
lietuvių tremtinių pasiekti kul
tūriniai laimėjimai vargingose sto
vyklų sąlygose. „Laisvos Lietu
vos kūrybinė ir pažangi dvasia 
nebuvo juose sunaikinta. Toji 
dvasia išnaudoja kiekvieną priei
namą žmogišką priemonę laimėti 
tragiškai pavergtai Tėvynei tei
singumą ir laisvę. Ji grindžia 
visas savo ateities viltis ir aspira
cijas tradiciniu Amerikos, D. Bri
tanijos bei Prancūzijos vadų tei
singumu ir humaniškumu, lietuvių 
tautos ištverme ir nemirtingu pa
siryžimu, Dievo gailestingumu ir 
Jo pagalba" (ten pat).

Pagaliau, iš visos recenzuo
jamos knygos pats originaliausias 
yra paskutinis skyrius, kur va
kariečiui supranjamiausiu būdu 
stengiamasi apibūdinti modeminės 
Lietuvos idealai bei troškimai ir 
jei atgimimo bei nepriklausomo 
gyvenimo kultūriniai vadovai (55 
—68 psl.). Tai kondensuotas atgi
musios Lietuvos kultūrinio, ideo
loginio, politinio, ūkinio ir demo
grafinio gyvenimo skerspiūvis. Lie
tuvos jaunimo idealas autoriaus 
išgyva dainą ir iš jos padarysime 

pabėgėlių \ („Lithuania in exile” kinga net bandyti pravesti paly- pasididžiavimo dalyką ateities am- 
51—54 psl.) iš savo krašto pasi- ginimą tarp žmogaus laisvės bei žiams” (62 p.) Iš visų lietuvių

žymiau nesiskiria nuo kitų pana
šių Lietuvos klausimu parašytų 
pastaraisiais laikais knygų (pvz., 
Harrison „Lithuania’s sight for 
Freedom" etc.). Prof. K. Pakšto 
knygos origianlumą sudaro patsai 
dėstymo būdas. Ji aiškiai steng
tasi pritaikyti Vakarų, -ypač anglo
saksiškajam, mentalitetui. Iš Lie
tuvos istorijos parenkami tokie 
faktai bei jų aspektai, kurie iš
kelia lietuvių tautos didį kūry
binį pajėgumą ir drauge visa tai 
įstato į bendrosios Vakarų Euro
pos politinių bei kultūrinių užda
vinių ir laimėjimų grandinę: Lie
tuvos imperijos 13—16 amž. nuo
pelnai tuometinių. Europos valsty
bių tarpe (totorių ir vokiečių 
ekspansijos sulaikymas), jos tei
sinė, agarainė ir švietimo pažanga 
(Lietuvos statutai, 1557 m. žemes 
reforma, 1579 m. Vilniaus aka
demijos įsteigimas etc.). Iškeliama 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
valdovų nuostabiai tolerantinė, 
politika užvaldytose svetimose 
Rytų srityse. Čia pat tūojaus su
gretinimui paduodama caristinės 
Rusijoj okupaciniai metodai: ,,,ne
tekus nepriklausomybės ir lais
vės, kiekviena lietuvių generaci
ja tarėjo brangiai sumokėti krau
ju ir žmonių kančiomis už tai, kad 
priklausė Vakarų kultūrai. Turė
dami aukštesnį gyvenimo lygį, lie
tuviai niekados negalėjo susitai
kinti su Rytų gyvenimo butu ir 
jų autokratiniu valdymu" (10 psl.). 
Iliustracijai suminimi visi Lietu
vių sukilimai prieš rusus, iki galu
tinai vėl buvo atkovota* Lietuvos 
nepriklausomybė. Visa tai pavaiz
duota labai kondensuotai, neper
kraunant teksto užsieniečiui ner
eikšmingais vardais bei detalėmis. 
Tik tokiu būdu vakariečio akyse 
visu reljefiškumu atsistoja mūsų 
istorijos visuotinė prasmė ir 
reikšmė.

Aprašydamas- Lietuvos politinių

Lietuvos
Partizanu Dainos

KOVON!
seną pirkią, pro vyšnių sodąPro

Priešą sutiksim kruvinom vaišėm.
Sudiev, motule, mes iškeliaujam. 
Mes iškeliaujam pro seną kryžių.

Kovon,kovon, kovon, draugai!
Tėvynė šaukia, mus!
Greit paraku pakvips laukai, 
Ir raus krauju dangus!

Gimtosios šalies sakalai
Jūs žuvot už laisvę garbingoj kovoj, 
Gimtosios šalies sakalai.
Per amžius lietuviai minės jus dai

noj,
Garbė jus lydės amžinai.

Jūs žengėt j kovą, nebojot mirties, 
Kad pančiai nuo rankų nukristų, 
Viltis, kad sulauksim laivos Lietu

vos, 
Kiekvieno širdy kad sušvistų.

Jau Lietuvai teka skaisčioji aušra, 
Ir greit nusileis raudonoji žvaigždė. 
Pirmus partizanus jau slegia kapai, 
Ir gėlės jiem šnabžda sudiev.

Bet ne, jūs gyvensit dainoj amžinai, 
Lietuviai jūs vardą minės. • 
Iš kartos į kartą, seni ir vaikai 
Maldoj ir širdy jus turės.

■ Atlikęs pareigą tėvynei
Atlikęs pareigą tėvynei, 
Narsus kary, tu pražuvai.. 
Tu užgesai, kai laisvė švito, 
Laimėjęs kova tu ne sau.

Akis ne motina užspaudė, 
Prie kapo neverkė sesuo. 
Kovos lauke patrankos gaudė, 
Raudojo ūkanas ruduo.

Tauta tau gražų vardą skyrė;
Nežinomu kapu esi.
Tau tapo motina tėvynė 
Ir tavo broliai mes visi.

nuo rusų režimo" (52—3

„pabėgėliai sudaro di* 
būsimos Lietuvos laisvės

(iš 1946 m. laiško draugams Euro
poje).

Nuvažiavęs į JAV, prof. K. 
Pakštas skaito eilėj Amerikos uni
versitetų paskaitas Rytų bei Cen
tro Europos problemomis, drauge

bos paktą ir, trečia, pateikia de
talią visų svarbesnių Lietuvos 
istorijos įvykių chronologiją (ji 
baigama 1946 m. Baltijos universi
teto Hamburge atidarymu!)

Kaip matyti, pati turinio apimtis

traukimo priežastis, prof-. K. Pieš
tas vėl randa progos iškelti es
minį mūsų valstybinių institucijų, 
filosofijos, literatūros, meno ir so
cialinių papročių bendrumą su Va
karais. „Iš tikro, būtų-tiesiog juo-

jo asmens vertingumo, kuriuo, 
naudojosi Baltijos kraštų piliečiai, 
ir baudžiavos bei vergijos, kurią 
neša Rusijos tautos ... Baltiečiai 
nepalyginamai rusą geriau pa
žįsta net už užsienio ambasa-

aspiracijų laisvė labiausiai puose
lėjama: „vien laisvė yra nenu
malšinamas dabarties troškimas ... 
Lietuviai yra išgėrę gilią, karčią 
įvairių Uranijos formų taurę, to
dėl jie malgauja ir tikisi, kad ne-

ALOYZAS BARONAS

VĖJAS
Į mano kambarį atėjo draugas 

Vytas. Kaip vėjas, kaip audra už
lipo laiptais, ir aš net truputį bu
vau nepatenkintas tuo triukšmu, 
nes mano šeimininkė visada mėgo 
tylą, tokią pat, kaip jos vienatvė 
ar senos vienodai plaukią dienos. 
Draugas buvo daugiau kaip de
šimtį metų už mane jaunesnis, bet 
tai mūsų draugystei nė kiek ne
trukdė. Jis buvo ūkininko sūnus, 
gyveno netoli mano įstaigos ir 
kambario, studijavo literatūrą ir 
buvo mano nuolatinis svečias. Jis 
sėdėdavo pas mane vakarais, mes 
žaizdąvome šachmatais arba išėję 
į miestą sėdėdavome alinėse, kol 
pasigerdavome ir nuo aukštų kė
džių norėdavom griūti žemėn: 
Taip, kaip aš, daugelis leidome 
kvailai dienas, nes nieko geresnio 
nebuvo galima išgalvoti. Aš žino
jau, kad ne visi būsime piliečiais, 
nestebinančiais pasaulį, ir ne visi 
būsime žmonėmis, kurie paskui 
save palieką didelę vagą, stebi
nančią kitus dešimtis metų. Aš ži
nojau, kad mes esame žmonės, 
kokių yra milijonai. Ir nieko dau
giau nereikėjo, kad mes būtume 
gyvenimu nepatenkinti. Atėjo pas 
mane draugas, kaip vėjas medžių

viršūnėmis, atsisėdo ant stalo ir, 
supdamasis kojas, pasakojo. Ne, 
pylė žodžius, jaunus ir gyvenimo 
meilės pilnus, kaip pavasarinis 
lietus. •

— Matai, Kazy, kvaila, bet taip 
gera gyventi. Sako, aš dabar pir
mus metus studentas, ir tai esą, 
piano geriausi metai, O ką? Gal 
ir geriausi. Dėlto nebandžiau gin
čytis. Ko man ginčytis, jei gyven
ti duodasi. Ir žmonės geri. Nė vie
no neradau blogo. Nė vieno. Ir 
niekas ligi šiol nėra manęs apga
vęs. Nebent mergaitė. Bet juk ap
gavystė jos gyvenime labai svarbu. 
Juokinga, bet tikrai taip. Nes juk 
ji turi ieškoti ko nors, kas-jai gera 
ir brangu. Ir už tai, kad ieško lai
mės, negi galima žmogų bausti. 

