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imigracijos akivaizdoje
Kas savaitė, kas mėnuo vis sti

priau įsibėgėja emigracijos ratas 
ir vis didesnis mūsų tautiečių 
skaičius nežinomam laikui palie
ka Europos kontinentą, ryždama- 
sis naujose aplinkybėse įsikurti 
ir ten laukti meto, kol atsiras 
galimybė grįžti į gimtąjį kraštą. 
Emigracija šiandien yra tapusi sa
vaime suprantamu dalyku trem
tinių gyvenime. Naujieji kraštai, į 
kuriuos mes vykstame, sutinka 
mus panašiai, kaip ir daugelį 
prieš tai atvykusių ir po to at
vyksiančių emigrantų. Tačiau 
mes juk nesame eiliniai emigran
tai, o esame politiniai emigrantą1 
ir į tai turime daugiau patys at
kreipti dėmesį, patys daugiau ta1 
akcentuoti. Istorijoje yra naujas 
DP vardas. Mes su juo savotiš
kai apsipratome ir Juo daug kur 
naudojamės. Tačiau atsidūrę nau
jose aplinkybėse, man rodos, ne
beturime stengtis tęsti to vardo 
vartojimą, o stengtis ir kovoti už 
politinių emigrantų teisių įgiji
mą. PoFtinė emigracija — ne 
naujas dalykas. Pasaulio istorija 
tokių dalykų žino daug ir politi
niams emigrantams yra tarptau
tinė! teisėj atitinkami nuostatai. 
Nors ir teks kiekviename krašte 
prisitaikyti prie vietos sąlygų bei 
įstatymų, tačiau nesame Juk lin
kę niveliuotis, o norime tik iš
silaikyti ir išlaukti. Užtat būtų 
laikas plačiau spaudoj panagri
nėti anksčiau Buvusių politinių 
emigracijų istorijas ir pasinaudo
ti jų prityrimu. Mes taip pat tu
rime iš seniau nemaža savo kraš
to emigrantų, kurie savo laiku 
dėl įvairių priežasčių turėjo pa
likti gimtąją žemę. Tie emigran
tai nuostabiai daug yra padarę, 
jie emigracijoJe turi daugiau pri
tyrimo negu mes. Turime mokėti 
tuo patyrimu pasinaudoti. Ligi 
šiol permaža esame susipažinę su 
lietuviškosios emigracijos istori
ja. Jau Vokietijoje turėtume la
biau su ja susipažinti ir sugebėti 
nuvykę ten kuo greičiau įsijungti 
į lietuviškąjį judėjimą. Norime 
ypač pabrėžti, kad yra labai tei
singa Jau mūsų spaudoje kelta 
mintis, kad naujai atvykusieji ne
turi stengtis kurti kokias naujas 
organizacijas, o turi kuo greičiau 
stengtis įsilieti į senas ir į jas 
įnešti naujos dvasios, o Jau tik 
paskui įsigyvenus normaliu keliu 
galima ir naujų kelių paieškoti. 
Daug kas iš karto nuvykus gal1 
pasirodyti keista, daug ką ne vie
nas ypač Jaunesnis žmogus norės 
imti iš karto kritikuoti, bet iš- 
tlkrųjų privalu naujai atvykus at
sargiai elgtis, sugebėti pagerbti 
ligi tol tarp ankstyvesnių emi
grantų susidariusias tradicijas ir 
tik įsigijus reikiamą prityrimą 
ir su reikiamu taktu eiti naujų 
kelių ieškoti.

