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Atlanto him c ii įdiegto paraštėje

Dėl Atlanto pakto buvo nema
lonus incidentas. Kai kieno akimis 
jis buvęs net pavojingas. Pasku
tinėmis žiniomis jis jau bent aply
gintas. Gal net gerai, kad inciden
tas įvyko: jis padeda blaiviau 
susivokti, ko ir kaip veikiai iš 
JAV galima laukti ir kokius re
zervus dera pasilaikyti, kad ne
būtų nereikalingo nusivylimo.

Incidentas sukosi apie Norvegi
jos užs. reik. min. Langes kelionę 
į Vašingtoną. Ne jis pats buvo 
užsimetęs ten nuvažiuoti: inicia
torius buvo valstybės departamen
tas, kuris, turėdamas po ranka ne 
ką daugiau kaip gryną Atlanto 
pakto idėją pasiskubino spustelėti 
ypaš Norvegiją ir Daniją prie jo 
prisidėti. Bet Lange Vašingtone 
pataikė į patį valstybės departa1 
mento ir kongreso šeimyninį aiš
kinimusi, ką galima žadėti euro
piniams pakto dalyviams. Prieš 
pat kelionę sovietų pasiuntinio 
painformuotas apie Maskvos nusi
statymą, Lange juo labiau rū
pinosi Vašingtone patirti, kokias 
•garantijas pažadės JAV. Bet Va
šingtonas jo negalėjo patenkinti.

Po to Amerikos spauda pakėlė 
triukšmą. Valstybės departamento 
pareigūnai buvo apkaltinti, kam 
jie šaukia iš miško sovietinį lokį, 
-kol dar kongresas nenukalė Atlan
to pakto ginklo jam parguldyti. O 
JAV senatas, kuris jaučiasi esąs
saugotojas Jurgio Vashingtono 
testamento-JAV neįpainioti į są- 
jungas-apsikasė už JAV konstitu
cijos ir atsisakė pripažinti europi
niams pakto partneriams garanti
jas, kad užpuolimo atveju JAV 
automatiškai joms teiksr pagalbą. 
O JAV konstitucija numato, kad 
JAV į karą įstoti tegali kongreso
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nutarimu. Danai ir norvegai turėjo 
pagrindo susidomėti: kas bus, jei
gu prisidėdami prie pakto, išpro
vokuosią sovietų užpuolimą, o 
JAV kongresas neras galima ar 
reikalinga į karą įstoti.

Dėl to Langei namo grįžtant, 
Kopenhagoje ir Oslo, vyravo 
rūkščios nuotaikos, ir prisidėjimas 
prie pakto buvo daugiau nei abe
jotinas. Tada iš naujo sujudo 
Achesonas ir pradėjo „apdirbinėti" 
senatorius. Rezultatai, sako, buvę 
patenkinami, nes tuoj pakto kur
sas pakilo Oslo, kur vyriausybinė 
norvegų darbiečių partija visais 
balsais pasisakė už prisidėjimą 
prie Atlanto pakto. Panašiai nuo
taikos pakito ir Danijoj.

Išvada, mūsų manymu, būtų ši:
Kiekviena drąsesnė iniciatyva- 

susijusi su naujais tarptautiniais 
JAV įsipareigojimais, turi praeiti 
kryžiaus kelią. Toks kelias buvo 
lemtas Marshallio planui, juo nūn 
eina ir Atlanto paktas. Užtat rei
kia apsiprasti su faktu, kad ameri
kiečiai greiti pripažinti visuoti
nius principus, bet jų pritaikymą 
daro pareinamą nuo JAV interesų.

Dėl to tas pritaikinimas ir nusi
tęsia.

Atlanto paktas taps kūnu, nes 
Vakarų Europa ir Skandinavija 
jau skaitoma JAV saugumo sfera. 
Dabartinė padėtis .galėtų likti pas
tovi, jeigu JAV nebejaustų sovie
tų grėsmės ir jeigu pasirodytų, 
kad ūkinis Rytų ir Vakarų santy
kiavimas bus našus. Stalinas ta 
prasme Vakarus liūliuoja per ofi- 
ciozinę Maskvos spaudą, pasisaky
damas už tokio santykiavimo ug
dymą.

Tačiau jeigu sovietai į lauktiną 
Norvegijos—Danijos prisidėjimą 
prie Atlanto pakto atsakys kari
niais pasirengimais Skandinavijos 
pasieniuose, jeigu ūkinis santykia
vimas tarp Rytų ir Vakarų bus 
nesklandus, politiniuose ir visuo
menės sluoksniuose gal pamažėle, 
bet tolydžio įsigyvens nauja min
tis: kad Vakarų Europos saugumas 
neįmanomas, kol nėra laisva Vidu
rio ir Rytų Europa.

Ši fazė dar nėra atėjusi; Bet jau 
ateina jos eilė. Mulkinamieji so
vietų manevrai jos atėjimą gali 
nuvilkinti, nors Vakarai kur kas

VAKARU TECHNIKA AR RYTU VYRU PAJĖGA?
SVARSTYMAI APIE NAUJOJO KARO GALIMYBES IR JO IŠDAVAS

Jei žmonija nebus apsaugota 
nuo trečiojo pasaulinio karo pavo
jaus, rašo garsusis strategas pulk, 
lt. F. O. Miksche C. Daily Mail, ir 
jei karas bus vedamas tarp di- 
džioąios Rytų koalicijos ir Vakarų, 
rusiškoji sąjunga savo strategiją 
grįstų vyrų pajėgos persvara, kur 

ji su milžiniška sausumos kariuo
mene okupuotų Vakarų valstybių 
oro, žemės, ir vandens bazes. Visa 
tai ji galėtų pasiekti žemės keliu.

Su savo milžiniška vyrų pajėga 
Rusija galėtų užvaldyti sausumą, 
bet negalėtų dominuoti jūroje ir 
ore. Šie abu faktoriai betgi turės 
lemiamos reikšmės galutinei per
galei. Vakarai pasiliktų galingas 
tiek ekonominiu, tiek kariniu atž
vilgiu priešas, jei jų pajėgos rem
tųsi ir tik vienu Amerikos kon
tinentu, Britų salomis ir didesniąją 
Afrikos ir Australijos dalimi.

Vakarų valstybių strategija bū
tų grindžiama technikos ir me
džiagų persvara. Bet ar jos nulem
tų konfliktą?

Problema — vien tik techniška 
persvara pasiekti strateginį spren
dimą yra artimai susijitsi su erd
vės dydžiu, kur ši persvara būtų 
panaudota. Juo didesnė erdvė, 
juo gausesnė medžiagų persvara 
erdvėje, juo laikas beturi mažes
nės reikšmės. Kitais žodžiais tari
ant, nėra įmanoma vien mašino
mis dominuoti tokiose didelėse 
erdvėse kaip Eurazija.

JAV ORO PAJĖGŲ PRANAŠUMAS
Neabejotina todėl, kad prie šių 

sąlygų karas tarp Rytų ir Vakarų 
virstų loterinės laimės kova tarp 
vyrų pajėgos ir pramonės. Antra
sis pasaulinis karas JAV ekono
minę ir pramoninę galybę iškėlė 
iki dar precedento neturinčio 
istorijoje lygio. Jų skraidančioji
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jau kritiškesni, nei prieš keleris 
metus ir šitą eventualumą pradeda 
įkalkuliuoti. Kai ši mintis kartą 
iškils, netenka abejoti, kad ji ir 
ilgokai kristalizuosis JAV opinijos 
svyravimų, baimės ir kritikos ug
ny, juoba, kad ir jau palies sritis, 
esančias faktinėj sovietii valdžioj. 
Bet mūsų įsitikinimu pats gyveni
mas tą fazę nepermaldaujamai 
priartins, ir patys gyvybiniai lais
vojo pasaulio interesai privers jį 
atsiminti Rytų Europos tautų teisę 
į laisvą gyvenimą.

pajėga mūsų amžiuje negali būti 
prisivyta jokios kitos valstybės. 
Pagrindinės JAV pramonės šakos 

.šiandien gamina pusę visos pasau
linės produkcijos, ir konflikto at
veju ši gamyba būtų sustiprinta 
Britų' pasaulio ištekliais.

Sovietų Sąjunga niekada nega
lėtų daugiau pagaminti, kaip vieną 
penktadalį to ką, išleidžia anglo
saksų pramonė, bet jų ekonominė 
ir technikinė padėtis galėtų būti 
sustiprinta bendradarbiaujant su 
Vokietijos, Benelux ir Prancūzijos 
pramone. Bet jei taip atsitiktų, 
kad Rusija okupuotų Vakarų Eu
ropą, tai Rusija savo oro pajėgas 
galėtų perkelti prie Lamanšo pa
kraščių, iš kur ji galėtų pulti An
glijos pramonę. Tokiu atveju So
vietų oro ginklas įgautų daug pir
mumo prieš Vakarus vien dėl tos 
priežasties, kad Londonas yra ar
čiau prie Kanalo, negu Ruhras nuo 
britų oro bazių.

ANGLIJA KENTĖS NUO ORO 
PUOLIMŲ

Galimas daiktas, kad trečiajame 
pasauliniame kare Anglija nuo 
oro puolimų kentės daugiau, negu 
anksčiau, nes technika, o ypatin
gai raketų tyrinėjimas yra pada
ręs didelę pažangą nuo karo pa
baigos. Gali atsitikti, kaid Rusijai 
milžiniškose oro kovose pasiseks 
paraližuoti britų pramonę, kai tuo 
tarpu Vakarų valstybės naikins 
kontinento pramonės sritis.

Kalbant apie vyrų pajėgas, 

viena Šovietų Sąjunga skaičiuoja 
beveik 200 mil. gyventojų. Mask
vos satelitai 96 mil. ir Kinija 450 
mil. Viso susidaro 746 mil. gyven
tojų. Vakarai, jų tarpe Amerika, 
Britų Imperija ir Pietų Amerika 
turi apie 600 mil. gyventojų. Bet 
bendrai sunku būtų šiandien iš
vesti tikrą Rytų ir Vakarų vyrų 
pajėgos balansą, nes šiuo metu 
nežinoma, kurie kraštai kurioje 
pusėje kovotų. Ypatingai sunku 
apie tai pasakyti Azijoje.

Greičiausiai Kinija ir Vokietija 
būtų pasidalintos tarp dviejų blo
kų. Bet kam pridėti 17 mil. Skan
dinavijos kraštų gyventojų? Jei 
vieną dieną Europa būtų visiškai 
užplūsta rusų, dar 139 mil. reiktų 
priskaityti Rytams.

KO VERTOS SATELITŲ 
PAJĖGOS?

Didėlė problema pasilieka, ar 
Sovietų Sąjunga būtų pajėgi karo 
metu apginkluoti ir aprūpinti to
kias milžiniškas vyrų pajėgas. Re
ali satelitinių tautų vertė yra tik 
vyrų pajėgoje ir ji Rytams dau
giau reikšminga kaip dirbančių 
masė.

Kaip šis reikalas atrodo Va
karuose? Per paskutinį karą JAV 
sumobilizavo 11 mil. vyrų, bet tik 
7,7 mil. buvo įjungti į žemės ir 
oro pajėgas. Nors JAV suorgani
zavo 97 divizijas ir visas britų pa
saulis 68 divizijas, viso anglo
saksų žemės pajėgos siekė 165 
divizijas. Palygimus su gyventojų 
skaičiumi, yra menkas rezultatas. 
Kodėl tai įvyko ir kur ieškoti prie
žasčių? Didelė Britų Imperijos 
žmonių dalis negali būti mobili
zuojamos nei ekonominiams, nei 
kariniams tikslams. Indija su apie 
400 mil. žmonių davė tik 16 divi
zijų ir kitos britų kolonijos tik 
dvi divizijas. Iš tikrųjų britų pa
saulis gali skaičiuoti tik 75 mili
jonus žmonių, t. y. gyventojus 
britų saloje ir baltuosius britų 
dominijose.