.Taigi, tik moteris apgaudinėja, o 
šiaip daugiau niekas. Niekas, ir 
todėl aš viską labai myliu. Viską, 
bet labiausiai vėją'. Zinai, vėjas 
amžino neraumo simbolis. Amži
nos jaunystės ir linksmumo. Lau
žia šakas, žiedus ir sniegą barsto 
iš nepaprastos energijos ir entu
ziazmo. Taigi myliu vėją. Labai 
moteriškai skamba, bet tu žinai, 
kad vėju labiau galima tikėti negu 
žmogumi. Labiau negu kuo kitu, 
nes jis negali apgauti, kadangi ne
turi išskaičiavimo. Nesijuok, mano 
drauge, juk vis ką nors mes turi
me mėgti, antraip argi mes bū
tume žmonės? Šitokia nerašyta

. . i

tvarka žemėje. O šiaip viskuo pa
sitikėk, ir niekas tavęs neapgaus. 
Pasitikėjimas suvaržo žmogų. Sena 
šimtus kartų girdėta muzika.

Draugas supėsi ant stalo,“ vėliau 
nušoko nuo jo ir atsisėdo kėdėje.
— Kažin? '<— suabejojau aš. — 

Aš už tave vyresnis ir sakyčiau, 
kad niekuo nepasitikėk. Žiūrėk į 
kiek vieną taip, ■ lyg jausdamas, 
kad jis nori tave apgauti. Argi 
neteisybė, brol, kad kiekviename 
žingsnyje musų laukia nusivyli
mas? Nepasitikėk niekuo, juo la
biau moterimis, nes jos neištiki
mumo simbolis, kaip vėjas am-, 
žino neramumo jr jaunystės. Pa
matysi, kad daug kas žemėje tave 
nori apgauti ir, kai apviliamas ta
vo pasitikėjimas, būna dvigubai 
sunkiau. — Ne, nesutinku, — meta 
draugas neužgesintą cigaretę ant 
grindų ir degasi naują. Dūmai vir
šum mūsų abiejų sklaidosi ir, ro
dos, mes juos pučiame tam, kad 
jie išvalytų iš mūsų širdžių ir 
kambario bandantį mus pulti ne
rimą.

— Gali sutikti ir gali nesuktikti, 
bet tu turi niekam* .nepasitikėti, 
net ir ten, kur tau atrodo tėra ma
žytė smulkmena. Tu žinai seną, 
kaip mano tėvo batai, nesąmonę,' 
kad gyvenimas susideda iš smulk
menų, ir jos tave ar nuskriaus .ir 
sunaikins arba padaryš laimingi
ausiu žemėje. Tu nieko nežinai,

bet niekas negali tavo žingsnių 
spasukti ten, kur geriau,’ išskyrus 
tave patį. Niekuo nepasitikėk, nes 
ir, savimi pasitikėdamas tu daug 
kartų save apgauni. Tu manai kar
tais, kad eini į laimę, o tuo tarpu 
eini į visai priešingą pusę ir ma
tematiškai tairant, tu dvigubai 
nuo jos tolsti. O kartais tau atro
do, kad vargas vis labiau diena 
dienon tave slegia. O paskui, kai 
pažiūri atgal į savo dienų vieškelį, 
matai, kad laimė buvo pro tave 
praėjusi. , Nepažinai — ir nebėra. 
Prasilenkei su laime, ir vien todėl, 
kad tikėjai sau ir nežinojai link 
jos einąs.

Draugas barsto pelenus po visą 
kambarį, lyg tas jo mylimas vėjas 
jį verstų juoktis .ir trankytis. Jis 
vėl atsisėda ant stalo, pastumia 
visas knygas truputį tolyn ir žai
džią, lankstydamas liniuotę.

— Ne, viską daro meilė ir gy
venimo džiaugsmas, kuris iš jos 
pareina. Mylėk kiekvieną vabalą 
bei žiedą ir būsi laimingas, neu- 
žtrokši dienų (iulkėse ir neprigersi 
liūdesy. .

—Mylėk, bet nebūk aklas, nes 
žemėje daug kas tave tyko apgau
ti, nes žemėje daug kas bando eiti 
j laimę keliais, kurie nėra pakan
kamai tiesūs.

— Kvaila, kalba, — nusibodo 
draugui. — Apgaus — pamatysiu, 
bet vistiek nepasitikėjimas yra di

desnė už žemę kiaulystė, nes pa
galiau, jei nebegali tikėti žmogum, 
tai ko vertas gyvenimas?

— Nieko,— tariau, ir mes išė
jome valkiotis po miestą, nes mus 
slėgė pokalbis ir vakar išgertas 
alus.

Taip truko keletą mėnesių, kol, 
pagaliau, išvažiavau į 'kitą mie
stelį. Nauja vieta ir, draugai pri
vertė mane užmiršti daugelį to, 
kas buvo brangu ir rodės nepa
keičiama. Nauji draugai pakeitė 
senuosius, ir aš niekada nebuvau 
kankinamas ilgeso ar ’ slegiamas 
didžiulės neatsakytų seniesiems 
draugams laiškų krūvos. Praėjo 
visa, kas rišo, nes negali su visu 
pasauliu likti pažįstamas ir nenu
traukiąs ryšių, kaip amžiai savo 
metų grandinės. Užmiršau aš ir 
Vytą, nes čia, mano naujoj gyve-: 
narnoj vietoj, buvo pakankamai 
jaunų žmonių ir blaivaus bei girto 
linksmumo. Buvo visko, todėl ne
buvo plyšių dienų tarpuose, per 
kuriuos, kaip per blogai suleistų 
lentų sienas, aš būčiau galejes ar 
turėjęs noro pažvelgti atgal.

Bet kArtą visai netikėtai į mano 
kambarį įėjo Vytas. Sunkiomis ko
jomis, kurios buvo apmautos au-’ 
liniais apdulkėjusiais batais, jis 
žengė per mano kambarį fr aš 
mačiau, kad jis tik dalį beturi to 
linksmumo ir nuotaikos, kurią jis

3
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Lituanistinis inžinerijos daktaro darbos
DIPL.INZ. Br. GALINIS

architekto darbas. Tuo būdu yra 
padarytas svarbus žingsnis lietu
viškos architektūros tyrinėjimo 
srityje. Apie šį darbą oficialiame 
profesorių referate skaitome: „Lie
tuva užima reikšmingą ir įdomią 
vietą Š. — Rytų Europoje kaimo 
statybos atžvilgiu". Pats veikalas 
apibūdinafas kaip „vertingas įna
šas į europinę < namotyros litera
tūrą".

Ne tik mums lietuviams, bet ir 
svetimtaučiams mokslininkams da
bar bus žinoma, kad senoviškoji 
lietuvių liaudies statyba slepia 
vertingos mežiagos namotyros ir 
Iš viso kultūros istorijos moks- 

' lams, kaip kad ir lietuvių kalba, 
tautosaka ir kitos tautinės kul
tūros apraiškos. Tačiau tie ma
terialinės kultūros paminklai dar 
mažai ’ mūsų ištirti, o dėl litera- 

ta? g?ri^e?'du?na. kuiirVal-.
gome, kad išliktume gyvi" (63 p.). 
Kalbėdamas ąpie tautos vadų 
vaidmenį Lietuvos prisikėlimui, 
nepriklausomam gyvenimui ir da
barties laisvės kovos inspiraci
joms, autorius ypač iškelia Mai
ronį, Tumą —-Vaižgantą ir filo
sofą — pedagogą St. Sąlkauskį. 
Visi trys buvę dideli humanistai, 
kilnūs krikščionys, savo protėvių 
žemės ir tautos mylėtojai bei pa
triotai, antirasistai ir brutalaus 
nacionalizmo priešai. Rusai, nai
kindami ir degindami lietuviškas 
knygas, ypatingo dėmesio kreipė 
į jų raštus. „Šie ir kiti mirę pra
našai visados globojamai veiks 
tautą jos nesiliaujamose kavose. 
Šie praeities milžinai pasiliks nuo- 

. latiniu drąsos ir inspiratijos šal
tiniu trims milijonams laisvę pa- 
milusios tautos" (68 p.).