Jokiu būdu, žinema, yra nepa
teisinamas dalykas, jei politinis 
emigrantas, atsidūręs naujame 
krašte, vien apsikastų savo asme
niškų reikalų kiaute. Taip pat

yra pavojinga į emigraciją nusi
vežti perdaug srovinių nuotaikų. 
Tiesa, didžiausioji mųsų anksty
vesnių emigrantų grupė, gyve
nanti USA, yra sukūrusi organi
zacijas sroviniu pagrindu ir taip, 
turbūt, tęsis toliau, tačiau visur 
kur galėsime, turėtume išmokti 
emigrantų organizacinius reikalus 
tvarkyti panašiai, kaip tai tvar
kome tremtinių reikalus. Salia 
bendrosios organizacijos gali bū
ti įvairūs neišvengiami grupiniai 
sambūriai, tačiau viršum visko 
turi egzistuoti viena, vienalytė, 
drausminga pasaulio lietuvių ben
druomenė. Toji bendruomenė 
gimsta dalinai su nereikalingais 
sroviniais skausmais, perdaug lai
ko, berods, sugaišta dėl tokių 
klausimų, kurie didžiulei tremti
nių ir išeivių masei yra savaime 
aiškūs. Tat norisi kviesti negaišti 
ir nebesismulkinti. Gyvenimas 
reikalauja platesnių polėkių, dau
giau širdies ir didesnio sugebėji
mo išugdyti iš savo tarpo asme
nybių, galinčių pakilt1 viršum 
grupių .grupelių ir viršum kasdie
ninių smulkmenų.

Ligi šiol, berods, permažai ak
centuojamas lietuviškos šeimos 
išlaikymo klausimas, nors mūsų 
šiandieniniame kelyje ta1 pats 
gyvybinis klausimas. Visų amžių 
emigrantų istorija tai patvirtina, 
ir mūsų emigracija čia nesuda
ro jokios išimties, kad tautinė 
gyvybė tarp emigrantų tiek išsi
laiko, kiek tarp jų išsilaiko tau
tinė šeima. Šita prasme turime 
vesti visą galimą akciją savo pri

Ateitis priklauso vilti turintiems...
K. V. ZAKARAUSKAS

Lygiai prieš dešimtį metų, kovo 
12 dieną, Romoje, Šv. Petro bazili
koje, įvyko Jo Šventybės dabarti
nio Popiežiaus Pijaus XII vaini
kavimo iškilmės. Ir per ištisą de
šimtmetį, šėlstant tautų gyvenime 
didelėms audroms ir baisiems ura
ganams, Galilėjos Žvejo Įpėdinis 
ištvermingai ir nenuilstamai vai
ruoja Kristaus Bažnyčios laivą iki 
šiai dienai. O, kiek kartų per tą 
laiką, tamsiai nevilčiai apniaukus 
dangų, plaukė žmonių masės į Šv. 
Petro ' aikštę išgirsti Vyriausiojo 
Ganytojo raminančių, guodžiančių, 
o kartu ir drąsinančių žodžių. Kaip 
dažnai Vatikano duris varstė 
aukštieji valstybių vyrai, klaus
dami Pijaus XII patarimo, kaip ga
lėtų išbristi pasaulis iš šiųdieninio 
chaoso, kaip galėtų išvengti žmo
nija jai gresiančios katastrofos ir 
kaip pagaliau atstatyti pasaulyje 
pastovią taiką.

Be žudančių ginklų, be kraujo 
praliejimo išspręsti bet kokius 
tarp tautų iškilusius nesusiprati
mus! Teisybė, teisingumas, žmo
niškos socialinės reformos turi 
viską nulemti! Taip šaukė didie

augančios kartos tarpe. PavoJai 
tuo atžvilgiu dideli ir neigiamų 
simptomų jau esama. Tat tarp vi
sų pasaulio lietuvių, ypač tarp 
naujai, išvykstančio jaunimo, sti
prinkime savos šeimos išlaikymo 
mintį. Į šį reikalą aktyviau turė
tų įsitraukti organizacijos, spau
da ir pati lietuviškoji šeima.