VAKARŲ KARINĖS PAJĖGOS 
SILPNOS

Jei prireiktų ateities kare 165 
anglo-amerikiečių divizijas paskir
styti trijuose būsimo karo lau
kuose, t. y. Europoje, Vidurini- 

Perkelta į 6 psl.
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KOVA SU RAUDONAISIAIS OKUPANTAIS

LIETUVOS PARTIZANO MIRTIS
simeni pasaką apie varlę, kuri bu
vo įpuolusi į grietinės puodą ir 
nuskendo. Lenkai yra malonūs 
vyrukai, bet... Ir vėl — ameri
kiečiai — tu atsimeni, kaip prieš 
metus vienas amerikiečių genero-

SARGYBOJE

Tankus, tirštas rudens rūkas 
taip apklojo visą žemės pavir
šių, jog matomumas pasidarė ne
paprastai sunkus. Šią 1948 m. spa
lio mėn. dieną tik aštriausios akys 
galėjo įžiūrėti, kas darosi už ke
lių metrų. Norint įsiskverbti į rū
kus, reikėjo pasitikėti tik savo 
klausa. Aušo, ir didžiausio Lietu
vos miško pakrašty viešpatavo 
mirtinė tyla. Tik nuo samanų ky
ląs kvapas liudijo čia žmogų arti 
esant.

Rūkuose stovėjo vienišas vyras, 
apsivilkęs sunkiai nustatomos 
spalvos ilgu paltu, kurio apy
kaklė buvo pastatyta, o uniformi
nė kepurė giliai užsmaukta ant 
akių. Jis stovėjo ir rūkė. Jaunam 
lieknam vyrui buvo šalta, ir jis 
bandė sušilti, šokinėdamas ir 
trindama rankas, tačiau po šešių 
valandų stovėjimo ir įkyrios 
drėgmės, jis pasidarė ramus ir 
stovėjo nejudėdamas. Jo kojos ir 
stovėjo nejudėdamas. Jo kojos ir 
rankos buvo sunkios ir mintys 
aptemę. Jis buvo sušalęs ir visas 
drebėjo. Pamažu slinko minutės. 
Rūkas pasidarė ne toks tirštas, 
tačiau dar buvo vėsu. Šaltis pra
siskverbė iki jaunojo vyro kaulų

Atpasakojo žuvusiojo draugas R. 

ginklų ir amunicijos. Gi laikraš
čiai veda antibolševikinę propo- 
gandą.

Jaunuolis sugriežė dantimis ir 
jo akyse pasirodė naujos vilties 
žiburėliai. Jis godžiai klausėsi 
kiekvienos žinios, jei tik ji buvo 
jam palanki. Nervingas drebulys 
perėjo per jo nuvargusį ir išseku
sį kūną, ir jis pradėjo drebėti.

— Ačiū Dievui, ačiū Dievui! 
Kas daugiau?

— Komunistų įtaka Prancūzijoj 
ir Italijoj silpnėja. Vak. Vokie
tija, gal būt, neįsijungs į komu
nistinę akciją, nes ji ekonomiš
kai greitai atsistato. Kitaip ta-

Spalis

rindo džiaugtis, pasaulis dar nie
ko neišmoko. Pavyzdžiui, imkim 
lenkus. Jie visi — ir komunistų 
tarnai, ir i patriotai-reikalauja 
Oderio-Neissės linijos Vakaruose. 
Maskvos tąjrnąi sutinka su da
bartine Lšnkijgs- rytų siena ta
čiau daugelis «jų reikalauja „grą
žinti“ jiems LVovą ir Vilnių. Jau 
antrą dieną po savo įsikūrimo 
slaptas lenku radijo siųstuvas, 
pasivadinęs „Kovojanti Lenkija“, 
paskelbęs, jog atsinaujino „laisvės 
kovos“, kurių tikslas atsiimti jų 
žemes rytuose, pridėjo „ir Vil
niaus bei Lvovo atstatymas“ ... 
Ir tai sakoma tuo metu, kai mes

las, atvykęs į Graikiją, pareiškė, 
jog komunistai per 90 dienų bus 
pribaigti. Vėliau savo pranašavi
mą jis nukėlė iki 1948 m. pavasa
rio. Ir štai ten yra daugiau komu
nistų bandų negu prieš pusantrų 
metų. Ir tai rodo, kiek amerikie
čiai apskaičiuoja pilietinio karo 
pavojų... Tačiau rusai gerai ži
no, jog jų partizanai, atvykę į Vo
kietiją, informuoja vokiečius, ir 
todėl sovietai, dabar nesigiria 
kaip rusai gyrėsi 1914 m., kad jie 
vokiečius kepurėmis užmėtysią .. 
Tiesa, ar žinai, kad amerikiečių 
daliniai saugoja sovietų „repatri- 
jactjos karininkus“, kai jie vyks
ta į baltu DP stovyklas, kad tie 
karininkai gabena krūvas Vtl-

Iš Lietuvos partizanų gyvenimo. Pirm oje nuotraukoje matome Dainavos št ihn narius (rytir.ėj Lieuvcs da'.yjt), 
antroje — „N“ dalinio vadovybė su naujai įsigytais automatiniais ginklais

mirusius korporacijos narius. Pa
maldų metu dalyviai priėmė šv. 
Komuniją. Papietavus lietuvių 
kolonijos salėje įvyko iškilmingas 
posėdis. Garbės prezidiuman pa
kviesti prof. dr. J. Meškauskas, 
prof. kur;. A. Sidlauskas, prof. dr. 
A. Vasiliauskas, dr. J. Stankaitis, 
Studentų Ateit. Sąjungos pirm. 
Pikūnas, MAS pirm. stud. Vr 
Žvirgždys, dr. St. Tumosienė, 
prof. J. Rauktys Garmischo sto
vyklos vadovas; kun. dr. V. En- 
driūnas — vietos lietuvių klebo
nas ir LTB pirm. A. Lileikis. Be 
sveikinimų žodžiu suvažiavimas- 
gavo sveikinimų raštu iš vysk. V. 
Padolskio, kan. F. Kapočiaus, 
Karlsruhes K or p! „Grandis“, 
Stuttgarto korp! „Grandis“. Lie
tuvių Gyd. Sąjungos, Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus. Tuebingeno 
stud, ateitininkų ir visą eilę svei
kinimų iš emigravusių gydytojų .
— gajininkų JAV ir Venecueloje.

Savo pranešimuose prof. dr. J. 
Meškauskas ir dr. K. Ambrozaitis 
trumpai apžvelgė „Gajos“ korp! 
kūrimąsi, jos veiklą nepriklauso
mybės metais ir okupacijų metu.

Po įvairių kliūčių ir trukdymų - 
kat. stud, medikai 1928 m. pava
sarį atšventė savo Įsisteigimo 
šventę. Medicinos darbuotojų šis 
įvykis buvo nepalankiai sutiktas. 
Senesniosios kartos profesūra, ku
rios dalis mokslus buvo baigusi 
Rusijoj ir užsikrėtusi materializ
mu ir darvinizmu, laikė, kad rea
lieji mokslai negalį būti suderina
mi su religija. Nežiūrėdami į ne-

smegenų, ir jis pradėjo kalenti 
dantimis. Staiga netoli savęs jis 
išgirdo šakų braškėjimą. Jaunuo
lis užmiršo šaltį. Kairiąja ranka 
kilstelėjo aukštyn kepurę, o de
šinioji greitai ir tvirtai griebė 
šautuvą. Tvirtai suspaudęs jį, 
jaunuolis parimo įtemptam lau
kime. Paslaptingai šlamėjo kaž
kieno žingsniai — kaip tik iš tos 
pusės, kur buvo junginio stovyk
la.

— Slaptažodis! — greitai pa
klausė jaunuolis.

— Vilnius! — skambėjo atsa
kymas.

— Klaipėda! — atsakė sargy
binis ir jo įtempimas atslūgo.

Iš rūko išlindo aukštas barzdo
tas vyras, apsivilkęs trumpu odi
niu puspalčiu. Jaunuolis išsitem
pė. Naujai atvykusis, susikišęs 
rankas į puspalčio kišenes, grei
tai išspardė rūkstančių samanų 
krūvą.

— Rūkas yra geriausia priedan
ga netikėtam užpuolimui, gi dū
mų kvapas išduoda sargybinio 
vietą. Tu galėjai mirti neišleidęs 
nė garso! Prieš savaitę laiko at
vykęs priešo dalinys čia „atosto
gauja“ ir apžiūri apylinkes. Tai 
nereiškia nieko gero.

Jaunuolio veidas patamsėjo, 
tačiau jis klausėsi ramiai. Tuo 
tarpu senesnysis vyras išsiėmė 
tabokinę iš kišeniaus, susisuko ci
garetę ir, pastebėjęs jauniuolio 
akyse godų žvilgsnį, ją perlaužė 
ir padavė jaunuoliui.

— Laisvai! Imk.
Nebuvo reikalo kartoti antrą 

kartą. Tačiau sušalusios jaunuo
lio rankos nesučiupinėjo cigare
tės, ir ji nukrito žemėn.

— Nenumesk jos! Tai yra tik
ras, namie augintas tabakas, de
ja, paskutinis. Rytoj pabandysi
me sukti nukritusius lapus.

Jaunuoliui rūkant, barzdotasis 
vyras giliai susimąstė. Po kelių 
minučių jis tarė:

— Vakar mus pasiekė naujas 
„Partizano“ numeris.

Jaunuolis susijaudino. Jo vei
das švitėjo.

— Turite jį su savim?
— Ne, pamatysi jį bunkeryje.. 

Karas artėja ... Horizontas tems
ta. Karas visu stiprumu siaučia 
Kinijoj ir Graikijoj, Berlyne 
kiekvienu momentu gali kilti 
audra. Pasaulis pašėliškų tempu 
ginkluojasi. Iš Amerikos į Euro
pą atvyksta dideli transportai

riant, po kelerių metų sovietai 
turės reikalo su iš tikrųjų tvirtu 
kontinentu. Lenkijoj ir Čekoslo
vakijoj laukiama tik ženklo ... Aš 
tau anksčiau pasakojau, kad 
„Amerikos balsas“ trumpai per
davė vieno amerikiečio senato
riaus kalbą, lietuvių...

— Ačiū Dievui!
Senesnysis vyras nutilo ir po 

kelių sekundžių tęsė toliau.
— Jaunuoli, dar nėra jokio pag-

ir ukrainiečiai esame efektyvi 
kovojanti pajėga šiapus geležinės 
uždangos ... Taip, kai kurie len
kai yra mūsų pusėje, neskaitant 
tų, kurie Sibire... Ką jie galvo
ja? Po tiek metų sąjungos prieš 
sovietus pradėti kovą prieš mus. 
Ką? ... Ar gyventojų perkeldinė- 
jimas praeis nepastebėtas?... Ką 
jie-daro, išmesdami milijonus vo
kiečių gyventojų iš Pomeranijos, 
Rytprūsių ir Silezijos?... Tu at-

niuj spausdintos propogandinės 
literatūros, skirtos specialiai DP 
ir grūdamos tiesiog per gerklę 
Vokietijoj gyvenantiems mūsų 
tautiečiams?......... Amerikos bal
sas“, „Trurhano doktrina!“ ... 
Žvilgterėk į sunkvežimius, leng
vas mašinas, MVD naudojamus 
prieš mus automatinius ginklus- 
visi pažymėti „Made in USA“ ar
ba ..gift of the UNNRA“ ... Ko
kia ironija! (B. d.)