Jei ši knyga išvydo pasaulio 
šviesą, kad iškalbingai liudytų 
apie žūtbūtinę kovą Baltijos pa
jūry už krikščioniškos civilizaci
jos likimą, tenka padėkoti Ameri
kos Lietuvių Kultūros Institutui. 
Šis Institutas Kūn. JURO pastan
gomis jau išleido šešias angliškas 
apie Lietuvą didesnes ar mažesnes 
knygas (jų tarpe ir C.R. Jurgelos 
monumentalia „History of the’ 
Lithuanian People", 1948 m., 544 
psl.). Čia neminimi kiti to Insti
tuto didžiai vertingi lietuviški lei
diniai ir koncentruojami kultūrinių 
vertybių rinkinia P. JUOZAITIS

Po karo tremties sąlygose sulau
kėme iš inžinierių tarpo antrąjį 
daktarą. Š. m. liepos mėn. Stutt 
gardo Aukštosios Technikos- Mo
kyklos architektūros fakultetas 
suteikė inž. daktaro laipsnį dipl. 
inž. Jurgiui Gimbutui už jo dizer- 
taciją „Das Dach dės Litauischen 
Bauernhauses aus dem 19. Jahr- 
hundert".

* Si didelės apimties ir gausiai 
' iliustruota studija apie etnogra

finę lietuvių kaimo statybą yra iš
leista atskira knyga (vokiečių k., 
su trumpa anglų kalba santrauka) 
ir yra pirmas tos rūšies lietuvio

bus numesti alkaniems vilkams. 
Lietuviams, kaip lygiai ir kitoms 
mažoms tautoms, eksterminacijos 
grasomoms, laisvė yra tarytum 
oras, kuriuo kvėpuojame, vanduo,

mokslininkams, rašantiems apie 
Europos tautų kultūrą. Tikimės, 
kad Dr. J. Gimbuto darbas neliks 
vienintelis, jį seks daugiau rimtų 
studijų apie lietuvių liaudies ma
terialinę kultūrą ir ateity toji 

Ruošdamiesi Lietuvos atstaty
mui, Lietuvos architektai ieško 
lituanistinė medžiaga bus pagal

Šitam darbui vienintelis tikras šal
tinis yra mūsų senoji liaudies sta
tyba. Tik ja tinkamai ištyrę, išna
grinėję jos architektoųniką, ko- 
struktyvinius ir dekoratyvinius 

.elementus, išsiaiškinę tikrai senus 
didesnės indoeuropiečių tautų gru
pės bendrus bruožus ir atskyrę, 
kas būdinga lietuviams, galime 
tikėtis atrasti raktą ir moderniajai 
lietuviškai architektūrai kurti. Tik 
tradicinėje iš protėvių paveldėtoje 
liaudies meno dvasioje išaugęs ir 
ją sąmoningai pasisavinęs meni
ninkas galės ugdyti lietuvišką sti
lių. Mūsų jaunanjai architektų kar
tai reikia daugiau paruoštos me
džiagos lietuvių tautinei kūrybai 
pažinti. Čia ir glūdi bene svar
biausias apčiuopimas etnografinės 
statybos tyrinėjimo tikslas. Mes 
nebestatysime medinių trobelių, 
bet stengsimės perkelti gimtosios 
pirkios tradicijas i? protėvių me
niškosios išreiškos būdus į naują, 
šių laikų civilizacijai tinkančią 
lietuvišką sodybą.

Be šios, sakytume praktiškosios 
pusės, namotyra užima rerkšmin-

gą vietą kultūros istorijos mokslų 
eilėje. Ji dudda vertingos medžia
gos tautotyrininkams, kalbinin
kams, (techniškoji liaudies termi
nologija), geografams, • istorikams 
ir net ekonomistams. Ir Dr. J. 
Gimbuto darbas ne siriboja siaura 
techniškąja tema, bet duoda'dau
gybę etnografinių lietuviškų pa
vadinimų, palyginimų su kaimy
ninių kraštų statysena, dekoraty
vinių elementų (žirgeliai), o taip 
pat panagrinėja, ir kai kuriuos 
procesus, susijusius su stogu, 
pav.: dūmų išvedimas. Tokiu bū
du šis darbas pasitarnauja ne tik 
inžinieriams ir architektams, bet 
ir kitiems besidomintiems senąja 
lietuvių kultūra. Autoriaus panau
dotoji iliustracinė ir aprašomoji 
medžiaga yra daugiausia imta iš 
V.D. Kultūros muziejaus, Kaune ir 
Aušros muziejaus Šiauliuose etno
grafinių ekspedicijų rinkinių arba 
paties autoriaus Lietuvoje surink
ta, tad yra autentiška. Pats vei
kalas pavyzdingai sistematizuotas, 
tad yra paranku naudotis patiek
tąja medžiaga.

LIETUVIŠKA ^KNYGA PAMOTES 
RANKOSE

Pax Romana Kongresas Anglijoje
Gražiose Were aplinkėse esan

čioj Sv. Edmundo' dvasinėj semi
narijoj Įvyko tarptautinis Pax Ro
mana kongresas. Pati seminarija

savo vertę panaudota pasaulinėje 
literatčroję, kaip kad lig šiol yra 
vertinami ir plačiai žinomi skan- 
kelių originaliam lietuviškam 
architektūros charakteriui sukurti.

daug 
dide- 
galė-

vis tebegyvenu vienas, nes kaž
kaip kelio dar neperkirto moteris. 
Ne,, gal aš neperkirtau nepasitikė
jimo ir bijau kalbinti tas moteris, 
kurios patinka, nes galima nieka
da jų nepasiekti, o nepasiekiamu
mas gyventi neduoda. Edą širdį, 
mano drauge, ir tu tai žinai. Tąu, 
manau, tai suprantama?

— Žinoma, nes kas gi gali ne
žinoti, — dėstė jis žodžius lėtai 
lyg 'žingsnius sodo takely. — Aiš
ku, kad per tą laiką, kada mes

nešiojosi visada su savimi, kai bu
vome amžini draugai. Mes apsika
binome daugiau iš reikalo negu iš 
džiaugsmo ir, kai susiglaudė mūsų 
krūtinės, vis tiek aš jaučiau, kad 
tarp jų stovi diaelė dienų siena ir 
neleidžia būti nuoširdiems. Ak, 
mes buvome atitolę vienas nuo 
kito ir mūsų rūpesčiai bebuvo'vie
nas kitam mažai žinomi ir supran
tami. Jis atsisėdo į fotelį ir dairėsi 
po kambarį.

Aš šitam mūsų susitikimui pada-
• ryti jaukesniam paėmiau iš spintos' nebuvome kartu, aš buvau užšo- 

butelį, ir po pusvalandžio mes vėl 
buvome draugai. Aš žiūrėjau į jo 
truputį nuo kopjako paraudusį vei
dą? man atrodė, kad jis netaip 
jau per šiubs keletą metų pasikei
tęs. Mačiau tas pačias spindinčias 
akis ir rodės iš tų pačių lūpų pra
dės nesustabdomai plaukti ugnies 
pilni žodžiai.

— Matai, ir vėl susitinkam, — 
pradėjau aš nežinau kelintą kartą 
ir jaučiau, kad paskutinį, nes mū
sų kraujas buvo pradėjęs kaisti, 
ir nuoširdumo mūsų širdys vėl bu
vo pilnesnės už stiklus.

— Matai, aš gyvenu tą patį gy
venimą. Laukai, ir karvės, ir ūkiai- 
Viskas tas pats, tik vieta kita. Ir 
žmonės. Ir draugai. O šiaip — vis
kas tas pats. Tik dienos ne tos 
pačios ir rūkas vakarais būna dau
giau šaltas negu gražus. Taip pat

kęs ant akmens, kuris mano gy
venimo vežimą sukrėtė. Manau, tu 
atsimeni mano nuobodų pasakoji
mą, kad. visada reikia pasitikėji
mo. Pasitikėjimo, brol. Pasitikėji
mas suvaržo žmogų, kaip vapduo 
byrančius ratus vasaros karštyje 
ir sausroj. Tikėjau moterimi, nors 
buvau anksčiau sakęs, kad jos ne
ištikimumo simbolis. Bet aš vėl sa
kau, jog todėl jos ir apgaudinėja, 
kad niekas jomis netiki. Tokia lyg 
taisyklė nuo amžių buvo. O tūrėjo 
nebūti. Aš tau papasakosiu, kaip 
ją sutikau. Juk aišku, kad aš ją 
turėjau sutikti, nes nuo meilės kaip 
nuo mirties sunku išbėgti. Na, ir 
ko man reikėtų bėgti. Taigi, kartą 
bažnyčioje mane užgulė neramu
mas. Prieky manęs stovėjo mer
gaitė, ir aš negalėjau melstis.