Tremtiniai, tebesą Vokietijoje, 
berods, permažai įsidėmi, kad to
kios lietuviškos mokyklos, ko
kią turime DP aplinkybėse, išvy
kę svetur neturėsime. Teks vai
kus dažniausiai leisti į nelietu
viškas mokyklas, o lietuviškąją 
mokyklos programą teks išeiti 
privačiu būdu. Teks organizuoti 
įvairiausius kursus, teks net kiek
vieno! šeimoj pagal galimybes 
mokyti lietuviško rašto, išeit1 ati
tinkamą savosios tautos istorijos 
bei geografijos kursą. Tam tikslui 
laba1 svarbu laiku apsirūpinti lie
tuviškomis knygomis, lietuviškais 
vadovėliais net ir tiems, kurie dar 
šiuo metu prieauglio neturi, bet 
kurie gal būt Jo turės gyvendami 
emigracijoje. O ką jau bekalbėti 
apie tuos, kurių prieauglis jau 
yra tarp mūsų? Aprūpinkime 
kiekvieną lietuviuką reikiamomis 
knygomis, pradedant nuo ele
mentoriaus ir baigiant kiekviena 
skaitytina lietuviška knyga. Ypač 
vadovėlius neišleiskime iš akių. 
Žinoma, pirmoj eilei tuo pasirū
pina šeimos, auginančios vaikus, 
bet pačių tų knygų atspausdini
mu turėtume visi aktyviau pasi
rūpinti. Nežinia, kokios bus kny
gų spausdinimo sąlygos emigraci
joje. Tat tiek, kiek įmanoma, ap
sirūpinkime vadovėliais jau trem
ties dienas begyvendami čia Vo
kietijoje.

K. MOCKUS

siems valstybių vyrams Pijus XII 
jau per ištisą dešimtį metų. Taip 
kalbėjo nuolat šių laikų karščiau
sias taikos ir Didysis Žmonijos Gy
nėjas. Visų be išimties, pradedant 
aukštais valstybių pareigūnais ir 
baigiant fabrikų bei įmonių darbi
ninkais, yra pareiga rūpintis, kad 
dabarties žmonijos gyvenimas bū
tų pagrįstas Kristaus tiesa. Kitaip 
visad žmoniją lydės skaudus tra
gizmas ir niekad nenutils jos 
skaudžios dejonės . . .

Demono karalystė šiandien dūk
sta. — Labiau, negu gal kitais am
žiais. Ji be atodairos siekia savo 
niekad nepasotinamų imperialisti
nių tikslų. Radijo ruporai, spauda 
skleidžia šlykščiausią melą, šmeiž
tus ir neteisybę. Bažnyčia už ge
ležinės uždangos yra kankinama 
XX amž. Neronų daug rafinuo
tesnėmis ir kruvinesnėmis priemo
nėmis negu anuomet . . .

Bet Garbė Bažnyčiai! Jos sūnūs 
ir dukros gina1 Dievo teises, gina 
savo sąžinės laisvę. Ir tik už tai 
jie yra šmeižiami, kaltinami vals
tybės išdavimu, grūdami į kalėji
mus, uždaromi lėtai mirčiai į kon

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII.

centracijos stovyklas, deginami 
krematoriumuose . . .

šiandien Šv. Petro bazilikos bal
konas tapo viešoji Pijaus XII sa
kykla. Iš jos Jis dažnai prabyla 
Urbi et Orbi, drąsindamas ken
čiančius ir ragindamas neprarasti 
pasitikėjimo galutine Tiesos per
gale.

Dar neseniai, vasario 20 dieną, 
iš tos pačios sakyklos šimtatūks
tantinei miniai Tautų Ganytojas 
giliai sujaudinta širdimi dėl Ven
grijoj skaudžių įvykių kalbėjo, 
drąsindamas pakęsti be baimės 
persekiojimus. Bažnyčia kančių 
nebijo! Kančios Jai teikia stipry
bę! Tik niekad nenusilenkti tiems, 
kurie pasiryžo paglemžti Dievo tei
ses ir žmogų niekais paversti. Šv. 
Tėvas yra tikras, kad galutinasis 
mūšis bus Bažnyčios laimėtas. 
Kristaus duotoji garantija visada 
istorijoj bus tiesa.