„Gajus kūnas - budri dvasia“
„GAJOS“ KORP! 29 M. SUKAKTIES MINĖJIMAS

Gražioje Alpių padėdėje pri- 
gludusiame Garmisch-Partenkir- 
chene vasario 10—21 d. „Gajos' 
lietuviai gydytojai ir studentai 
susirinko atšvęsti savo korporac: - 
jos dvidešimtąsias metines. Ne
žiūrint sunkių dabartinių ekono
minių sąlygų, darbo ligoninėse, 
klinikose ir smarkiai vykstančios- 
emigracijos, į Garmischo lietu
vių stovyklą suvažiavo apie ke-

laikyti egzaminus, dažnai pradžioj 
teks dirbti ir ne savo profesijoje. 
Bet turint sveikatos, kantrybės 
ir gerų norų, gydytojams per
spektyvos esančios geros. Blogiau 
esą su dantų gydytojais, nes ten 
daugiausia tą darbą dirbą vyrai, 
o pas mus šios srities specialistai- 
moterys.

Suvažiavimui pirmininkaująs 
dr. J. Balčiūnas prašė p. Valaitį

perduoti padėką BALFui už trem
tinių paramą vaistais bei instru
mentais. Dr. D. Jasaitis savo re
ferate „Gajininkų uždaviniai 
tremty“ pagrindines mintis suve
dė į tris punktus: išsaugoti idė
jas, išsaugoti savo žmones ir iš
laikyti tautiškumą ir patriotines 
tradicijas.

Sekmadienio suvažiavimo dar
bai buvų pradėt! pamaldom^ už

palankią atmosferą, ateitininkai 
išėjo į viešumą su prof. St. Šal
kauskio pasirinktu vardu ir šū
kiu: „Gajus kūnas — budri dva
sia“. Gajininkai nę tik, kad pa
sirodė gabūs studentai, uolūs sa
vo idėjų vykdytojai, bet ir geri 
organizatoriai. Praslinkus pusan
trų metų nuo įsikūrimo, „Gajos- 
korp! vadovavo studentams me
dikams, c pc 15 metų „Gajos“ fi 
listeriai vadovavo medicinos fa
kultetui.

Dr. K. Ambrozaitis savo pri
siminimų puokštėje iškėlė gaji- 
ninkų veiklą' okupacijos metu. 
Negalint viešai korporacijoms- 
veikti, gajininkai plačiai įsitraukė 
į pogrindžio darbą: steigė fondus 
padėti studijuojantiems, organiza
vo slaptą spaudą, ją spausdino 
ir platino, organizavo lietuviškų 
knygų rinkimą ir jų siuntimą Vil
niaus krašto lietuviams. Vokie
čių okupacijos metu nepamiršta
mi įvykiai Karo M. sodely ir ka
pinėse buvo gajininkų pastangų ir 
pasiryžimo rezultatai. Prievarta 
išmesti iš savo krašto, korporantai 
tęsia studijas Vokietijoje, įkūrė 
pirmąją liet, korp! „Gają.“ Vok’e-

•Pėrkelta į 5 psl.
turiasdešimt vienminčių profeso
rių, gydytojų ir studentų.

Savo atidaromoj kalboj prof. 
Dr. J. Meškauskas apgailestavo, 
kad gajininkai savo garbingos 
sukakties negali švęsti puikioje 
Ateitininkų Rūmų salėje Kaune, 
o turi pasitenkinti svetima pas
toge. Dalis „Gajos“ korporantų 
liko tėvynėje, dalis kenčia sunkią 
tremtį ir nemažai. jau pasirink-' 
emigrantų dalią. Suvažiavimą sa 
vo atsilankymu pagerbė ir BALFo 
atst. p. J. Valaitis, kuris kreip
damasis kaip į „mūsų tautos svei
katos saugotojus“ perdavę BALFo 
ir Amerikos lietuvių gydytojų 
sveikinimus ir padėką už atlik
tus tremty darbus. JAV-bėse lie
tuvių gydytojų, anot pranešėjo, 
yra nemaža. Daugiausia susikon
centravę tirštai lietuvių apgyven
tose kolonijose, kaip Chicago, Nev; 
York, Detroit, Philadelphia, Cle
veland ir kitur. Lietuvių gydytoją 
pacientai nesą vien tik lietuviai, 
bet ir kitų tautybių žmonės. Daug 
gydytojų darbo gauna, eidami su. 
sivienijimų kvotėjų-tikrintojų pa
reigas.

Naujai suvažiavusiems gydyto
jams pradžioje būsią tam tikrų 
sunkumų: turės išmokti kalbą, iš- ,,Gajos“ korp! suvažiavimo dalyviai Garmisch-Partenkirchene
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Psiie y&sMte 16-mgs Isterijas
REIKALAS TIKSLIAU KALBĖTI APIE PRAEITĮ 

ZEN. IVINSKIS
I

Mūsų tatrtos švenčių progomis 
paprastai žvelgiama bent kelis 
dešimtmečius atgalios. Bet ne 
kartą tokiose apžvalgose, šalia 
patriotinių bei pakilių minčių, vis 
pasitaiko vienašališkų bei ten
dencingų formulavimų, kurie ne
siderina, nei su lokių tautos 
švenčių dvasia, nei su žinomais 
netolimos praeities faktais. Š. m. 
vasario 16-tos dienos šventėje 
Schwabisch-Gmund lietuvių sto
vykloje specialiai atvykęs VLIK’o 
atstovas (soc.-demokratų grupės) 
savo kalboje dar kartą paryškino 
tą tendenciją. Juk kaip tik vasa
rio 16rsios šventėje, kuri labiau
siai buvo akivaizdus lietuvių su
tarimo ir jų vienybės ženklas 
prieš 31-rius metus, reikėjo labiau 
laukti paskaitos be politinio at
spalvio, objektyvios paskaitos, o 

* ne bandymo duoti Lietuvos kūri
mosi įvykiams naujovišką turini. 
Čia iš gerb. paskaitininko kalbos 
kuo trumpiausiai paliesime tik 
tuos faktus (iki 1918—II. 16), ku
riuos reikėtų patikslinti. Nuose
kliau vasario 16-sios istorija yra 
išdėstyta „Aidų“ Nr. 11, 1948 m.

I. 1905 m. D. Vilniaus ■ Seime, 
kur suplaukė 2.000 žmonių, mi- 

' nios dauguma nepajėgė orien
tuotis. Tiesa, social-demokratai 
buvo labiausiai susiorganizavę ir 
jie žinojo, ko jie turėjo siekti. Ta
čiau Seime nė viena grupė-viešai
nekėlė „neprigulmybės“. Buvo 
pasitenkinta reikalavimu autono
mijos, apie kurią Seime buvo daug 
kalbėta. Tad netikslu sudaryti įs
pūdį, jog buvusi grupė, kuri tada 
reikalavo nepriklausomybės.

II. Iš Schwabisch-Gmunde gir
dėtos p. VLIK’o atstovo kalbos 
susidarė įspūdis, kuris žaloja 
kai kuriuos vasario 16-sios 
akto genezės faktus. 1917. XII. 
11 d. rezoliucija („nuolatinis tvir
tas ryšys su Vokietija . . ., kuris 
turėtų būti įvykdytas ypač mili- 
tarinės bei susisiekimo konven
cijos ir muitų bei pinigų sistemos 
bendrumo pamatais . . .“) prieš
pastatytas 1918. II. 16 nutarimui, 
kuris skelbia, kaip žinome, Lie
tuvos atskyrimą nuo bet kokių 
valstybinių ryšių su kitomis tau
tomis. Klausytojui buvo sudary
tas, kad ir atsargiai formuluojant, 
toks įspūdis: 1917. XII. 11 rezo
liucija buvo'Tarybos daugumos, 
suprask dešiniųjų, nutarimas, kai 
1918. II. 16 rezoliucijoje mažuma 
(t. y. kairiosios grupės), kurios 
buvo išstoję „kelis mėnesius“, nu
rodė Tautos Tarybai tikrąjį kelią.

Teisingai akcentavo prelegen
tas, kad tarp tų dviejų rezoliucijų 
yra begalinis skirtumas. Bet aiš
kinama buvo netiksliai. Ką reikė
tų tais klausimais, neplečiant ko
mentarų, pasakyti faktų vardan?

1. Reikia niekuomet nebeužmir- 
šti, kad 1917—XII—11 nutarimą 
pasirašė visi Tarybos nariai. Yra 
ten parašai ir vėliau Tarybos po
sėdžių nelankiusios kairiųjų gru
pės dalies. Jie tokia tvarka pasi
rašę: „. . . M. Biržiška, ... S. 
Kairys, J. Vileišis, ... S. Naru- 
tovičius . . .“ (P. Klimas: Werde- 
gang des Lit. Staates, 107 p.).

Gruodžio 11 d. nutarimas gali 
būti vertinamas tik ano meto rė
muose. Plačiau bus tuo klausimu 
pasisakyta dar kur kitur. Reikia 
suprasti, kad pasauliui lietuviai 
tada buvo beveik užmiršta tauta. 
Lietuvos klausimu niekas nesido
mėjo. Net Vokietijos Reichstago 
partijoms, išskyrus šiek tiek 
Centrą ir socialdemokratus, lietu
viai tiek terūpėjo, kiek atrodė 
naudinga Reichui. Juk toks vėles
nis Nobelio taikos premijos lau
reatas, didysis vokiečių pacifistas 
ir politikas G. Stresemannas tada 
šaukė iš Reichstago tribūnos: „Ai* 
gali būti kalba apie nepriklauso
mybę tekios analfabetų tautos 
(„Analphabetenvolk“) kaip lietu
viai“.

džiuose V nebebuvo išsiskiriančių 
priešingų nuomonių, Skyrėsi kai 
kurie nariai tik taktikoj ir argu-

ir Rusijai. Pagaliau minėtieji 
kairieji, kaip žinome, iš Tarybos 
išstojo (I. 26.). M. Biržiška svar-

Iškilmingo literatūros ir meno premijų (teikimo akto, (vykusio 1949. II. 15 Schwabisch-Gmūndėje, prezidiumas ir 
laureatai. Kalba VT Kutūros Tarnybos pirm. inž. Novickis. Sėdi iš kairės ( dešinę: laureatai — Jurgis Jankus, 
Nelė Mazalaitė-Kruminienė, Julius Kaupas, Marijus Katiliškis; lietuvių paštininkų s-gos atstovas Boreiša, „Pa- 
tria“ leidyklos savininkas J. Lenktaitis, švietimo Valdybos pirm. Židonis. BALFo Įgaliotinė Iz. Rovaitė, LT Ra
šytojų D-jos pirm. St. Santvaras, BALFo (galiotinis J. Valaitis, LRK pirm. Dr. D. Jasaitis; laureatai — prof. Ad.

Varpas. Povilas Osmolskis ir Tadas Vizgirda B. Borjero nuotr.

Padarius Tarybai XII. 11 vokie
čių ilgai reikalautą nutarimą, jai 
švietė viltis, suprask iliuzija, su
kurti savo vyriausybę, perimti 
krašto valdžią, drauge lengvinti 
sunkią okupaciją; ypač Tarybai 
rūpėjo dalyvauti L. Brastos dery
bose ir 1.1. Bet gavę XII. 11 re
zoliuciją su Tarybos narių para
šais (vokiečiams buvo labai svar
būs visų Tarybos narių parašai, 
ir dėl R. Dovydaičio parašo spe
cialiai reikėjo vykti į Kauną!), 
okupantai visai užmiršo savo pa
žadus.