(Bus daugiau)

J. DOBKEVICiOTE-PAUKSTIENE
E. Jakaičio nuotr.

yra 400 m. amžiaus ir turi 
senų • tradicijų. Seni ąžuolai 
liam ją apsupančiam parke 
tų papasakot daug senų istorijų 
apie tuos laikus, kada Henriko 
aštuntojo .laikais šio krašto kata
likai dideliais skaiči’ais mirė kalė
jimuose už savo įsitikinimus. Isto
rija kartojasi. Tai priminė ir kon
greso atidarymo metu konferen
cijai vadovavęs anglas Dr. F. X. 
AylWard.

Kongrese dalyvavo daugiau 
kaip dvidešimties tautų atstovai. 
Kitos atsiuntė net do kelroliką 
delegatų. Prancūzų ir italų dele
gacijos buvo itin gausios. Atida
ryme dalyvavo Northamptono vys
kupas, kuris . trumpai pasveikino 
susirinkusius delegatus. Ilgesnę 
kalbą pasakė apie simbolinę vie
tos istoriją seminarijos rektorius 
mons. Bagshaw. Konferencijos me
tu delegatus priėmė ir Šv. Tėvo 
delegatas arkivysk. Godfrey.

Posėdžiuose daug laiko reikėjo 
paskirti įvairiausiems Pax Roma
na organizaciniems reikalams. Pri
imta praėjusių metų Romoje vy
kusios konferencijos protokolas. 
Ten mūsų atstovė buvo Agota 
Šidlauskaitė, tumet dirbusi Mila
no Universitete. Apie ją man pri
minė viena iš šių metų dalyvių. 
Paskui sekė atskirų komisijų pra
nešimai. Gydytojai, architektai, 
teisininkai, socialogai ir rašytojai 
padarė pranešimus, kas nuveikta 
praeitais metais. Daug sunkumų 
teko sutikti visose srityse. Opti
mistiškiausias pranešimas buvo 
rašytojų sekretoriaus vengro p. 
Toledano, kurs gyvena Paryžiuje 
ir gerai pažįsta poną Bačkį.

Antroji konferenąijos diena bu
vo paskirta žmogaus teisių dekla
racijai. Pranešimą šiuo reikalu da
rė Paryžiaus Teisininkų Sekreto-

Žavimės mūsų dailininkų repro
dukcijų leidiniais. Ir esame jiems 
dėkingi.'Jie pademonstravo lietu
viško meno savitumą ir pajėgu
mą. Dar maloniau, kad dalis jų 
įsiveržė į svetimom kalbom ir 
svetimų leidyklų knygas ar žu- 
ranlus.

Jai gražu. Bet negražu, kad lie
tuviškos knygos liko nuksriaus- 
tos. Ne visos. Teisybė reikalauja 
suminėti Valių, kuris iliustravo 
Bradūno „Mara". Iliustravo nuo
širdžiai, su meniniu užsimojimu. 
Petravičius rūpestingai iliustravo 
Kiršos „Tolumas". Bet kai kaimi į 
rankas klasikus Maironį, Pietarį, 
Krėvę, — su kokiais našlaitiškais 
drabužėliais jie išėjo į pasaulį. 
Lyg iš pamotės, lyg iš UNRRAs 
rankų. Ir pasigailėjimo jiems ne
parodė savieji dailininkai. Gal jie 
nebuvo parašyti? Gal leidėjam 
neatėjo į galvą? Priežasčių gali 
būti visai rimtų. Bet faktas, kad 
Pietario „Algimanto" iliustracijos, 
Krėvės „Padavimų" viršelis, Mai
ronio „Pavasario balsų" viršelis 
išėjo ir be meno ir be skonio. Ne 
tokie, prie kurių lietuviška knyga 
buvo pripratus ir kiek yra pajė
gūs mūsų dailininkai, kai jie dar
bo imasi su atsidėjimu. Arba vėl’ 
Zobarską ėmėsi iliustruoti nelie- 
tuvė. Qerai, kad ji ėmėsi. Bet ne
gerai, kad jos iliustracijose įžiū
rėsi žmogėdras, geriausiu atveju 
Volgos burliokus, bet x tik ne lie
tuvius.

Padaryta — padaryta. Jau ne- 
beatitaisysi. Juo labBtu, kad dabar 
knygą išleisti bits sunku. Bet jei
gu dar galima bus išleisti — būtų 
didelis prašymas leidėjams — an
gažuoti lietuvius dailininkus, kad 
jie padarytų viršelius ir ne .tik 
viršelius. Būtų pageidautina, kad 
literatūra ir dailė sykiu reprezen- 
tuotųsi toj pačioj knygoj. Prašy
mas ir dailininkams — įdėti sa
viems ne mažiau širdies kaip sve-

rijato delegatas. Šis Kongreso 
punktas užėmė du ilgokus posė
džius. Šiam posėdy kalbėjo ir 
lietuvių delegatė, primindama sun
kius nusikaltimus, papildomus pa-. 
vergėjo prieš pavergtąjį mūsų lai
kais, ir įnešdama sumanymą, kad 
nusikaltimai, papildyti prieš žmo
gų atskirose valstybėse, būtų re
gistruojami tam tikros komisijos 
ir kad ta komisija parengtų pra
nešimą šiuo reikalu kitų metų 
Pax R. kongresui. Šitas sumanymas 
buvo paremtas p. Toledano, kuris 
turėjo padaryt panašų pasiūlymą 
vengrų delenacijos vardu, ir to 
posėdžio ‘ 
perdavė 
mui.

Noridt . w .
Pax Romana darbą, Amerikos de
legatas prof. Taylor pasiūlė su
teikti daugiau galios sekretoria- Ūmiesiems. J.
tams ir juos organizuoti atskirai--------------------------------------------
nuo Pax Romana ‘bendro sekre
toriato Freiburge, kuris yra ir ū* pamaldos buvo laikomos inten- 
taip jau perkrautas darbais. Pax cija tų, kurie pasiliko už geleži- 
Romana yra tiek išsišakojusi, kad nės uždangos ir negalėjo atvykti, 
operacija būtinai reikalinga, jeigu Mūsų delegatas p. Bajorinas daly- 
norime, kad jos darbas būtų na- vavo tiktai popietiniam posėdy, 
šesnis ir jos įtaka labiąu jaučiama, kada buvo tęsiama žmogaus tei-

Šitie darbai buvo atlikti pirmą- šių deklaracijos diskusijos.
ją ir antrąją kongreso dienomis .Pirmadienį Lietuvą atstovavo 
ir dar reikia pridėti platų prane- kun. J. Sakevičius ir p. M. Šil- 
šimą apie Pietų Amerikos katą- kaitis. Tą dieną visi delegatai 
likų veikimą. ir jo tolimesnes ga- buvo pristatyti Šv. Tėvo Pasiuri- 
limybės. Taip pat ligi vėlaus va- tiniui arkivyskupui Geoffrey. Po 
karo nusitęsusius pranešimus at- to sesijoj buvo plačiai diskutuota 
skirų delegacijų apie padėtį ir savitarpinė pagalba katalikams in- 
veikimą jų kraštuose. teleiktualams tremtyje.

Trečioji diena buvo sekmadienis Aguona

to 
pirmininkas prąf. O. Neil 
jį tolimesniam svarsty-

palengvinti ir suprastinti

NAUJOS KNYGOS
Antanina Dambrauskaitė. OPEROS 
DAINININKES MENO KELIAS. 
Spaudai paruošė ir meninę leidinio 
puse sutvarkė dail. Mykolas R. 
Kovas. Knygos liliustracijų auto
riai: prof. V. K. Jonynas, skulpt. 
T. Zikaras, prof. J. Oberberger, 
prof. Varnas ir dail. N. K. Kovas. 
Tekstas: teatro krrt. graf. J. von 
Kalchreuth, dirig. A. Kučiūno, rė
žis. St. Pilkos ir rašyt. P. Jurkaus. 
Nuotraukos: V. Augustino, Betz, 
Zinaklos, Foto-Presse ir D. Šulai- 
čio» Muenchenas, Spaudos darbas 
F. Bruckmann K.G.

SVAJONES APIE ŽEMĘ IR 
DANGŲ. Redagavo Bronislovas 
Keterauskas/ Dedelstorfo lietuvių 
stovyklos Spaudos Mylėtojų Sam
būrio leidinys. 1948 m. 76 psl. Kai
na 2,5 DM. Gaunama pas spaudos 
platintoją (23) Diepholzo lietuvių 
stovykloje.

HILFERUF DĖS LITAUISCHEN 
VOLKES. Lietuvių socialdemokratų 
Delegatūros Užsieny atsišaukimas. 
Išleista rankraščio teisėmis. Stutt
gart, 1948 m. 38 psl.