Už tat ir mūsų širdis visad yra 
gaivinama gaivios vilties, kad su
lauksime rytojaus, kada nutils 
kankinamų požemiuose vaitojimai, 
prasivers kacetų vartai ir iš ten 

išeis išbadėję, lyg šešėliai šiandie 
ten slankioją žmonės ir grįš į sa
vo kraštą kenčią neapsakomą 
skurdą ir pažeminimą deportuo
tieji.

Ateitis — sako Pijus XII — 
priklauso tikintiems, bet ne neti
kintiems ir svyruojantiems. Atei
tis priklauso drąsiems, turintiems 
viltį, bet ne silpnadvasiams ir ne- 
pasiryžusiems. Ateitis priklauso 
meilę skelbiantiems, bet ne kerštą 
ir neapykantą sėjantiems.

SPRENDIMAS SOFIJOS BYLOJ

Sofija. 15 bulgarų evangelikų 
dvasiškių byloj kovo 8 d. buvo 
paskelbtas sprendimas. Keturi di
džiausi „nusikaltėliai" nuteisti ka
lėti iki gyvos galvos, po milijoną 
levų (mžd. 3748 dol.) pinigine bau
sme ir piliečio teisių atėmimu vi
sam gyvenimui. Kiti 11 kunigų nu
teisti kalėjimo bausmėmis nuo 2 
iki 15 metų, piniginėmis nuo 5000 
iki 4 000 000 levų ir piliečių teisių 
atėmimu. Nė vienas kaltinamųjų 
paskelbtam sprendimui nesiprieši
no ir paskutiniam savo žodyje pa
žadėjo „visomis jėgomis dirbti Bul
garijos respublikos ir liaudies de
mokratijos atstatymui".
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KOVA SU RAUDONAISIAIS OKUPANTAIS

Lietuvos partizano mirtis
Atpasakojo žuvusiojo draugas R. Spalis

Kravcenkos byla Paryžiuje

He wqaw Mta teisiau, kaift soviet^ datte siaubtose
JUDAS

Jurgis buvo patenkintas, Jog šis bu
dėjimas buvo baigtas, ir rankas susi
kišęs į kišenes, nutraukė tarp medžių.

Jis dabar Įžiūrėjo Jau toliau; Pro 
medžius matė kelią, kurio kairėje iš 
trobelės ruko dūmai. Norėdamas su
trumpinti kelią, jis pasuko giliau Į 
mišką ir lengvai nušuoliavo toliau. 
Šokinėdamas per pilnus vandens gri
ovius. visai neatsisukdamas, jis žings
niavo tankiais krūmokšmiais.

Pradėjo lyti, kas suteikė Jurgiui vis 
daugiau nemalonumo Jis stipriai susi
supo Į savo apsiaustą ir paspartino 
žingsnius. Netoliese stovėjo palūžęs 
medis, postas nuo jo buvo už 300 
metrų.

Jurgis tyliai sušvilpė . . .
Jokio atsakymo. Jis žengė dar kelis 

žingsnius artyn, sustojo ir apsidairė. 
Broniaus sargybos vietoj nebuvo! Kas 
gi atsitiko?! Pirmą kartą sargybos 
postas buvo be sargybinio! Jis buvo 
nustebęs. Atsargiai dairėsi aplinkui: 
gal jis paklydo? N_-, čia y. a ta pati ly
guma, o kairėje tiltas. Jurgis greitai 
nubėgo ir kairę, vėliau Į dešinę pusę - 
— sargybinio nebuvo nė ženklo. Kas 
galėjo atsitikti? Budėdamas, Jis ne
girdėjo Jokio šūvio.