Tikrai sunkios buvo 1917 metų 
Kalėdos Tarybos nariams, nes 
Taryba jautėsi apgauta. Nusivy
limas buvo ne tik kairiosiose, bet 
ir dešiniosiose grupėse. Sausio 8 
dienos posėdyje (St. Kairio ir P. 
Klimo redakcijoj) buvo priimta 
nauja rezoliucija. Jos pagalba 
norėta perlipti per tą „juodąjį 
XII. 11 nutarimą“. Ten buvo ži
nomoji pirmoji II. 16 d. rezoliu
cijos dalis („detnokratinė valsty
bė su sostine Vilniuje . . .“); bet 
antroje dalyje bepasakyta: „. . . 
Lietuvos valstybės vidaus tvarkai 
ir santykiams su kaimynais nusta
tyti reikalinga, kiek galima, grei
čiau sušaukti Steigiamisis Sei
mas . . .“ O už tą rezoliuciją bal
savo. 12-ka Tarybos narių (dau
guma dešiniųjų, 2 susilaikė, 3 
prieš. 4 nebuvo posėdyje!).

Būtų atskira tema kalbėti apie 
Tarybos kovą prieš XII. 11 nuta
rimą. 1918 m. sausio mėn. posė- 

mentuos. Juk ir iš dešiniųjų taip 
pat atsirado griežtos linijos šali
ninkų. Iš protokolų (I. 8—26) iš
ryškėja ypač A. Stulginskis, kun. 
J. Staugaitis.

A. TYRUOLIS

Si>- Kazimierui
Tėvynės mūsų Lietuvos Globėjau, 
Kazimiere, šventasis karalaiti, 
Tavin dejonės mūsų, maldos aidi. 
Užtarki ją, tiek sykių jai padėjęs.

Čia žemėj lelija skaisčia žydėjęs, 
Duok mūs jaunimui tavo pėdom 

eiti,
Kad jis, pamildamas dorybių 

kraitį,
Vėl taptų tėviškės, naujos grin

dėju.

Ak, kad sugrįžtume tave pagar- 
-- bint

Į seną Vilnių katedroj brangiojoj, 
Kur aukso karste tavo palaikai 

šventieji,

Ir kad, įveikę kūno audrą žvarbią 
Ir stoję Viešpaties akivaizdoj 

šventojoj,
Įžengt galėtume, kur tu esi įėjęs.

Prasidėjo aštrus ginčas dėl re
zoliucijos -notifikavimo Vokietijai 

blausia savo išstojimo priežastimi 
laikė, kad Tarybos dauguma esan
ti pasisavinusi Steigiamojo Sei
mo kompetencijas ir sulaužiusi 
Vilniaus konferencijos suteiktus 
įgaliojimus. Ir Kairys, ir Vileišis, 
ir Narutowicz (!) plačiai argumen
tavo savo išstojimą, rašydami, 
kad Taryba peržengė savo teises.

Mūsų nepriklausomybės kovų 
istorija negali nepripažinti (žiūr. 
„Židinys“ 1938—39) kad tų ketu
rių Tarybos narių laikysena vo
kiečių atžvilgiu buvo kieta ir 
aiški. Jų išstojimas, — P. Klimas 
tad ir sako, — ’ buvęs daugiau 
protestas prieš vokiečių spaudimą. 
Bet ir iš dešiniųjų pusės XII. 11 
nutarimas buvo susilaukęs opozi
cijos. Jau I. 27 d. posėdy liku
sioji Tarybos dauguma nutarė: 
„Jei, po mūsų nepriklausomybės 
pareiškimo vokiečių valdžiai, per 
3 savaites nebus sulaukta tinka
mo iš vokiečių valdžios mūsų ne
priklausomybės pripažinimo, tai 
Taryba anuliuoja visus savo vo
kiečių valdžiai duotus- pasižadė
jimus, įteiktus raštu.“

Vadinasi, ir likusioji Tarybos 
dalis nemanė vokiečiams patai
kauti. Tad reikia suderinti tikrus 
faktus su tuo kai kieno galvoje 
tremtyje susidariusiu mitu, būk 
tebuvę tik keli teisingai pramalą 
ir įžvalgūs veikėjai.

2. Vienu balsu priimtas II—16 
nutarimas, kaip tik parodo, kad ir 
kitų Tarybos narių galvojimas vo
kiečių politikos atžvilgiu nega
lėjo būti perdaug skirtingas. Ke
turi Tarybos nariai buvo išstoję 
tik nuo I. 26 iki II. 16, o ne „ke
lis mėnesius”.

3. 1918 m. vasario, mėn. laiko
tarpy Tarybą oficijaliai reikia va
dinti ne „Tautos Taryba" ir ne 
.Valstybės Taryba", bet „Lietuvos 
Taryba". Taryba pasivadino „Val
stybės Taryba" tik 1918 VII. 11 d., 
ir dėl'to titulo su vokiečiais ji 
vedė aštrią kovą, nes visus Val
stybės Tarybos raštus vokiečių 
įstaigos grąžindavo.

Štai tos pataisos ir patikslini
mai, kurie kilo galvoje ne vienam 
klausytojui, girdint Schwab. 
Gmūnde vasario šventės paskaitą. 
Tie patikslinimai yra platesnės 
reikšmės. Juos pravartu atsiminti 
visiems, kurie išeina II. 16 dieną 
viešai tribūnoje kalbėti ne į kurią 
nors vieną grupę, o į visus tau
tiečius. Taip jau dažnai būna, kad 
juo daugiau kuriuo klausimu kal
bama ir rašoma, tuo daugiau įsi
brauna netikslumų, perdėjimų ar 
reikšmingų faktų užmiršimo. Tad 
norėtume, kad tos trumputės ir 
fragmentinės pastabos prisidėtų 
prie ryškesnio II. 16 istorijos pa
tikslinimo.

Jurgis Jankus

PIUŠ11S
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— O jeigu man taip atsitiktų, kaip dabar tau, pas mano 
motiną neik. Jai ir taip daug rūpesčių, kam dar vieną 
viršaus dėti. Išgėrei?

Palys išgėrė dai vieną, dar vieną ir dar vieną. Paskum 
indą susukau į vieną pagalvį, kitą padėjau Paliui po 
galva, o jį patį susukau į apklotą ir dar užklojau kaili
niais.

— Rytoj atnešk šovinių ir kastuvą — pasakiau išei
nančiam broliui. ■— Atsimeni, kur šoviniai?

Jis atsiminė.
Kai Kareivis šautuvo nebeatsišaukė, pririnkom šovinių, 

suvyniojom į taukinus skudurus, sudėjom x į dėžutę ir 
i’.žkasėm peludės gale. Dabar peludė buvo potuštė, ir prie 
šovinių buvo nesunku prieiti. Brolis nuėjo namo, o aš 
išlipau viršun, išėmiau iš šautuvo šovinius, patikrinau 
prieš mėnulį, ar vamzdis neužsikimšęs, vėl užsitaisiau <r 
įlindęs atsiguliau. Pro angą krito pluoštas mėnulio švie
sos, ir nebebuvo taip tamsu. Oras kvepėjo eglišakėm ir 
drėgna žeme. Palys sunkiai kvėpavo, ir aš nežinojau, ką 
reiks su juo 'daryti. Du tūkstančiai markių gali ne vieną 
išvilioti paklaidžioti po mišką. Juk niekas to nesužinos, 
o mes užsitiesėm tokią duobę, lyg rytoj Uūtų žiema, ne 
vasara.

Nors jaučiau, kad jau parytys ir galva buvo sunki, bet 
užmigti negalėjau. Kojos batuose kaito. Norėjosi nusiauti 
ir pravėdinti, bet vis rodėsi, kad reikės pakilti ir bėgti. 

Šautuvą pasiguldžiau šalia, rankas pasikišau po galva ir 
galvojau, ar būtų girdėti žingsniai, jeigu kas eitų pro šalį. 
Apie daugelį dąlykų galvojau, bet ne apie Mortą. Dėl jos 
buvo man tik gėda, kad vakar buvau nuėjęs ir kad į gal
vą atėjo tokios mintys. Dėl jos ir krūtinėj buvo neramu, 
dėl jos ir miegas neėmė, bet galvoti apie ją negalvojau. 
Būna keista, kad žmogaus negali galvoti.apie tuos daiktus, 
kurie yra arčiausia prie širdies, o jie vis tiek yra. Yra ir 
neramina. Ir be galvojimo neramina. Suki, eini kitur, o 
apsukęs ratą vėl ant jo užlipi.

Norėjau apskaičiuoti, kiek dienų pravers, kol duobę pa
baigsiu, ir vis rodėsi, kad būtinai kas nors netyčia užvėž- 
lins. Pasuks iš kelio eiti namo tiesiai per mišką ir užropos. 
Ir tie du tūkstančiai. Dabar jais nesusišelpsi, bet jei karas 
pasibaigs ir vokiečiai čia pasiliks, jie pasidarys dideli pi
nigai, o gyventi reikės. Gyvenom su rusu, jei reikės, rei
kės gyventi ir su vokiečiu, gyvas į žemę nesulysi, ir kas 
turės kišenėj pinigų, tam. ir su vokiečiu bus lengviau. Dau
gelis taip galvojo, bet nedaugelis galėjo atsirasti ir tokių, 
kurie galėjo bet kokia kaina tų dviejų tūkstančių paieškoti. 
Vėl į mintis atėjo Morta, ir darėsi labai liūdna, kad ji guli 
namie, o Palys čia ir abu nežinia kodėl vienas apie kitą blo
gai galvoja. Ar negera būtų, rodos, kad ji galėtų Ūla ateiti, 
kartu pasėdėti ir pasijuokti, ir visi kiti, kad niekas apie 
nieką blogai negalvotų. Nors tik tarp savųjų. Juk visi 
žino, kad vokietis mūsų žmogui draugas nebus. Gal vienas 
iš daugelio, gal kitas, bet ne dauguma. Aš galvojau ir gal
vojau ir ant nieko pykti negalėjau, net ir ant Mortos, jei
gu būtų ji pasakiusi, net ir ant PagarduViečio, nors kaip 
pasakojo, kaip jis baisiai mušė Mortą, man buvo tur būt. 
nemažiau skaudu, kaip ir jai. Bet vokietį aš dabar galėjau 

užmušti ’kiekvieną, nes jie buvo dėl viso to kalti. Jeigu 
jie kariavo su rusu, tai mes jįems nieko blogo nedarėm. 
Mes nėjom nei už juos, nei prieš juos, bet jie ėjo prieš 
mus, lyg būtų smagu ramų ir nieko negalvojantį žmogų 
skaudinti.
Susimaišęs mintyse, tur būt, buvau ėmęs snausti, kad ro
dėsi, lyg būčiau pakirdęs, kai išgirdau Palio balsą.

Ar dar turi arbatos? — sakė.
Arbatos dar buvo, dar tebedrungnos, bet lauke jau vi

siškai aušo.
Palys išbaigė visą ir vėl atsigulė. Jis tebedegė karščiu.
— Jie Mortą primušė, — visiškai nejučia pasakiau.
Aš negalėjau to nutylėti.
— Kas? Vokiečiai? — staiga kilstelėjo galvą.
— Tu gulėk, sudraudžiau ir gerai apkamšiau. — Tau 

reikia pamėginti išprakaituoti.
— Bet kas primušė?
— Mūsiškiai. Mušė Pagarduvis. Žinai, taip, kaip seniau 

arkliavagius mušdavo.
— Bet kas jiems? — jis vėl pašoko.
— Teisybę norėjo sužinoti.
— Teisybę?! Teisybę reikia žinoti man ir tau, o ne kiek

vienam, kuris paleidęs liežuvį žinią po devynis kaimus 
išnešiojo. Palauk, praeis man ta velniava, mes nueisim pas 
visus iš eilės. Teisybę sužinoti, kad jus perkūnėlis kur 
giedrų pavasario rytą!

Gale, net ir žodžio nebaigęs, nutilo ir suspaudė' man 
ranką kaip replėm. Aš irgi krūptelėjau ir kita ranka paga
vau šautuvą.