M. Biržiška VILNAUS UNIVER
SITETAS. 1940—1941 m. Išleido 
„Mintis" 63 psl. Kaina nepažymė
ta.

Dr. Victor Jungfer. LITAUISCHER 
LIEDERSCHREtN. Išleido „Patria", 
Tuebingen, 1948 m. 123 psl. Kaina 
nepažymėta.

30 METŲ. LSS III-čiosios Tau
tinės Stovyklose Alpėse laikraštis. 
Nr. Nr. 1—10. Iš viso 42 pslp.
SKAUTŲ PROGRAMOS. 1948. 
Spaudai paruošė A. Saulaitis ir R. 
Šilbajoris. Turinyje: jaunesniųjų 
skautų patyrimo laipsnių, skautų 
patyrimo laipsnių, lietuvių skautų 
katalikų religinio ugdymo, jaun. 
skautų specialybių, skautų specia
lybių ir ypatingųjų ženklų pro
gramos. LSS Biuletenio priedas. 
Kaina DM 2,—. Rot. spausdinta. 
34 pslp.

Tomas Žiūraitis, O. P. Nevys
tančios Rožes. Sv. Rožančius 
ir gyvenimas. Išleido Tėvai Do
mininkonai Stuttgarte 1948 m. 87 
psl. Kaina nepažymėta.

VADOVE. 1948 m. Nr. 1. LSS va
dovių ir vyresniųjų skaučių lai
kraštis. Paruošė ir išleido Augs
burgo vyr. skaučių būrelis. 38 
pslp. Kaina DM 1,50. Rot. spaus
dinta.
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Iš lietuvių gyvenimo Anglijoje

ŽENGIAME I ANTRUOSIUS 
METUS ANGLIJOJE

J. RIMDŽIUS

Praeitų metų pavasarį prasidė
jusi platesnio masto DP emigra
cija Anglijon subūrė nemažą kie
kį lietuvių šion salon. Vienį iš jį 
dirba žemės ūkyje, kiti anglių ka
syklose, tekstilės pramonėje bei 
kitur. Kai kam pavyko apsigyven-
ti hosteliuose, kurie yra įrengti

ka bendruomenė, kur nebuvo pa
naudotas tautybių maišymo prin
cipas, kas Anglijoj tikrai labai 
retai pasitaiko. Įsikurti teko bu
vusiame kariuomemenės žinioje 
hostelyje, kuris, deja, senųjų šei
mininkų buvo paliktas labai blo-

bei sąžiningus žmones, savo nuo
monę greitai pakeitė ir šiandien 
čia lietuvis darbininkas geriau 
vertinamas negu vietinis ... Jau 
visi metai, kaip kiekvieną rytą 
sunkvežimiais bei dviračiais pasi
pila vyrai po apylinkės kaimus 
bei vienkiemius, kur prie įvairiau
sių darbų prabėga jų dienos. Va
karais, ypatingai vasaros metu, 
grįžtant po sunkaus darbo į hos- 
tejį, dažnai suskamba lietuviška 
daina, kurios aidai nuskrenda per 
tylųjį Tadcasterį į plačios apylin
kės žaliuojančius laukus bei šilus.

Maždaug prieš metus laiko bu
vo įsteigtas D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos skyrius, kuris organizuo
ja visą kultūrinį darbą. Įvairiomis 
progomis ruošiami minėjimai, kon
certai bei kitokiais būdais stengia
masi svetimųjų tarpe propaguoti 
mūsų tautos gyvybinių interesų 
supratimą ir tuo būdu įgyti kuo 
daugiau Lietuvai draugų iš anglų 
visuomenės tarpo. Visam tam dar
bui sumaniai ir energingai vado
vavo buvęs skyriaus steigėjas ir 
pirmininkas Antanas Klimas, o po 
jo išvykimo tas tenka tęsti nau
jam pirmininkui K. Bražinskui. 
Nežiūrint nepalankių sąlygų ir 
nepaisant nuovargio po sunkaus 
fizinio darbo, stovykloje veikia 
vyrų choras, vyksta anglų kalbos 
pamokos, pilnu tempu dirba krep
šininkai, stalo tenisininkai ir kt.

kaip Yadcasteris, tuojau nukrysta 
visų akys ir stebima, ar jis suge
bės prie to gyvenimo prisiderinti. 
Čia ir yra mūsų svarbiausias už
davinys tinkamai reprezentuoti 
lietuvius ir neteršti jų vardo. Tai 
stengiamasi, vykdyti visu uolumu. 
Kai kada vienas kitas alkoholio 
įtakoje tą dalyką ir pamiršta, bet 
tokiems sudrausti tuoj randamos 
priemonės.

Sunkus tremties gyvenimo ke
lias, bendri pergyvenimai, bendri 
vargai bei rūpesčiai per tuos 
drauge praleistus metus sujungė 
šiuos vyrus lyg į vieną šeimą. 
Nerasi čia jokio pasidalijimo į 
atskiras grupes, nėra vietos par
tiniams interesams, visų vieninte
lis siekimas ir tikslas, kurį ge
riausiai nusako vienas žodis ~ 
Lietuva. Čia' greta buvusio papras
to darbininko rasi ūkininką, rasi 
valdininką ir moksleivį bei stu
dentą- tačiau šiandien visus čia 
suartino tas pats sunkus kasdieni
nis darbas, tos pačios sąlygos, tie 
patys siekimai. Tas juos jungs ir 
ateityje, .nežiūrint į kokias sąly
gas jie bepatektų.

Nepastebimai prabėgo metai, 
purenant svetimą žemę, sėjant 
jon našų derlių nešantį grūdą, 
šienaujant žaliąsias pievas bei 
plaunant kaip jūra banguojančius 
kviečių laukus. Juk tie patys dar
bai laukia mūsų ten, kur yra Ii-

Didelis tremtiniu sejpejus
Ne vienam, ne dešimčiai, bet 

šimtams lietuvių tremtinių Vokieti
joje ir Austrijoje yra žinomas An
tano Domeikos vardas. Šis kuklus 
Amerikos lietuvis, čia gimęs ir 
augęs, niekada nematęs Lietuvos, 
neturįs tremtyje nei giminių, nei 
pažįstamų, nepaprastai atjaučia 
sunkią lietuvių tremtinių galią ir, 
atsižadėdamas savo poilsio, svei-

Antanas Domeika

prie darboviečių. Vieno tokio, 
grynai lietuvišką, hostelio Tadcas- 
teryje gyventojai rugpiūčio mėn. 
8d. baigę pirmuosius savo darbo

game stovyje. Energingo tuometi-
nio vertėjo A. Klimo pastangomis 
ir visų vyrų nuoširdžiu darbu hos
telio tiek vidujinė, tiek išorinė iš
vaizda greitai pasikeitė, kuo net

Naujai atyykusiam žmogui Ang
lija atrodo keistas kraštas: keisti 
papročiai, savotiškos tradicijos, 
kurių tačiau visur griežtai laiko
masi. Savaime suprantama, kad į 
atvykusį svetimtautį, ypatingai 
dar tokiam nedideliam miestelyje

kusi ta brangi lietuvio krauju ir 
prakaitu aplaistyta gimtoji žemė. 
Tas mus skatina žengiant į antruo
sius metus su dar didesne ener
gija budėti tautos idealų sargybo
je ir nuoširdžiu darbu grįsti kelią 
laisvon Lietuvon.

katos, tiesia jiems duosnią pagal
bos ranką.

A. Domeika turi Rockfordo (III.) 
apylinkėje nemažą ūkį, kuriame 
pats su savo š'eima dirba, o sek
madienio popiečiais ir naktimis 
ruošia tremtiniams siuntinius. Visi

metus Anglijoje. Tadcasteris — 
nedidelis, gražus Yorkshire pro
vincijos miestelis, apsuptas gra
žių žaliuo jančių lygumų. Praeitų 
metų rugpiūčio 8d. čia atvyko ir 
įsikūrė apie 140 lietuvių vyrų, ku
rie buvo skirti” šiai apylinkei kai
po žemės ūkio darbininkai. Tokiu 
būdu čia. susidarė grynai lietuviš-

patys anglai stebėjosi.
Visą administracijos personalą,

išskyrus vienintelį hostelio vedė
ją anglą, sudaro lietuviai. Fajeto
nai beveik visam hostelio tvar-

It WENTORFO TRANZITINES 
‘ STOVYKLOS.

Wentorfo tranzitinė stovykla (anglų 
zonoje — prie Hamburgo), per kurią 
pirmomis Westward-Ho schemos die
nomis paspruko daug mūsų „atžaly
no“ | Angliją, šiais metais yra Įga
vusi naują atspalvį. Greta užjūrio 
kraštų noriai verbuojamų darbam^ 
pavienių asmenų, stovyklos rajone 
dabar knibžda margaspalvė minia 
moterų ir vaikų. Tai yra ankščiau 
išvy kušlųjų, į Angliją, Kanadą ir 
Australiją šeimų nariai, kurie tikisi 
neužilgo vėl pamatyti savuosius mai
tintojus, plušančius naujuose kraš
tuose.