Jurgis grįžo į sargybinio stovėjimo 
vietą apžiurinėti. Kažkas patraukė jo 
dėmesį: ant žemės gulėjo kelios ciga
rečių nuorūkos. Iš kur? Jau kuris lai
kas nė vienas vyras neturėjo tikro, 
brangaus tabako, tikrų cigarečių. Jis 
atsiklaupė ir tyrinėjo kojų pėdas. 
Minkštoje, drėgnoje žemėje buvo aiš
kiai atsispaudę užkulnių ženklai. Bet 
argi tai galėjo būti sargybinio? Tuo
met —

Viešpatie, kas gi čia?! Netoliese gu
lėjo rusiškų šovinių dėžutė. Ji buvo 
pilna.

Kaip gi ji čia atsirado?
Jurgis nervingai krūptelėjo, nus

maukė kepurę nuo ausų ir įtemptai 
klausė. Ar jam pasirodė, ar Jis iš 
tikrųjų girdėjo kairėj pusėj skamban
tį metalinį garsą? Greičiausiai ūkinin
kas kapojo medį.

Vėl pasidarė ramu. Pirmiausiai jis 
galvojo bėgti pas vadą ir jam prane
šti viską bet — Jis bijojo apsijuokinti. 
Gal Bronius pastebėjo ką nors įtar
tino ir nuėjo dalyko ištirti? Bet ta 
šovinių dėžė.!

Jurgis greitai krito ant žemės ir. 
atsargiai skleisdamas susipynusias ša
kas. slinko į tą vietą, iš kur girdėjo 
metalinį garsą. Tvirtai suspaudęs re
volverį. garsiai mušančia širdimi, jau
nuolis slinko pirmyn. Kas gi čia. bal
sai? Rusiški garsai! Jaunos liemenin
gos pušys trukdė Jam matyti. Gal j s 
turi grįžti atgal? Ne. Jis turi Ištirti!

Slinkdamas pilvu, Jurgis pasi kė 
tankius krūmokšnius, pamažu oraskė- 
tė šakas, ir pamatė pritrenkiantį vai
zdą. Visa lyguma buvo pilna ginklu
otų ivanų. Keletas mažų tankų buvo 

• paslėpta krūmuose. Visai netoliese 
stovėjo grupė karininkų, kurie, atro
dė, tarėsi ir kiekvieną momentą žiu
rėjo į žemėlapį, kurį laikė vienas iš 
Jų. Nebuvo Jokio abejonės, ruošiamas 
slaptas puolimas.

Jurgiui užteko. Jis turi kuo greiči
ausiai grįžti atgal. Atsargiai atsikėlė

ir . pasuko atgal, kai išgirdo šalia sa
vęs lojant šunį ir staiga pajuto skaus
mą šlaunyje. Nebuvo nei prasmės, nei 
laiko daugiau slapstytis. Jis paleido 
seriją šūvių į šuns galvą ir pradėjo 
kiek galėdamas smarkiau bėgti. Kau
kimai ir šūviai ji lydėjo. Ligšiol Jis 
buvo dar laimingas, šūviai Jo nekliu
dė. Jis žvilgterėjo į šalį. Gal jie jo 
nepersekios!

Bet ne: rusai nė nemanė Jo palikti. 
Plačiai išplėstomis akimis, iš šalčio 
sustingusiu nugarkauliu jis lėkė pir
myn. Retkarčiais apsidairydavo į, šo
nus. Gyventi — Jis turi likti gyvas, o 
brangus Dieve, jis turi gyventi, jis 
turi išbėgti iš kulkų.

O Viešpatie. Viešpatie. Viešpatie 
Dieve, gelbėk! . . . Pokštelėjo šūvis. 
Jurgis negalėjo pajudinti dešinės ko
jos ir krito Į samanas'. . . Suprato, jog 
Jau po Jo. . . Per Jo kūną perėjo 
šalti šiurpuliai. Sąmonė pradėjo temti.

Per galvą praskrido mintis.
„Jie neturi manęs paimti gyvo. Aš 

lietuvis partizanas! Yra Įsakymas neiš
vengiamam pavojuj sunaikinti savo 
veidą.”