Tamsus šešėlis užgulė slėptuvės angą ir sustojo. Atsar
giai atlenkiau šautuvo saugiklį.
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Jurgis Jankus Nelė Mazalaitė-Kruminienė Julius Kaupas

Didžioji literatūros šventė
Vasario 15 dienos popietėje į 

Schwabisch Gmūndo lietuvių sto
vyklą traukiniais ir automobiliais 
skubėjo rašytojai, dailininkai, žur
nalistai, laikraščių atstovai, vado
vaujantieji veiksniai, „Čiurlionio" 
ansamblis, įvairūs mūsų kultūrinin
kai. Visus čia subūrė literatūros 
šventė, grožinės literatūros premi
jų įteikimas ir laureatų pagerbi
mas.

3 vai. pb pietų buvo atidaryta 
„Patrijos“ leidyklos paroda, kuri 
sukėlė didelio susidomėjimo. Lei
dyklos savininko J. Lenktaičio ir 
Povilo Osmolskio pastangomis bei 
rūpesčiu paroda buvo skoningai ir 
gražiai sutvarkyta. Buvo išstatyti 
visi leidyklos leidiniai, kuriuos bu
vo galima čia pat nusipirkti, iliu
stracijos ir piešiniais pavaizduotas 
visas leidyklos darbas.

Vakare, gausiai dalyvaujant sto
vyklos visuomenei, įvyko didžioji 
literatūros šventė — laureatų pa
gerbimas. Iškilmingą aktą atidarė 
Lietuvių Tremtinių Rašytojų Drau
gijos pirmininkas Stasys Sant
varas, kviesdamas atsistojimu pa 
gerbti praeitais metais mirusį 
LTRDr—jos narį Vilkutaitį — Ke- 
turakį ir tėvynėje žuvusius bei ko
vojančius rašytojus. Toliau savo 
kalboje pirmininkas džiaugėsi, kad 
ir tose sunkiose sąlygose mes su
gebėjome tęsti senas tradicijas — 
premijomis atžymėti mūsų kūrė
jus, kurie savo darbais įprasmina 
gyvenimą ir stiprina mūsų kovos 
dvasią. Jis kvietė visus prisidėti

Dail. Povilas Osmolskis 

prie dvasinių vertybių išlaikymo 
svetimoje žemėje ir kartu padė
kojo visiems, kurie prisidėjo prii 
premijų sudarymo ir šios šventės 
suorganizavimo. Ypatingos pade 
kos susilaukė mūsų broliai ameri
kiečiai.

Po to į garbės vietas pakvietė 
laureatus: Jurgį Jankų, Nelę Maza- 
laitę — Krūminienę, Julių Kaupą, 
Albiną Marijų Katiliškį, prof. 
Adomą Varną, Povilą Osmolskį ir 
Tadą Vizgirdą. Į garbės prezidi
umą pakvietė: VT Kultūros Tarny
bos pirmininką inž. Novickį, Bal-

Visos šiame puslapyje panaudotos 
nuotraukos yra B. Borjero

fo atstovus Iz. Rovaitę ir J. Va- dailininkams, kurie savo kūriniais 
laitį, Švietimo Valdybos pirminio- ir meno vertybėmis reprezentuoja 
ką Židonį, LRK pirmininką Dr. Dr mūsų tautą, inž. Novickas ypač 
Jasaitį, Lietuvių Paštininkų Są- džiaugėsi tomis leidyklomis, kurios 
jungos atstovą Boreišą ir „Patri- garsina lietuvių vardą kitų tautų 
jos" savininką J. Lenktaitį. tarpe. Jos šiemet yra kartu su gro-

Inž. Novickis, sveikindamas lau- žinės U^iatūros laureatais pagero- 
reatus ir visus šventės dalyvius. tos ir atžymėtos. Architektas Ta- 

das Vizgirda savo gražiais repre
zentaciniais leidiniais populiarina 
lietuvių tautą ir jos meną anglo
saksų pasaulyje. „Patrijos" leidyk
la per visą savo gyvavimo metą 
išleido daugiausia lietuviškų kny
gų, rūpinosi jos išore ir skoningu 
sutvarkymu. Šalia to ji Vokiečių 
visuomenei davė ir dvi knygas 
apie Lietuvą. Čia buvo prisimin
tas ir Italijoje gyvenąs žurna
listas V. Mincevičius, kuris savo 
pastangomas rengia parodas, daro 
vertimus ir gausiais straipsniais 
populiarina Lietuvą Italijoje.

Balfo vardu šiltu nuoširdžiu žo
džiu pasveikino laureatus ameri
kietė Iz. Rovaitė.

Švietimo Valdybos premiją įtei
kė jos pirmininkas Židonis rašytc* 
jui Jurgiui Jankui už jo knygą 
„Naktis ant morų". Balfo premiją

pasidžiaugė tradicijos išlaikymu, Iz. Rovaitė įteikė Nelei Mazalaitei 
kad vasario 15 d. mes pagerbiame —Krūminienei už „Legendos apie 
savo kūrėjus. Kaip džiuginantį ilgesį. Dr.^ D. Jasaitis LR Kryžiaus 
reiškinį jis prisiminė jaunuosius premiją už jaunimo literatūrą įtei- 
rašytojus. kurie yra jau premi- kė Juliui Kaupui už pasakų kny- 
jomis atžymėti ir teikia daug vii- gą „Daktaras Kripštukas pragare" 
ties ateičiai. Pareiškęs pagarbą Skaitytojų vardu lietuvių paštb

Dail. prof. Ad. Varnas

Marijus Katiliškis

ninku sąjungos atstovas Boreiša 
įteikė premiją Albinui Marijui Ka
tiliškiu;.

Kartu su literatūros laureatais 
buvo atžymėtas ir prof. Adomas 
Varnas. Jam Lietuvos Vadavimo 
Sąjungos premiją įteikė jos atsto
vas J. Valaitis, Iškeldamas dai
lininko didelius nuopelnus lietu
vių menui, pagerbdamas jo 70 me
tų ir 40 visuomeninio darbo su
kaktį. „Patrijos" leidyklos premi
ja šįmet atiteko Povilui Osmolski- 
uį už stropų lietuviškos knygos 
iliustravimą ir jos kultūros puo
selėjimą.

Atskiru pasveikinimu i> premi
jomis inž. Novickis atžymėjo ir 
leidėjus T. Vizgirdą, J. Lenktaitį 
ir V. Mincevičių, kaip daugiausia

Ekspresionizmas dailėje ir literatūroje
DISKUSIJOS MENO IR KULTŪROS KLAUSIMAIS

Šiandieną, kai ekspresionistinė 
tendencija tebėra vis dar gyva, 
galima tačiau jau nustatyti jo* 
pagrindines kryptis ir pabandyti 
jas įvertinti. Pirmąją didžiąją 
ekspresionizmo kryptį būtų ga
lima apibrėžti formalizmo vardu. 
Tai menininkai, kurie tam tikra 
prasme išdavė didįjį ekspresio
nizmo tikslą ieškoti gelmės ir sie
los ir apsiribojo vis naujų for
malinių galimybių eksperimenta
vimu. Jų kūryba mums šiandieną 
parodo tik dar ryškesnį meno nu
žmoginimą. Šios krypties atstovų 
dauguma randama po kubizmo, 
futurizmo, dadaizmo etc. etike
tėmis.

Lietuvių Dailės Instituto pir
madienį referatą skaitė šia tema 
H. Nagys.

— Subtilus ir rafinuotas impre
sionistinis stilius — pažymėjo re
ferentas — buvo paskutinė mer
dėjančio racionalizmo žmogaus- 
kūrėjo išraiška. XX amžiaus 
slenkstyje tada ir kilo naujas 
meninis sąjūdis, kurį mes susitar
sime apibūdinti vienu plačios - 
apimties terminu — ekspresioniz
mu. Iš tiesų tasai vardas buvo 
ypatingai prigijęs Vokietijoje, kai 
tuo tarpu tos pačios meninės ten
dencijos išėjo viešumon Prancū
zijoj kubizmo, Italijoje futurizmo 
ir kitose šalyse kitokiais vardais. 
Tačiau visų šitų meninių sąjūdžių 
bendroji linkmė buvo iš esmės 
panaši, t. y. atsisakymas išorinės 
pojūčiais patiriamos tikrovės, jos 
vaizdavimo ir kopijavimo ir besą
lyginis akcentavimas vidinės me
nininko dvasioje glūdinčios ti
krovės. Visus šiuos kylančius są
jūdžius jungė vienas bendras rū
pestis — grąžinti į meną vėliai 
žmogų, grąžinti racionalizmo pra
rastą ir parduotą pasaulio sielą. 
Menininkas ekspresionistas nebe- 
pasitenkino regimąja ir apčiuo
piamąja tikrove, jis pasiryžo ieš
koti daiktų ir pasaulio esmės. Jo 
žvilgsnis prasiskverbė pro spal
votą apraiškų plotą ir palytėjo 
visatos širdį ir sielą. Tadas Vizgirda, „Aufbau“ leidyklos 

savininkas

Premijuotos knygos

Antroji ekspresionizmo kryptis- 
politinis ekspresionizmas, teisin
giau — marksistinis ekspresioniz
mas, ypač klestėjęs 1905—1920 
Vokietijoje. Ir šie menininkai iš
davė ekspr. didžiąją misiją, nes 
pasidarė politinių tribūnų garsia
kalbiai.

Galiausiai minėtini tie ekspre
sionistai, kurie liko ištikimi savo 
menininko giliąjam pašaukimui ir 
savo kūriniuose ieškojo ir tebe
ieško naujos meninės išraiškos ne 
tik formalioje, bet ir meninio kū-

Jonas Lenktaitis, „Patria“ leidyklos 
* savininkas

1949. 2. 26. 22 (217)

pasidarbavusius Lietuvos vardo 
populiarinime.

Laureatai buvo apdovanoti gėlė
mis, LRK Moterų Komiteto ir pran
cūzų zonos IRO centro dovanomis 
ir visuomenės atstovų pasveikinti. 
Vietinės administracijos ir IRO 
vardu sveikino Maingeot, žurna
listų vardu LŽS pirmininkas A. 
Merkelis, Taikomosios Dailės In
stituto direktorius dail. V. K. Jo
nynas, Lietuvių Dailės Instituto 
vardu dail. Valius, Lietuvių mo
terų vardu Dr. Žilinskienė ir vie
tos komiteto pirmininkas J. Kala- 
konis. Taip pat buvo gauta svei
kinimų raštu iš kitų kraštų.

Laureatų vardu kalbėjo prof. A.
Varnas ir Jurgis Jankus, dėko
dami už premijas ir šventės suruo
šimą.

Antrojoje šventės dalyje „Čiur
lionio" ansmablis davė tradicinį 
šokių ir dainų koncertą.

Po iškilmingo akto ir koncerto “ 
laureatai ir šventės dalyviai buvo 
pakviesti į stovyklos svetainę va
karienės.

Vasario 16 diena buvo paminė
ta iškilmingu aktu. Po Bielinio 
paskaitos ir sveikinimo kalbų savo 
kūrybą skaitė laureatai Jurgis 
Jankus, Nelė Mazalaitė, Julius 
Kaupas ir Marijus Katiliškis.

Schw. Gmūndo visuomenė ir jos 
komitetas, ruošdamas šią šventę, 
parodė daug pasišventimo ir dide
lio vaišingumo, nes ilgesnį laiką 
priėmė ir svetingai globojo daug 

svečių. A. DŽIUGENAS

rinio visumoje, t. y. jie stengiasi 
grąžinti į nihilistinį pasaulį^nau- 
ją ir prasmingą žmogų, įkūnydami 
jį savo meninėse vizijose. Taip 
suprastas pačia plačiausia prasme 
ekspresionizmas ir šiandieną te
bėra aktualus, kaip šiandiena te
bėra aktuali mintis surasti mūsų 
amžiaus žmonijai metafizinę tvir
tą atspirtį, surasti jai plakančią 
širdį ir turtingą sielą. Materializ
mas nuvedė mus mirtin, klausi
mas kas mus išves iš karsto ir 
kaip?