Tranzitinės Wentorfo stovyklos ap
linkuma ir patalpos geros. Kiekvie
name bloke kas savaitė leidžiama pa
sinaudoti šiltais ir šaltais dušais. Blo
giau su elektros srove, kai norima 
mažulėliams pagaminti papildomo 
valgio iš jau prisiunčiamų rūpestin
gų tėvų siuntinėlių, nes elektros sro
vė smarkokai administracijos var
žoma.

Stovyklos administracijoje daugiau
sia dirba pabaltiečiai, o virtuvių per
sonalą dar vis sudaro lenkai. Džiugu, 
kad vis daugiau į administracija pa
tenka ir mūsų tautiečių. Kai kurie 
jų gana nuoširdžiai pagelbsti savo 
tautiečiams.

Stovykloje didelį Judrumą ir pas
laugumą rodo vietinis YMCA sky
rius. Veikia mišrus tautybių vaikų 
darželis, vadovaujamas Paliulienės. 
Taip pat po ilgų vargų ir atidėlio
jimų (kurta vargo mokykla, kurioje 
būrelį vaikų (48 mokiniai) moko Al. 
Paliulis ir A. Narušytė.

Stovyklos gyventojų dvasiniai ir 
kultūriniai reikalai žymiai oagerėjo, 
kai salaukta jauno ir energingo sto
vyklos klebono kun. Fabg Kireilio, 
kuris savo taktu ir darbštumu išrū
pino saviesiems tautiečiams deramas 
teises vietos lenkų įrengtoje stovv- 
kloš koplyčioje. Ant klebono pečių 
gula, greta religinių pareigų, ir kiti 
kultūriniai reikalai: spaudos parūpi- 
nimas ir platinimas, kultūrinių pra
mogų organizavimas, emigruojančių į 
užiūrius išleidimas ir kit.

<5. m. liepos mėn. 3d d. vietinėje 
stovyklos koplyčioje būrelis jaunų 
emigrantų-vaikučlų priėmė Pirmąją 
ftv. Komuniją. Po bažnytinių apeigų 
nusifotografuota ir vietos lietuvių 
„vargo mokyklos“ patalpose įvyko 
bendri vaikučių, jų tėvų, mokytojų 
ir globėjų užkandžiai, kurių metu 
pasidalyta mintimis ir padėkota dva
sios vadui kleb. kun. Fab. Kireiliui 
už triūsą ir vargą, rengiant vaiku
čius prie Pirmosios ftv. Komunijos 
ir parūpinant maisto produktų ben
droms iškilmėms. P. Slrgedas

Pavergtųjų tautu vėliavos 
plevėsuoja Nurnbergo stadione

jo siuntiniai yra nemažesni kaip

(Tęsinys)

Rutulys: Baranauskaitė — 
11,27 (Liet.), Ringenberga — 10,92 
(Latv.), Celnaitė — 9,19 (Liet.).

Lietuvių katalikų vaikų Pirmoji Komunija Wentorfo 
pereinamojoje stovykloje.

kymo darbui vadovauja vertėjas, 
kuris skaitosi kartu ir hostelio ve
dėjo pavaduotojas. Tas pareigas 
nuo pat pradžios iki š. m. liepos 
11d. ėjo A. Klimas, gi jam išvy
kus į USA tęsti studijų, perėmė 
Baranauskas. Maistu ir gyvenimo 
sąlygomis skųstis negalima, jau 
seniai užmirštas tas alkis ir var-
gas, kurį teko kęsti DP stovyklo
se Vokietijoje. Atlyginimas, kaip 
ir visiems Anglijos žemės ūkio 
darbininkams, už keturiasdešimt 
aštuonias ęavditines valandas yra 
4sv. lOšil. Iš šios-sumos atskaito
ma į savaitę 30 šil. už maistą, pa
talpas bei patarnavimą ir dar ke
letas šilingų valstybinių mokesčių. 
Įš gaunamo atlyginimo vienam as
meniui galima neblogai pragyven
ti. Žinoma, tam, kuris mėgsta įsi
leisti į didesnes linksmybes, jo 
visuomet bus mža.

Nuo pat pirmos atvykimo die
nos prasidėjo darbas pas ūkinin
kus. Iš karto ūkininkai laikėsi ga
na rezervuotai lietuvių atžvilgiu 
bet, pamatę puikius darbininkus

11 kg. svorio, kur šalia labai ver
tingo maisto, yra kiekvienai šei
mai pritaikinta šis tas iš avalynės 
ir apdaro. Viso jis jau yra pasi

širdžiai rūpinosi sportininkų mi
tyba. Už visa tai jiems priklauso' 
nuoširdi padėka. Be minėtų orga
nizatorių negalime nepaminėti 
energingo šioms varžyboms ruošti 
komiteto sekretoriaus p. V. 'Norei* 
kos, kurid ranka visur buvo jau
čiama, padedant lietuviams sporti
ninkams. Jam į pagalbą su pinigi" 
nėmis aukomis atėjo Ansbacho, 
Langwasserio, Rothenburgo ir Reb- 
dorfo stovyklos, kurioms' taip pat 
priklauso padėka.

Visų su nekantrumu lauktos* fi
nalinės futbolo rungtynės Lietuva- 
Lenkija del lenkų neatvykimo (jie 
nesiteikė pranešti net ligi pasku
tinės minutės) neįvyko. Pagal ofi
cialus nutarimus rungtynės turėtų 
būti užskaitytos lietuvių naudai, 
o lenkų komanda diskvalifikuota. 
Kaip iš tikrųjų bus — vėliau 
paaiškės.

Diskas: Viske'e — 30,73 (Latv.), 
Bebre — 30,59 ((Latv.), Baranaus
kaitė — 30,15 (Liet.). Šuolis į 
aukštį: Ringenberga — 1,40 
(Latv.), Warcala — 1,40 (Ukr.), 
Spruzenicce — 1,40 (Latv.). Į toli: 
Ringenberga — 4,92 (Latv.), Lipnig 
— 4,76 (Ėst.), Točilauskaitė —4,72 
(Liet.). Ietis: Riekstina — 28,19 
(Latv.), Ringenberga - 27,99 (Latv.),
Baranauskaitė — 25.99 (Liet.), V y- 
rų estafetėje 4 X ) 00 : Uk
raina — 45,3, Lietuvą — 46,2, Esti
ja — 46.4. Moterų 4X60: La
tvija — 32.00, Ukraina — 32,7, Lie
tuva — 33,2.

Lietuviai sportininkai buvo ap
gyvendinti mažutėje Langwasserio 
lietuvių stovykloje. Iš stovyklos 
gyventojų pusės, priimant mūsų 
sportininkus, buvo parodytas šiuo 
metu tikrai retai sutinkamas nuo
širdumas ir paslaugumas. Viso 
priėmimo organizacinę naštą ant 
savo pečių nešė Langwasserio ko
miteto pirmininkas Vagelis, admi
nistratorius Liatukas ir kiti komi
teto nariai. Svečiai sportininkai 
niekuomet neužmirš ir šeimininkių 
p. p. Kubelskienės, Karaliovienės 
ir kt., kurios rūpestingai ir nuo-

AUGSBURGE SUSITIKS LIETUVIŲ
— VOKIEČIŲ KREPŠININKAI
S. m. rugsėjo mėn. 1 d. Vyr. 

FASK-to nariai su vokiečių sporto 
pareigūnas susitarė del būsimų 
krepšinio rungtynių tarp lietuvių 
rinktinės ir Vokietijos rinktinės. 
Šios rungtynės įvyks rugsėjo mėn. 
10 d. t. y. penktadienį Augsburge 
ledo ritulio stadione 20 vai. Šioms 
rungtynėms paruošiamieji darbai 
jau vyksta.

untęs arti 150 siuntinių, stengda
masis pirmoje eilėje remti gausias 
ir su ligonimis bei seneliais šei- 

\mas.
Salia siuntinių A. Domeika parū

pino ir išsiuntė 20—čiai asmenų 
aifidavitus. Taip pat, drauge su sa
vo senute motina, jis BALF’ui 
paaukojo 1500 dolerių.

Pats A. Domeika yra kuklus, 
nemėgsta savo darbais girtis. Šias 
eilutes rašančiai teko nemažai pa
stangų padėti, kol pavyko gauti jo 
nuotrauką ir išgirsti keletą žodžių 
apie .jo darbus. Gal vyriausia tų, 
sakyčiau, herojiškų darbų įkvėpė
ja ir rėmėja yra jo motina, kuri 
nuo pat kūdikystės liejo jo širdin 
meilę mažos ir tolimos tėvynės 
Lietuvos, kurią ji pati prisimena su 
ilgesiu ir pagarba. Ir A. Domeika 
myli Lietuvą, myli jos žmones, 
pilnai atjaučia lietuvio tremtinio 
dalią.