Persekiotojai greitai artėjo. Aplink 
jį sprausėjo kulkos, tačiau jos nelietė 
gulinčiojo. Jurgis nušliaužė keletą 
metrų į priekį. Paskui išsiėmė grana
tą. Dantimis ištraukė kapselį ir gra
natą pakėlė prie galvos . . . Bet tuo 
momentu antra kulka įsmigo į Jo 
galvą.. . Tvirtai suspausta granata 
sprogo . . - Šukės nulaužė didžiulę eg
lės šaką, kuri lėtai nukrito ant ne
judančio, sudarkyto kūno ...

Ir vėl vienas 16 metų Jaunuolis žu
vo už laisvę. Bet' jo dalinys jau buvo 
sukilęs ir pasiruošęs — sunaikinti iš 
savo pačių tarpo parsidavusio Judo 
vedamus Ivanus ir atkeršyti už ne
kalto berniuko mirtį. Berniuko, kurį 
motina išmokė mylėti laisvę ir tė
vynę . . .

(Lithuanian Bulletin
1948. Nos. 11-12)

IŠ DP SPAUDOS KONFERENCIJOS BAD KISSINOENE
MOKYKLŲ KLAUSIMAS. VOKIEČIAI SUPAŽINDINAMI SUDP PROBLEMA. PO 1950 M. SA 

USIO 1 D. Į AMERIKĄ IŠVYKS PO 15—20.000 DP. NE STOVYKLOSE GYVENANTIEMS DP NE

Kovo 9 d. Bad Kissingene įvy
kusioj eilinei DP spaudos konfe
rencijoj, be paties informacijos ir 
spaudos skyriaus šefo, kuris kon
ferencijai vadovavo, dalyvavo taip 
pat ir globos skyriaus viršininkas 
Mr. Browdy bei emigracijos sky
riaus atstovė. Pradžioj Mr. Brow
dy padarė platesnį pranešimą 
apie DP stovyklų suglaudinimą. 
Emigracijai intensyvėlant, kai 
kurios stovyklos netenka dalies 
savo gyventojų ir atsiranda rei
kalas kelias stovyklas jungti į 
vieną. Iš antros pusės stovyklas 
glaudinti reikalauja ir karinė vy
riausybė. IRO vadovybė, šį klau
simą ištyrusi, priėjo išvados, log 
jungiamos, bet praretėjusios aeri- 
jos stovyklos turi būti įjung
tos į kitos aerijos stovyklas. 
Tokiu būdu bus lengviau išspręsti 
ir IRO personalo klausimą, kuris 
teigiamai atsilieps į IRO finan
sinę padėtį. Stovyklų sukilnolime 
yra nustatyta laikytis dėsnio iš 
šiaurės į pietus. Svarbiausia to 
priežastis — pietuose (Bavarijoje- 
Wuertt.-Badene) stovyklos yra 
įsikūrę geresnėse patalpose, kai 
tuo tarpu 70 proc. šiaurėje esan
čių stovyklų yra įsikūrę barakuo
se. Pirmiausia numatyta likviduo
ti aeriją 1, nes iš 30.000 gyvenusių 
Jos stovyklose DP, 15.000 žydų jau 
išemigravo į Palestiną. Aerijoj 1

DAROMA KLIUCIU Į JAV

po š. m. birželio 1 d. teliks Butz- 
bacho pereinamoji ir Hanau sto
vyklos. Pastaroji bus specialiai 
dirbančiųjų stovykla. Visos kitos 
bus iškeltos į 2, 5, 6, ir 7 aerijos 
stovyklas. Tačiau toje aerijoie gy
venantiems 15.000 DP, kurie pri
klauso vokiečių ūkiui, vis tiek 
bus per specialius IRO karinin
kus teikiama juridinė parama. 
Po to iš eilės bus likviduolama 
4 aerija. Jos stovyklos bus su- 
kilnojamos į 5, 6 ir 7 aerijas.