Germanavičius, apibrėždamas 
ekspresionistinę muziką, sako, 
kad ši muzika laisva ir impulsy
vi, išeinanti iš sielos išgyvenimų. 
Joje atmetamas tonališkumas ir 
prieita prie atonalinės 12 donų 
teorijos. Pagrindan dedamas rit
mas, dėl kurio kartais atsisakoma 
ir melodijos. Sugalvojamos nau
jos konstruktyvinės formos 
(Schoenberg), kurių pasėkoje at
siranda komplikuotas polifoniš- 

• kūmas ir nauji kanonai (vėžio, 
veidrodžio). Sykiu atkreipiamas 
ypatingas dėmesis į liaudies mu
ziką dėl nepaprastai gausios ir 
įdomios ritmikos. Kartais ekspre
sionistai naudoja mažus solistinio 
pobūdžio orkestrus, atranda nau
ją tokatinę fortepioninę techniką.
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Kravcenkos 'byla Paryžiuje

Komunistai liudija pagal NKVD instrukcijas
(Mūsų korespondento Paryžiuje pranešimas)

voti apie sovietų vyriausybę, kad 
ji nerado geresnio žmogaus vi
soje Rusijoje pasiųsti su misija i 
Ameriką?

Kolibalovas, atvykęs iš Mask
vos, bandė visaip suteršti Krav- 
čenko, bet šis jį atmušdavo, kol 
Kolibalovas, nugalėtas traukda-

Buvo manyta, kad Kravčenkos 
byla su komunistų laikraščiu 
„Les Lettres Francoises“ pasi
baigs per tris savaites, bet štai 
jau prasidėjo ketvirtoji savaitė, 
o byla dar neįpusėjo ir abi pusės 
turi dar daug ko pasakyti.

Komunistai manė, kad atvyku
sieji iš Maskvos keturi Liudinin
kai išgelbės padėtį, bet tai nė 
kiek nepadėjo, ir jie jau telegra
favo į Maskvą, kad atsiųstų „pas
tiprinimą“.

Neįsivaizduojama, kaip teismas 
ras galimybę padaryti sprendimą, 
kada abi pusės kietai laikosi savo 
tvirtinimų, lyg toj istorijoje:

— Šitas šuo yra baltas!
— Ne, jis yra juodas!
— Aš sakau, kad baltas, tu me

luoji!
— Ne, tu pats meluoji!
Ir taip pasaka be galo. Kaip 

gali tada teismo pirmininkas ras
ti, kieno pusėje yra tiesa? Kaip 
gali jis pasakyti, ar šuo baltas ar 
juodas, jei jo niekad nematė ir 
sunku pamatyti, nes jis laksto po 
Rusijos stepes ...

PERSVARA YRA
KRAVCENKOS PUSĖJE ,

Bet nežiūrint visų komunistų 
manevrų, aiškiai jaučiama, kad 
tiesa Kravčenkos pusėje. Nėra jo
kių abejonių, tik pasiklausius jo

kalbų ir pamačius, kokie yra jo 
oratoriniai gabumai, kad jis pats 
yra autorius „Aš pasirinkau lais
vę“ ir niekas jam nepadėjo tą 
knygą parašyti.

Iki šio laiko komunistams ne
pasisekė įrodyti, kad Kravčenko 
yra žemos moralės žmogus, kri
minalistas, išdavikas ir panašiai. 
Jie puolė ir Kravečnkos liudinin
kus, sakydami, kad tai esą „D.P.“ 
ir tokiais negalima pasitikėti, nes 
kodėl jie nepasitraukė už Uralo 
kalnų, o davėsi vežami į Vokie
tiją. Bet tai sukėlė protestą pran
cūzų, kurie irgi buvo išvežti į Vo
kietiją darbams ir vyko ten ne 
savo valia. Pagaliau, jei jau tie 
..D.P.“ yra tokie kriminalistai ir 
visuomenės atmatos, kaip komu
nistai tvirtina, tai kodėl sovietai 
veda didžiausią propagandą, kad 
jie sugrįžtų į Rusiją? Jei tai bū
tų blogas elementas, tai Stalinas 
tik džiaugtųsi nusikratęs, o dabar 
priešingai, kviečia sugrįžti!

Ar galima pasitikėti sovietų 
liudininkais, atvykusiais iš Mas
kvos? Nei už vieną centą, nes tai 
yra komunistų partijos nariai ir 
jie turi ginti partijos doktriną. 
Visi jie, išvykdami į užsienį, pa
liko „brangų užstatą“ ir tegu tik 
pabando kitaip pasakyti sugrįžus 
tuoj jiems būtų nupešiotos 
plunksnos.

Kaip iš tokių liudininkų iš
traukti tiesą, kada jie tą pačią 
„plokštelę“ kartoja, išmokyti NK
VD ir, jeigu tik paklausiama ša
lutinių klausimų, atsisako atsa
kyti. nes tam neturį instrukcijų.

masis, pradėjo sakyti:
— Kravčenko yra** išdavikas, 

melagis..
Pasirodo, kad Kravčenko su 

Kolibalovu yra mirtini priešai, 
nes per šio kaltę Kravčenko bu-

publika pradėjo juoktis. Prancū
zijoje neįprasta, kad vyriausybės 
šefą taip valdiniai garbintų.

— Aš galiu sakyti, ką noriu, 
apie jūsų mylimą Staliną, nes 
esu laisvoje Prancūzijoje ir man 
nusispiauti ant „mylimo Stalino“ 
(čia Kravčenko pavartojo truputį 
aštresnį rusų kalboj žodį, kaip 
nusispiauti, jog vertėjas neišdrįso 
išversti pažodžiui). Man nesvar
bu, ką gali galvoti apie mane jū
sų mylimas vadas ...

Vieni ekspr. pasuko simbolistine 
ir misticistine kryptim, kiti priėjo 
ligi gryno muzikinio žaidimo. Vi- 
sumoje-ekspresionistinė muzika 
nuėjo į kraštutinumus ir turėjo
ieškoti naujų kelių, kad nepaklys
tų laboratoriniuose eksperimen
tuose. Įvertinti galima kaip muzi
ką, įnešusią daug naujovių, tačiau 
be didesnės ateities.

A. Tamošaitis galvoja, kad eks
presionizmas nedavęs tokios aiš
kios epochos, kaip pav. impresio
nizmas, nes pirma atėjusi teorija 
sukūrusi ekspresionistų darbus.

A. Valeška samprotauja, kad 
reikėtų žvelgti giliau ir atrasti 
priežastį, dėl kurių ekspres. stip
riau pasireiškė germanų, o ne ro
manų tautose. Jis lygina graikų 
Odisėją, vokiečių Nibelungus, 
Dantę ir lietuviškas balades. Tau
tos charakteris, jos psichologija 
turinti neabejotinai didelę įtaką 
tautų meniniams pasireiškimams.

A. Valeška toliau galvoja, kad 
romanų tautos, išeidamos iš savo 
vidinės būsenos, operavo spalvo
mis, tuo tarpu germanai reiškėsi 
linijose. A. Vaičaitis iškelia eks
presionizmą kaip nerevoliucingą 
meną, nes reiškimasis tokiomis 
temomis, kaip meilė, draugystė ir 
pan., negali nieko bendro turėti 
su revoliucija.

A. Nyka-Nyliūnas stovi aiškioj 
pozicijoje prieš A. Tamošaitį ir 
A. Vaičaitį. Jis kalba, kad eks
pres. pirmiausiai turi dvejopą po
būdį — tai srovės ir reiškimosi.

Antra vertus, ekspresionizmo 
ryškiausias momentas revoliucija, 
nes pav. kubizmas dailėje ir lite
ratūroje — absoliuti revoliucija. 
Tačiau ekspres. mentalinė revo
liucija — faktiškai viso ko grio
vimas. Gal būt, ne tiesioginis grio
vimas, tačiau išvalymas arenos 
naujiems darbams. A. Germana
vičius mano, kad ekspresionizmo 
sąvoka ir muzikoje nėra vienaly
tė. Tie patys ekspresionistai yra 
labai skirtingi savo kūryboje.

J. Kaupas pagauna tą mintį: tę
sia: ekspresionizmas ir negalįs bū
ti vientisa srovė, nes ekspresio
nistas teigia savo vidaus pasaulį, 
kur kiekvienas yra individualus ir 
keičiasi. Tuo būdu ir Munch ir 
Čiurlionis nėra panašūs, tačiau 
jie yra ekspresionistai.

A. Vaičaitis lieka prie savo nuo. 
monės ir galvoja, kad iš visų eks
presionistų sąjūdžių pasiliko tik
tai humaniški ir nuosaikūs, gi fu
turizmą. visiškai nieko gero ne-

Kempteno lietuvių ..Mairon’o“ vardo gimnazijos pirmoji klasė su savo 
auklėtoju mkt. C. Surdoku, iSvyl stančiu šiomis dienomis | JAV-bes

„PRAŠAU NEMINĖTI MŪSŲ 
MYLIMO STALINO VARDO ..

Ir štai praėjusią savaitę sovietų 
liudininkai baigė duoti parody
mus, kiekvienas jų nepagailėda
mas „švelnių“ žodžių Kravčenkai, 
visą laiką vadindami išdaviku, 
provokatorium, melagiu, krimi
nalistu, sabotažininku ... Bet jei 
Kravčenko toks iš tikrųjų būtų 
buvęs, tai ką tada galima pagal-

vo nubaustas dvejus metus kalė
ti. Tai Kolibalovas suraizgė visas 
pinkles, tai jis buvo- tardymo ko
misijoje, kuri nebuvo iškvietusi 
Kravčenkos ir nuteisė už akių.

Kažkaip vieną kartą Kravčen
kai paminėjus Stalino vardą, Ko
libalovas pasako:

— Prašau neminėti čia mūsų 
mylimo Stalino vardo!

Bet salėje dėl tokios pastabos

„Gajus kūnas..
Atkelta iš 2 pusi, 

rijoje Tuebingene, dirba ligoninė
se, ambulatorijose ir verčiasi pri
vačia praktika.

Iškilmingo posėdžio metu buvo 
paskelbti ir korp! „Gaja“ garbės 
nariai: prof. dr. J. Meškauskas, 
prof. dr. P. Kazlauskas, dr. A. 
Aleknavičius, dr. J. Kamarauskas, 
doc. dr. J. Stankaitis ir dr. Sto- 
pienč. Dr. V. Žymantui įteiktos 
korporacijos spalvos.

Iškilmingas posėdis buvo baig
tas prof. kun. A. Šidlausko pa
skaita „Medicina ir religija“ ir 
Tautos himnu.

Antrąją dieną įvyko ir jaukus 
korporantų ir svečių pobūvis, kur 
be nuotaikingų pačių gajininkų 
parengtos programos, buvo išleis
tas ir tradicinis laikraštis „Ich- 
tiolo mostis“.

Trečiąją dieną suvažiavimo da
lyviai praleido studijų ir paskai
tų ženkle.

Inform. Tarn, šefas prof. J. Bra
zaitis apibūdino šių dienų užsie
nio politikos raidą, o VLIKo ats
tovas V. Vaitiekūnas nušvietė 
VLIKo pastangas Lietuvos laisvi
nimo darbe.

davusį, tektų iš meno epochos iš
braukti.