Visa ta parama, aišku, jam labai 
daug kainuoja, tačiau, apie tai 
paklaustas, šypsodamasis atsako: 
„Juk jie neteko visko, o man vis 
šis tas dar lieka".

A. Domeika tęsia ir toliau tą 
kilnų šelpimo darbą, parodydamas, 
jog ir šiandie dar yra žmonių, 
kurie moka aukotis, atsižadėti sa
vęs ir mylėti savo artimą ne tuš
čiais žodžiais, bet darbais.

Vikt. Z—nė.

Lietuviq ir jugoslavų futbolo rinktinės. Don. Sulalčio nuotr.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Viskas tvarkoj?
J.

Nerandu geresnio dabartinės pa
dėties apibūdinimo kaip dvilypę 
formulę, sudurstytą iš dviejų mar
šalo Montgomery pareiškimų:

„Mes turim būti pasirengę su
tikti staigų agresoriaus puolimą." - 
— „Nebijokit, viskas tvarkoj."

Pirmasis sakinys yra iš rugpiū- 
čio 17 d., antrasis iš rugpiūčio 21 
d. Per tas kelias dienas nebuvo 
pasikeitęs nei tarptautinės padė
ties pobūdis, nei, manom, britų 
generalinio štabo viršininko.pažiū- 
ros. Akivaizdų jo žodžių priešta
ravimą teišsiaiškinam. tuo, kad 
pirmuoju atveju jis kalbėjo kaip 
savo atsakingumą prieš tautą jau
čiąs pareigūnas, o po kelių dienų 
prabilo derindamasis prie savo ir 
Vašingtono politinių veiksnių lini
jos. Mes ir manom, kad cituotoji 
dvilypė formulė, savyje paradok
sinė ir prieštaraujanti, duoda ga
na tikslų padėties vaizdą: tarp
tautinę raidą lemia ne vien realy
bės, kurias geriau nei kas kitas 
žino štabai, bet ir iliuzijos, kurių 
užliuliuojami duodasi didžiųjįĮ 
sostinių politiniai veiksniai.

Prieš pat Maskvos pasitarimus 
New Yorko „Wall Street Journal" 
įsidėjo tūlo manymu inspiruotą 
pranešimą apie JAV užsienių po
litikos liniją, kurią po karštų ir 
kandžių ginčų nustatė Trumanas 
su valstybės karo departamentais. 
Tame pranešime sakoma:

„Pirma: bus vis labiau demon
struojama JAV karinė galybė. 
Europos kontinente bus papildo
mai telkiami bombonešiai ir sau
sumos pajėgos. Oficialios radijo
transliacijos tiesioginiai puls so
vietų politiką. Derybose amerikie
čiai energingiau kalbės su sovie
tais."

„Antra: vis dėlto Vašingtonas 
duos sovietams aiškiai suprasti, 
kad jis nori būti protingas ir ne
sieks karo, — nebent jeigu jis pa
sidarytų neišvengiamas ..

Amerikiečių didžiojo kapitalo 
organas baigia:
„Šitas JAV sprendimas ... pagrįs
tas teorija, kad Rusija blefuoja ... 
Kodėl JAV strategai taip įsitikinę 
galį drąsiai rizikuoti? Gi dėl to, 
kad jie turi žinių apie vidinį So
vietų Sąjungos silpnumą".

Paaiškinamąjį foną šitokiam dvi
lypiam JAV nusitatymui įžiūrim 
John ' Foster Dulles, — respubli
kono, bet jau darbar daug sve
riančio JAV užsienių politikoj 
asmens, — pareiškime pasaulinia
me protestantų kongrese Amster
dame. Jis pasmerkė „marksistinį 
komunizmą ... kurio vadai atme
ta moralinį įstatymą", kurie „su 
Stalinu sako, jog nėra amžinojo 

• teisingumo, jog įstatymai tėra 
priemonė valdantiesiems įvykdyti 
savo valią". Komunistinė Sovietų 
Sąjunga neleidžianti „išsyk sukur
ti moralės įstatymu pagrįstos vi
suotinės taikos organizacijos", — 
kuri esanti vienintelė priemonė 
karui išvengti.

Tačiau' J. F. Dulles čia pat 
griežtai pastebk „Būtų klaidinga 
ir kvaila pavartoti jėgą tam, kad 
tautas įtikintume, jog jėgos ne
valia vartoti”. Amsterdamo kon
greso dalyviams pasiliko įspūdis,

Butėnas
jog J. F. Dulles sutiktų susiderinti 
su sovietiniu marksizmu, jeigu tik 
šis laisvąjį pasaulį paliktų ramy
bėje. Tik atvira sovietų agresija 
iššauktų JAV jėgos ir ginklo re
akciją. Tik tada, „Wall Street 
Journal" žodžiais, karas pasidarytų 
neišvengiamas. Patys amerikiečiai 
norį būti „protingi" ir karo ne
pradės. Jie laukia, kad tokia bus 
ir Maskva, ir jie ne vien narsiu 
jėgos demonstravimu, bet ir „ra- 
cionaliomiš" nuolaidomis stengsis 
sovietuose tą protingumą susti
printi ir juos nuo atviros agresi
jos sulaikyti.'

Priešingosios šalies — sovietų 
— nusistatymams pavaizduoti duo
dam prabilti šveicarų „Journal de 
Geneve" liudijimui:

„Sovietuose yra dvi tendencijos, 
kurios viena antrai talkina . . . 
Toms dviem skirtingoms srovėms 
atstovauja keturi vyrai: kai Sta
linas ir Beria eventuąlų konfliktą 
norėtų atidėti, Ždanovas ir Bul
ganinas yra greito karo šalinin
kai. Du pastarieji, nacionalistai ir 
ekstremistai par excellence, su
būrė aplink save jėgos fanatikus. 
Jų ideologija yra rusiškojo impe
rializmo ir stalininio bolševizmo 
mišinys. Jie įsitikinę, kad agresi
jos politika pati pelningiausia ir 
kad žaibinė pergalė įmanoma. Jų 
manymu, Vakarai turį daugiau 
silpnų vietų kaip Sovietų S—ga.

,Jau prasidėjo teatras”
Tokiais žodžiais charakterizuoja 

Berlyno žurnalistai dabar Berlyne 
vykstančiu^ keturių gubernatorių 
pasikalbėjimus, kurie po penkių 
mėnesių pertraukos prasidėjo Są
jungininkų Kontrolinės • Tarybos 
patalpose amerikiečių sektoriuje.

Oficialiniame pareiškime ypatin
gai pabrėžiama, kad šie pasikalbė-
jimai nereiškią Kontrolinės Tary
bos darbo atnaujinimą, o tik nepar 
pratas vienam reikalui aptarti pa
sikalbėjimus.

Nors kaip ir Kremliaus pasitari
mai, taip ir Berlyne vykstą pasi
kalbėjimai laikomi grieščiausioje 
paslapty, kurių išdavimas būtų 
baudžiamas pagal karo teisės įsta-

Olandijos karalienė Wilhelmina, (viduryj), kuri šiomis dienomis abdikavo 
savo dukters Julijanos (dešinėj) naudai. Kairėj naujosios karalienės vy

ras princas Bernhardas.

ŽIBURIAI

Jie tikina, kad sovietams naudin
giau dabar išnaudoti Vakarų kari
nį nepasirengimą, kaip laukti, kol 
pati Sovietų S—ga baigs pasi
ruošti . . . Ždanovo ir Bulganino 
įtakos dėka sovietai intensyviai 
ruošiasi kariškai, laikosi įžūliai 
prieš Vakarus, varo karingą pro
pagandą viduj. ,

Tačiau Stalinas ne jų nuomonės. 
Pagal jį ligšioliniai sovietų meto
dai pasirodė perdaug sėkmingi, 
kad juos būtų galima lengva ran
ka padėti į šalį. Jo manymu Va
karai pirmieji nepradės karo. To
liau, įprastinėmis spaudimo prie-
monėmis (agitacija, vietinių nera
mumų kurstymu, įtampos provo
kavimu ir t. t.) sovietai gali ne 
tik sustiprinti jau įsigytąsias pozi
cijas, bet ir laimėti naujų, ypač 
Azijoj. Stalinui entuziastingai pri
taria kitas aziatas Beria . . .

Antra vertus, Stalinas, kad ir 
linkęs konfliktą atidėti, toli gražu 
nesipriešina nei karingai vidaus 
propagandai, nei kariniams pasi
rengimams . .. Matyt, sovietų dik
tatorius nori, kad sovietų politika 
tuo pačiu metu eitų dviem skir
tingais, bet lygiagrečiai^ keliais 
— kad tarptautinėj srity jis tu
rėtų ko daugiausia galimumų pasi
rinkti ... Tuo tarpu Kremlius, bū
damas palyginti. gerai pasirengęs 
ir greitam konfliktui, veikia ‘ ne
paprastai apsukriai ir suktai."

Jaunas (52 m.) ir stiprus Ždano
vas, didysis Vakarų priešas Mas
kvos politbiure; staiga pasimirė 
kaip tik tuo metu, kai Maskvos 
derybose švystelėjo silpnutė Ry
tų — Vakarų susitarimo viltis.

Tačiau tuo pačiu metu, kada kai 
kas pradeda džiūgauti dėl laukia
mo susitarimo Berlyno klausimu, 
ne be kartą pasimokę Vakarai 
prisimena, jog konfliktas dėl Ber
lyno nėra Vakarų — Rytų anta-_ 
gonizmo priežastis: tai tėra vie
nas mažesniųjų Rytų-Vakarų kon
flikto padarinių. Vakarai būtų pra
žūtingai apmulkinti, jeigu už Ber
lyno blokados- nuėmimą apsiimtų 

tymus, spėjama, kad čia svarstomi 
Vakarų zonų ir Berlyno susisie
kimo atnaujinimo bei Rytų mar
kės, kaip vienintelės Berlyno va
liutos, įvedimo klausimai.

Berlyno magistratas savo posė
dy nutarė kreiptis į karinius gu
bernatorius, prašydamas į po
sėdžius įsileisti ir vokiečių patarė-
jus. Associated Prešs praneša, kad 
nežiūrint keturių pasikalbėjimų, 
rusai visai nesumažino spaudimo 
prieš antikomunistišką elementą 
Berlyne. Sovietų kontrolėje vei
kianti spaudos skirstymo agentūra 
praktiškai ir toliau neleidžia pla
tinti Vakarų licencijuotų laikraš
čių. 

sustabdyti ar bent sulėtinti savo 
vidaus konsolidaciją, prie ‘kurios 
priklauso ir Vakarų Vokietijos 
organizavimas. Francois Mauriac 
„"Figaro" įspėja, jog „jeigu mes 
(Vakarai) visą laiką liksim tokiem 
paralitikai kaip ligi šiol, tai vieną 
gražią dieną — tuoj ar kiek vė
liau — atsidursim prieš Sovietų 
S—gą kaip Raudonkepurė prieš 
vilką". Maskvos manevrai ir skir
tį tm paraližiui palaikyti.

„Le Monde" Vašingtono kore
spondentas liudija, jog ten įsiti
kinama, kad, nepaisant visų proš
vaisčių, amerikiečiams būtina ma- 
terialiai ir moraliai rengtis blo
giausiam galimumui. Reikia ma
nyti, kad Vakarai, kurie buvo 
įsitikinę, jog ligšiol Maskva ble
favo, dabar naiviai nepatikės, kad 
naujasis Stalino posūkis bus nuo
širdus. Jeigu taip, tai eventualus 
susitarimas dėl Berlyno gali būti

Naujas šovinys į sovietiškų norų 
revolverį

neskanus, bet jis bus trumpalaikis, 
nes sovietai savo tikrųjų, siekimų 
vis tiek ir čia ilgai nebepašlėps 
ir nebeužmaskuos. Ir už Vakarų 
fasadinio „nebijokit, viskas tvar
koj" jau nebepaslepiamas darosi 
rūstus motyvas: „Turim būti pasi
rengę sutikti slaigų puolimą."

Kalbos, kad bus pakeista Va
karų markė, įnešė nepaprastą tie^ 
siog karštligišką valiutų kursų 
svyravimą. Anksčiau buvbsi dide
lė Vakarų markės paklausa visai 
sumažėjo, o Rytų markės kursas, 
palyginti su Vakarų marke, smar
kiai kyla.

Kaip bus vykdoma emigracija i JAV
Be didelės propagandos Vašing

tone tapo suorganizuota naujoji 
DP komisija, kuri tuoj pradės dar
bą. JAV piliečiai siųs savo gimi
nių ar draugų Europoje vardus, 
nurodydami, kaip jie jais rūpinsis, 
jei bus leista atvykti į JAV. Tada 
komisija siųs savo apklausinėto- 
jus, patikrinti kiekvieną preten
duojantį išvykti asmenį ir, jei re
zultatai bus patenkinami, nurodys 
vietiniam JAV konsulatui ar pa
siuntinybei, kad viza gali būti iš
duota. Tačiau valstybės departa
mentas praves dar savo atskirą 
apklausinėjimą ir padarys spren
dimą. Pati komisija neturi jokios 
galios išduoti vizas. Kiekvienas 
norįs išvykti į JAV bus du kartu 
apklausinėjamas todėl, kad tiek 
valstybės departamentas, tiek ko
misija bijo, kad į JAV gali patek
ti sovietų šnipų.

DP STOVYKLOS BUS PERKILNO
JAMO S

Latvių centrinio komiteto atsto
vas Bad-Kissingene turėjo pasi
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PASKUTINĖS NAUJIENOS
Maskva. Ždanovas iškilmin

gai palaidotas Raudonojoj aikštėj. 
Kalbą prie karsto pasakė Moloto
vas.
Berlynas. Keturi kariniai gu

bernatoriai nuo antradieno susi
renka ir posėdžiauja tačiau apie 
jų pasitarimus jokio oficialaus ko
munikato neduodama. Laikomas 
tas pats pasikalbėjimo paslaptin
gumas, kaip ir Maskvoj.

Greta gubernatorių pasitarimų 
vyksta keturių valstybių finansų, 
transporto ir ūkio komisijų posė
džiai. Finansų komisija svarsto 
Berlyno valiutos klausimą; bū
sianti Berlyne palikta tik sovietų 
zonos markė. Transporto komisija 
nagrinėja Berlyno blokados pa
naikinimą, o ūkio komisija — 
tarpzoninės prekybos atstatymą.

Paryžius. R. Schumanui vy
riausybės sudarymas vyksta sun
kiai. Radikalsocialistai pasižadėjo 
jį remti, bet atsisakė socialistai. 
Svarbiausia socialistų atsisakymo 
priežastis yra nuomonių skirtu
mas dėl darbininku pirkimo pajė
gumo. MRP bandė socialistus pa
veikti, kad jie pakeistų savo nu
sistatyk, tačiau nepavyko. R. 
Schumanas pareiškė, kad jis su
darys vyriausybę ir be socialistų. 
Komunistų nurodymu visoj eilėj 
Prancūzijos vietų dėl per ankštų 
kainų pradėti streikai, kurie vy
riausybės sudarymą dar dau
giau sunkiną.

Bonn. CSa vyksta vokiežių 
vakarinių zonų konferencija su
daryti Vokietijos federacinei kon
stitucijai. Sovietų zonos atstovai 
šioj konferencijoj nedalyvauja, 
tačiau rytinei Vokietijai įsijungti 
į projektuojamą Vokietijos fede
raciją durys nedaromos.

Ludwigsburg. Denacifika- 
vimo teismas išteisino Schachtą 
ir paleido iš kalėjimo.

Praha. Buv. prez. Benešo 
sveikatos padėtis toliau blogėja, 
ir jo jėgos pamažu senka.

Vašingtonas. Prez. Truma
nas spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad pasaulio taika dar 
nėra užtikrinta. Paklaustas dėl 
pasitarimų Kremliuj, jis atsisakė 
dėl to pasisakyti, bet pažymėjo, 
kad jis tiki, jog jo viltys pasiro
dys pagrįstos.

Londonas. Keturių užs. reik, 
min. pavaduotojų pasiūlymai dėl 
Italijos kolonijų likimo pasiųsti 
Vašingtonui, Londonui, Paryžiui 
ir Maskvai. Manoma, kad jiems 
pavyko suitarti tik kai kuriais 
punktais.

kalbėjimą su stovyklų perkėlimo 
srities vadovu Edward, kuris pa
aiškino: .

„Pag^i armijos įsakymą ameri
kiečių zonoje taip pat įvyks sto
vyklų . perkilnojimas. Pirmiausia 
turės būti atiduotos privačios nuo
savybės, todėl DP stovyklos, ku
rios yra bažnyčių ar privačių as- ’ 
menų namuose, turės būti likvi
duotos ir perkeltos. Emigracijai* 
palengvinti bus likviduotos mišrių 
tautybi^ stovyklos ir tautybės bus 
koncentruojamos didesnėse sto
vyklose, bent po 2000 žmonių. Šie 
valstybės departamentas, tiek ko-

G.L.")

MOTERŲ SKYRIAUS SKAITY
TOJOMS IR BENDRADARBIAMS

Persitvarkius „Žiburiams“, mo
terų skyrius toliau nebebus lei
džiamas atskiru puslapiu, bet 
moterų klausimais straipsniai bei 
žinios iš moterų gyvenimo bus to
liau šalia kitų straipsnių „Žibu
riuose“ spausdinami.

Redakcija.
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