A. Nyka-Nyliūnas: — Tektų 
skirti tikrus ir netikrus meninin
kus. Braque, Leger, Picasso pa
tys didieji revoliucijonieriai ir 
sykiu dideli menininkai. Ir jie, o 
ne kiti padarė revoliuciją. Gi 
tvirtinti, kad futurizmas visiškai 
nieko nedavęs, būtų netiesa, nes 
ypač literatūroje futuristų eilėse 
stovi monumentalių figūrų, pav. 
Majakovskis. Dėl A. Valeškos A. 
Nyka-Nyliūnas pasisako, kad ir 
romanų ir germanų tautose buvo

Rūpinasi buvusiais auklėtiniais
Prieš metus laiko išvykęs į 

USA buvęs lietuvių gimnazijos 
Seligenstadte kapelionas kuh. Va
clovas Katarskis nuoširdžiai 
rūpinasi palengvinti tremties gy
venimą buvusiems auklėtiniams 
ir bendradarbiams mokytojams 
prisiųsdamas siuntinių su rūbais 
ir maistu. Savo laiške gimnazijos 
direktoriui kun. V. Katarskis ra-

Būrelis Seligenstadto lietuvių gimnazijos mokinių su gautomis iš savo 
buvusio kapeliono kun. Katarskio. dabar gyvenančio JAV. dovanomis. Iš 
dešinės pirmas stovi gimn. dir. J. Sirusas, toliau — mokyt. J. Kaunas

šeimos (Mr. Mrs. Claude Ryder 
(nelietuviai) ir Mrs. Georg Bur- 
gulis) ir Sv. Kryžiaus Parapija, 
Dayton 4, Ohio.”

Iš viso kun. Katarskis gimnazi
jos moksleiviams yra prisiuntęs 16 
siuntinių. Be to, jis yra prisiuntęs 
kelioliką siuntinių moksleivių 
ateitininkų būreliui ir pavieniams 
asmenims bei šeimoms. Jo pa
stangomis keletas stovyklos gy
ventojų yra gavę darbo ir buto 
garantijas. ' J. S.

17 M. CEKĖ-PASAULIO MEISTERĖ
Pereitą savaitę Paryžiuje buvo 

•vykdomos pasaulinės dailiojo čiuo
žimo pirmenybės. Vyrų dailiojo' 
čiuožimo pasaulio meisterio vardą 
išsikovojo pereitų metų St.Moritzo 
olimpiados nugalėtojas amerikietis 
Dick Button. Antroje vietoje liko 
vengras Ede Kiraly ir trečioje- 
austras Edi Rada. Poriniame čiuo
žime meisteriai-vengrai Kiraly ir 
Kekesy. Moterų grupėje įvyko 
staigmena. Septyniolikmetė čekė 
Alena Vrzanova nelauktai laimėjo 
pasaulio meisterės vardą, už savęs

Prof. dr. J. Meškauskas skaitė pa
skaitą „Strumos problema“ da
bartiniu metu, o dr. J. Stankaitis 
— „Rhezos faktorius ir jo reikš
mė medicinoje“.

Priėmus eilę rezoliucijų ir pa
siuntus sveikinimus, suvažiavi
mas buvo baigtas.

„Gajos“ ^orp!, sunkiomis sąly
gomis išėjusiai į gyvenimą, pa
rodžiusiai savo tvirtą ir nepalau
žiamą pasiryžimą stovėti lietuvių 
sveikatas ir savo idealų sargybo
je, sugebėjusiai po savo vėliava 
suburti apie ketvirtadalį visų lie
tuvių medicinos darbuotojų lin
kėtina nepalūžti po tremties naš
ta ir sugrįžus Tėvynėn gydyti 
tautos kūno ir dvasios žaizdas.

S. M.

Valdybos vicepirmininką 
coli. LIONGINĄ PEClŪRĄ 
ir coli. ----

JŪRATĘ BYTAUTAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, 
sveikina

Lietuvių Studentų 
Valdyba Stuttgarte

- -

pakankamai dinamizmo, tiktai 
pobūdis buvo kitoks. A. Germa
navičius dar pasisako, kad meninė 
epocha pati susidaro ir savo sam- 
pratą-meno sąmonę, kuri turi ir 
savo pažiūras.

A. Nagys baigmėje akcentuoja 
ekspresionizmą kaip naujų kelių 
atradimą. Ekspresionizmas kaip 
tendencija visiškai gyva ir dabar, 
nežiūrint formalinio ekspresioniz
mo srovės teoretiškos pabaigos. 
Faktiškai gi visų bendras troški- 
mas-grąžinti žmogui sielą, kuri 
buvo nužudyta. Ir šis jų troški
mas vienuose pasireiškė daugiau 
kaip subtyliai sulaikytas šauks
mas, kituose drakoniškose išraiš
kos priemonėse.

J. AKSTINAS

šo: ,,. . . išsiųsta į Seligenstadtą 
14 siuntinių su rūbais ir maistu. 
Rūbai ir maistas skirtini netur
tingiems ir labiausiai reikalin
giems moksleiviams. Visus šiuos 
daiktus suaukojo dvi amerikiečių

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vaižgantas PRAGIEDRULIAI, 
III tomas. Vaduvų kraštas. Sviet. 
Vald. Knyg. Leid. Komis, sutikus, 
išleido „Aistia”, Kassel-Matten- 
berg, 1948 m., 221 psl., Kaina DM 
4.—.

X. Y. Lietuvos SOVIETIZACI
JA. Liet. Teisininkų Tremtinių 
Dr. — jos leid., 1949 m., 48 psl., 
Kąina nepažymėta.

palikdama Yvone Sherman (ameri
kietę), Jeanette Altvegg (anglę) ir 
Nekolovą (rusę).

— Sekančioje Pasaulio Olim
piadoje, kuri įvyks 1952 m. Hel
sinkyje (Suomijoj), bus rungia
mas! 26 .sporto šakose.

Atitaisymas: pats Vasario 16 
dienos Lietuvos Tarybos posėdis 
įvyko Lietuvių Draugijos Nuken
tėjusioms del Karo Šelpti Centro 
Komitete (Vilnius, Didžioji gatvė 
30), o ne Lietuvių Mokslo Draugi
joje (S. pi. „2ib." 18 Nr. 3 p.).

7ikki išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir Beštadi*
„Z-IDUNdl nlals. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o leBtadlenlo — 10 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 38, Old Klldonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirlus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PO ATLANTO-VIDURŽEM10 JUROS PAKTAS
TSALDARIS APIE VIDURŽEMIO JŪROS PAKTĄ. NORVEGIJA AP
SISPRENDĖ UŽ ATLANTO PAKTĄ. DIDŽIAUSIAS LAIMĖJIMAS ŠAL

TAJAME KARE. SOVIETŲ LAIKYSENA.

Londonas. Po pasikalbėjimo su 
Anglijos užs. reik. min. E. Bevinu, 
Graikijos ministeris Tsaldaris Reu- 
terio korespondentui pareiškė, jog 
Atlanto paktas yra raktas į pasau
lio saugumą ir JAV principų įgy
vendinimas. Tačiau Viduržemio 
jūros pakto pasitarimai prasidės 
tik po Atlanto peikto pasirašymo. 
Viduržemio jūros regijono saugu
mui. užtikrinti reikėtų pirmiausiai 
sudaryti Šiaurės Viduržemio jūros 
paktą, kuriam priklausytų Turkija, 
Graikija, Italija, Prancūzija ir D. 
Britanija. Ateityje galėtų gal prie 
jo prisijungti ir Ispanija. Toliau 
Tsaldaris pareiškė, jog šį paktą 
reikėtų išplėsti į Rytus priimant į 
jį Iraną, Iraką, Syriją, Libanoną, 
Izraelį, Egiptą, Saudi - Arabiją, 
Transjordaniją ir gal net Pakista
ną. Bevinas esą šiam planui visiš
kai pritariąs. Egipto užs. reik. min. 
Dasupi Abaza Paša ryšium su tuo 
pareiškė, jog Egiptas tokiam pla
nui mielai pritarsiąs, jei tik jis ne
pažeis Egipto interesų.

Norvegų užs. reik. min. K. Lange 
vienoje Oslo spaudos konferenci
joje pareiškė, jog Norvegija savo 
saugumą rems Atlanto paktu. Skan
dinavijos gynybos sąjunga, kuri 
priklausytų nuo Švedijos ginklų 
tiekimo, yra visai nediskutuotina. 
Toliau Dr. Lange pareiškė, jog į 
sovietų notą dėl nepuolimo pakto 
sudarymo Norveg.jo atsakys, kai 
tik parlamentas šį klausimą ap
svarstys. Jo nuomone, vienos Skan
dinavijos gynybos sąjunga yra tik 
iliuzija. Tokią išvadą ps padaręs 
po pasitarimų su Vašingtonu. Ame
rikiečiai esą numatę Skandinavijos 
kraštams tik tuomet tiekti gink
lus, kai šie prisidės prie Atlanto 
pakto.

Norvegijos apsisprendimas už 
Vakarus buvo palankiai sutiktas. 
„NYHT" pavadino šį žygį „didžiau
siu Vakarų laimėjimu šaltajame

kare". Gi Švedijos min. pirm. Tage 
Erlanden ryšium šu tuo pareiškė, 
jog Norvegijos apsisprendimas už 
Atlanto paktą Skandinaviją faktiš
kai suskaldė. Už prisijungimą prie 
Atlanto pakto savo kalboje vasa
rio 21 d. pasisakė taip pat ir danų 
konservatorių partijos pirmininkas 
Bjoem Kraft.

Sovietų laikyseną Norvegijos 
apsisprendimo atžvilgiu geriausiai 
išreiškia „Raudonasis jūrininkas", 
kuris rašė, jog Norvegijos pasiel
gimą kitaip negalima suprasti, kaip 
tik provokaciją.
Australijos užs. reik. min. Dr. 
Evatt Atlanto paktą įvertino tei
giamai ir pabrėžė, jog jis stiprinąs 
JT ir pasaulio-taiką.
Amerikoj išeinantis „Vashington 
Post" iššiuntinėjo anketas JAV se
natoriams, kuriose klausė, ar jie 
balsuos už karo paskelbimą, jei 
SSSR užpultų kurią nors Atlanto 
pakto valstybę. Charakteringa, jog 
50 senatorių atsakė teigiamai, 37 
atsisakė šiuo momentu ką nors pa

reikšti, su 8 senatoriais buvo visai 
nesusisiekta ir tik vienas atsisakė 
tokiam atvejuj balsuoti už karo 
paskelbimą.

JAV GINTŲ ATLANTO PAKTO 
VALSTYBES

Vašingtonas. Amerikiečių laikraš
tis „Washington Post" praneša, kad 
jis senatorių tarpe padaręs apklau- 
simą, kuris rodo, kad senatas be 
abejonės paskelbtų karą Rusijai, 
jei ji užpultų vieną iš pasirašiu
sių Atlanto paktą valstybių. Pada
ryto pasiteiravimo tuo klausimu 
senatorių tarpe, kurie sutiko tuo 
reikalu pareikšti savo nuomonę, 
yra šie rezultatai — 50:1 santykiu 
už įstojimą į karą prieš užpiiolė-
jus.

Maskva isimaiso i Kravcen- 
kos byla

INDIJOJ GRIEBIAMASI SAUGU
MO PRIEMONIŲ

New Delhi. Iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad paskutinėmis dieno
mis suimta įvairiose Indijos dalyse 
apie 500 komunistų. Svarbesniuo
siuose susisiekimo punktuose, ge
ležinkelio stotyse ir prie tiltų išsta
tytos sargybos. Be to „viešojo sau
gumo sumetimais" suimtas Tara 
Singh, kuris norėjo Indijos sosti
nėj sušaukti savo partijos susirin
kimą ir stengtis įkurti nepriklau
somą Sigh valstybę. Pakistane, 
buv. indų šiaurės vakarų provinci
joje, karingų tautelių vadas Fak’r 
Ipi padarė vėl karinių išsišokimų 
prieš Pakistaną. • Prieš sukilėlius 
panaudoti ąviacijos daliniai. Britų 
užs. reik, ministerijos kalbėtojas 
pranešė, kad Anglijos vyriausybė 
apginklavusi penkis Siamo batali
jomis. To buvo prašiusi pati Sia
mo vyriausybė, kad galėtų kaip 
nors išnaikinti komunistų bandas.

Bažnyčių persekiojimo klausimas JT
New Yorkas. Nuolatinis Kolom-: 

bijos atstovas JT Roberto Urdane- 
ta Albelaez pareiškė, jog Pietų 
Amerikos valsybės kard. Mindszen- 
ty bylos klausimą įneš į JT. Kana
dos min. pirm. Louis Laurent pa
reiškė, jog JT tautos turėtų griež
tai pasisakyti prieš -tas valstybes, 
kurios persekioja religiją. Sovietų 
satelitų kraštuose vėl suaktyvėjo 
akcija prieš Bažnyčių vadus.

Dar ir dabar visuose pasaulio 
kraštuose nesibaigia protesto de
monstracijos dėl kard. Mindszenty 
nuteisimo. Vien tik Paryžiuje to
kiose demonstracijose dalyvavo 
20 000 žmonių.

Tačiau sovietai ir jų satelitai

nepaiso. Iš Sofijos ateinančiuose 
pranešimuose sakoma, jog suimtie
ji penkiolika evangelikų kunigų 
esą nusikaltę šnipinėjimu, išdavi
mais ir valiutos spekuliacijomis 
Tačiau šį’kartą komunistai truputį 
nusileido ir pažadėjo į teismą ste
bėtojais įsileisti ir du britų pasiun
tinybės Sofijoj narius.

Vakaru technika...
(Atkelta iš 1 psl.) 

uose Rytuose ir Tolimuose Ry
tuose, tai tik apie 50—60 divizijų 
atitektų Europos kontinento gyny
bai. Tai yra visiškai nepakanka
mos jėgos šiam uždaviniui atlikti.

Čia reikalinga mažiausiai 120— 
150 divizijų. Ofenzyvinei strategi
jai prieš Rusiją įvykdyti reikia ne 
mažiau kaip 300 divizijų. Vokiečiai 
mėgino su 240 divizijų ir buvo 
prie Stalingrado sustabdyti.

Kalbant apie kovojančių vyrų 
pajėgų balansą, šiuo metu dar ne
galima įkalkuliuoti ir galimos Pie
tų Amerikos pagalbos. Vien Va
karų Europa gali būti Vakarų pa
jėgų balanso aktyvan įrašyta.

Taip besvarstant visą reikalą, 
vėl iškyla prieš akis Europos stra
teginė reikšmė: nežiūrint į jos ne
turtingumą ir dabartinę demorali
zaciją, Europa tebėra lemiamos 
karinės vertės objektas. Vaka
rams jos reikšmė glūdi patiekiant 
ginkluotas vyrų pajėgas, o Ry
tams ji yra svarbi karo ekono
miniu atžvilgiu. Jungtinės Euro
pos valstybės išblaškytų komu
nistų svajones, jos karo ar taikos 
metu būtų pylimas, sulaikąs So

vietų pergalę ar infiltraciją. Todėl 
Sovietų Sąjunga priešinasi Euro
pos susivienijimui, o Vakarų in
teresas yra tą kuo greičiausiai pa
siekti.

SOVIETAI REMIA JUGOSLAVIJĄ
Londonas. Austrijos taikos su

tarties pasitarimuose Londone so
vietų atstovas parėmė Jugoslavijos 
reikalavimus į Austrijos turtus, 
esančius Jugoslavijoj. Vakarų at
stovai pareiškė, jog jie su tuo rei
kalavimu tik tuomet sutiktų, jei 
Jugoslavai atsisakytų iš Austrijos 
imti reparacijas. Ryšium su Jugosla
vijos pretenzijomis į-Austrijos že
mes pastarosios ministerių kabine
tas nutarė, jog Austrijos sienos 
jokių būdu negali būti pažeistos. 
Suedenos pranešimu iš Klagenfur- 
to, Kaemteno gyventojai ryšium 
su vykstančiais pasitarimais laiko
si ramiai. Į jugoslavų reikalavimą 
suteikti ten gyvenantiems slovė
nams daugiau teisių- patys slovė
nai visiškai nereaguoja, nes jie- 
laiko, jog jau esą pribrendę kul
tūrinei ir politinei laisvei.

Paryžius. Sovietų pasiuntinys Pa
ryžiuj Bogomolovas įteikė užs. 
reik. min. Sumanui natą, kurioje 
pareikalavo išduoti tris šiuo metu 
Paryžiuj esančius „sovietų pilie
čius", kurie esą „karo nusikaltė
liai". Tie „nusikaltėlai" yra DP iŠ

Kravčenko bylos metu

Šv. Kazimiero šventės proga 
(kovo 4 d.) 13,30 vai. per Vatikano 
radiją transliuojama specijali pro
grama lietuvių k. Bangos: 19,87 ir 
3(410.

Lietuviškoji Vatikano radijo va
landėlė reguliariai esti šeštadie-

Vokietijos, kurie šiuo metu daly
vauja Kravčenkos byloje kaip 
Kravčenkos liudininkai. Paryžiaus 
politiniuose sluoksniuose, anot UP, 
manoma, jog Prancūzijos vyriausy
bė šį reikalavimą atmes.

Jeigu ir norėtų minimus asmenis 
vvriausybė išduoti, to padaryti ne
galėtų dėl dviejų kliūčių, pirma, 
tarp SSSR ir Prancūzijos nėra jo
kio šį atvejį liečiančio susitarimo 
ir antra, minimiems DP buvo ga
rantuotas saugumas , jiems esant 
Prancūzijoj.

Kfavčenkos advokatas G. Izar- 
das .vasario 22 d. apkaltino sovie-

Vatikanas. Popiežius Pijus XII 
šiuo metu atostogauja, nes pasku
tiniu metu įtemptas darbas ir ypač 
Mindszenty teismas jo sveikatą 
susilpnino.

Berlynas. Ryšium su 31 raudono
sios armijos metinėmis maršalas 
Bulganinas išleido dienos įsaky
mą, kuriame sakoma, jog kiekvie
nas raudonarmietis turįs būti pasi
ruošęs, nes Amerika vedanti agre
syvią politiką. Visi trys vakariniai 
gubernatoriai atmetė sovietų ka
rinio gubernatoriaus kvietimą da
lyvauti raudonosios armijos šven
tėje Berlyne.

tų vyriausybę dėl neleistino ir vis 
stiprėjančio kišimosi į Kravčenkos 
bylą. Jis pareiškė, jog tų DP pa
vardės nefigūruoja nė vienam nu
sikaltėlių sąraše. Į tai „Les Lettres 
Francaises" gynėjas atsakė, jog 
daug karo nusikaltėlių gyveną DP 
stovyklose Vokietijoj ir visai nes
tebėtina, jog Kravčenko juos pasi
rinko savo liudininkais.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
HELSINKIS. Suomijos parlamen

tas pareiškė ministeriui pirminin
kui ir kartu visai vyriausybei 97 
prieš 95 balsus pasitikėjimą.

BUDAPEŠTAS. Budapešto „liau
dies teisme" pirmadienį, kaip pra
neša Dena, prasidės byla prieš 14 
asmenų, kurie, vyriausybes pareiš
kimu, yra turėję ryšio su kard. 
Mindszenty nelegaliam užsienio va
liutos laikyme bei keitime.

BRIUSELIS. Vasario 25 d. prasi
dėjo Briuselyje Europos tautų kon
gresas, kuriame dalyvauja 22 tau
tų atstovai. Iš žymesnių asmeny
bių, dalyvaujančių tam kongrese, 
paminėtinos: Winston ChurchilL P. 
H. Spaak ir kit.

OSLO. Norvegijos užs. reik, mi
nisteris Lange parlamente pareiš
kė, kad Skandinavijos tautos taip 
ilgiau lūkuriuoti negalinčios. Norė
damos sutrukdyti karą, turinčios 
atsisakyti nuo savo vedamos poli
tikos ir pasukti aiškiai j Vakarus.

is visut
Paryžius. Prancūzijos vyriausybė 

vasario 23 d. priėmė planą, pagal 
kurį numatyta Indokinijos ekska- 
ralių grąžinti į sostą ir tuo būdu 
baigti karą.

Vašingtonas. Vasario 23 d. JAV 
įteikė Bulgarijos vyriausybei pro
testo notą dėl 15 evangelikų dva
siškių suėmimo. Sofija šią notą at
metė.

Berlynas. Pasikalbėjime su De
nos atstovais prof. Willy Messer
schmitt pareiškė, jog amerikiečių 
ir britų aviaciją tiek kokybe tiek 
kiekybe nuo 10 iki 20 metų pra
lenkia sovietų aviaciją.

Briuselis. AP praneša, jog Briu
selio pakto valstybės ruošia naują 
oro apsaugos sistemą.

niais 20 vai. bangomis 48,47 ir 
50,26 ir 391 m.; sekmadieniais 15 
vai. bangomis 19,87 ir 30,10. .

KONCERTUOS DILLINGENO
MENININKAI

Kovo 1 d .Augsburgo-Hochfeldo 
kolonijos salėje įvyks Dillingeno 
lietuvių menininkų Iz. Vasiliūno 
Myk. Sauliaus ir Ružickio kameri
nis koncertas.

Norvegija: „Vietos viešbutyje tik 
vienam svečiui“

Vyriausybes krize Suomijoj
Helsinkis. Suomijos vyriausybė 

pergyvena krizę. Iškėlus pasitikė
jimo klausimą Fagerholmo vyriau
sybei, parlamento balsai pasidalino 
per pusę 97:97, Antrą kartą balsuo
jant, dviem balsais nusvėrė Fager- 
holmo šalininkai, ir tuo būdu vy
riausybė liko pareigose. Pasitikė
jimo klausimas iškilo po to, kai 
agrarų partija, norėdama žemės 
ūkio gaminiams numušti kainas ir 
sumažinti mokesčius pareiškė vy
riausybei nepasitikėjimą. Ir kitų 
partijų kalbėtojai, įskaitant ir ko
munistus bei liaudies demokratus, 
įvykusiame parlamento posėdyje 
smarkiai kritikavo vyriausybę. AP 
iš Vašingtono praneša, jog ameri
kiečių valdžios atstovai įdėmiai 
stebi rusu-suomių santykius ir vi
somis priemonėmis stangiasi išlai
kyti pusiausvyrą, Baltijos regijone. 
Gerai informuotuose sluoksniuose 
manoma, jog ryšium su dabartine 
Skandinavijos padėtimi sovietai 
nedrįs keisti Suomijos statutą, ta
čiau niekas to negali garantuoti.

Berlynas. „Raudonosios armijos 
dieną“ Berlyne du sovietų karinin
kai bandė sutrukdyti Nord-West 
radijo korespondentui transliuoti

iškilmės. RIAS reporteris visą 
įvykį stebėjo ir įamžino.

MASKVA GRASINA 
SUOMIJAI.

Maskva. Sovietų Sąjungos 
sostinės radijas praneša, jog 
Maskvos sluoksniai labai nu
stebę žiniomis, gautomis iš suo
mių spaudos, pagal kurias kai 
kurie Suomijos kabineto na- 
riai-socialistai atrodo dalyvavo 
kaip stebėtojai Skandinavijos 
valstybių pasitarimuose Oslo 
ir Stockholme, kur buvo kalbė
tasi gynybos pakto sudarymo 
klausimu. Šitas paktas, paste
bi radijas, būtų nukreiptas 
prieš sovietus. Vėliau Maskvoj 
sužinota, jog trys suomių mini
sterial yra numatę vykti į Va
karus vesti pasitarimams dėl 
įstojimo į Šiaurės Atlanto pak
tą. Ryšium su tuo Kremliaus 
politiniuose sluoksniuose vie
ningai pareiškiama, jog „šito
kios neturinčios atsakomybės 
jausmo suomių politikų machi
nacijos reiškia suomiu - sovietų 
nepuolimo sutarties atmeti
mą“.
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