Ryšium su tuo buvo iškeltas 
klausimas, kad, Jungiant stovyk
las, būtų atsižvelgta į tautinį gru
pavimą, kad tuo būdu būtų išlai
kytos bažnytinės bei kultūrinės 
organizacijos ir mokyklos. Į tai 
atsakyta, jog emigracijos per
spektyvoje toks grupavimas yra 
neprasmingas, jau nekalbant, jog 
toks grupavimas yra taip pat 
ir sunkiau pravedamas. Nuo 
1950 m. sausio 1 d. kiekviena 
mėnesį į JAV išvyks po 15—20.000 
DP ir mokyklų klausimas savai
me pasidarys nebeaktualus.

Tai liečia ir IRO profesinio la
vinimo mokyklas (vocational 
Training Schools). Ryšium su 1 
aerilos likvidavimu bus likviduo
ta tos rūšies mokykla Arolsene 
prie Kasselio ir perkelta į Neu- 
burgą (5 aeriją). Pastaroji mo

KUR DABAR NEUMANNAS?
Ji turėjusi daug vargo, kol su

radusi Liubenkos kalėjime, bet 
kadangi Rusijoje neleidžiama su 
politiniais kaliniais pasimatyti, 
tai jai tebuvo leista t'k siuntinėti 
kas mėnesį po 50 rublių, kol vie- 
oą dieną jai pranešė, kad jo ne
bėra kalėjime. Kur jis buvo iš
vežtas, ji taip ir nesužinojusi. 
Kiek vėliau ji pati buvo pašalinta 
iš darbo, išmesta iš buto ir apkal
tinta, kaip kontrevoliucionierė, 
sekanti savo vyro politinę liniją 
ir nubausta 5 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, išsiųsta į Sibirą, 
kur turėjusi nežmoniškose sąly
gose nuo aušros iki vėlyvos nak
ties dirbti sunkius darbus.

Komunistų advokatas stengės1 
sušvelninti jos parodymą, pasaky
damas, kad ji nebuvusi suimta, o 
tik policijos priežiūroje laikoma. 
Bet nieko sau ta priežiūra, kada 
laikoma barake už spygliuotų vie
lų ir draudžiama pasišalinti per 
50 metrų . . .

STOVYKLOJ GYVENIMAS PA
NAŠUS Į PRAGARĄ

Teisėjas paprašė, kad ji smul
kiau papasakotų apie gyvenimą 
stovykloje, ir Margerete Neumann 
vaizdžiai nušvietė visą stovyklos 

Paskutinė pagarba žuvusiam už Laisvę kovotojui

kykla tuo būdu bus bent du kar
tu sustiprinta ir padidinta.

Ar tiesa, jog, kaip rašo „New 
York Times Weekly” Nr. 6, yra 
nesilaikoma DP emigracilos įsta
tymo punkto, pagal kurį numa
tyta, jog į JAV turi įvažiuoti 40% 
baltiečių ir rytų lenkų? Į tai bu
vo atsakyta, jog ir pats Carusi 
pareiškė, kad į kiekvieną atski
rą laivą negalima sutalpinti DP 
proporcingai pagal tautybes. Lig- 
šiol jokių sulaikymų ar išimčių 
nebuvo daroma-kiekvienai su
tarčiai tuojau buvo duodama eiga. 
Vėliau gi neproporcingumai bus 
išlyginti.

Kai kurios bavarų politinės 
partijos veda kovą prieš DP kil
nojimą į Bavariją ir apskritai 
prieš DP. Ar IRO negalėtų į šį 
reikalą įsikišti? Ats. IRO daro 
žygių vokiečiams nušviesti DP 
problemą. Neseniai per Muenche- 
no radiją vokiečiai buvo supažin
dinti su DP problema. Tokios 
transliacijos buvo taip pat ir per 
Stuttgardo ir Frankfurto radiją. 
Artimesniem susipažinimui su DP 
ir jų gyvenimu ateinančių sa
vaičių būvyje keli vokiečių žur
nalistai kartu su IRO valdinin
kais vizituos kai kurias DP sto
vyklas.

Ar DP, gyveną stovyklose, turi 
Perkelta į 5 psl. 

gyvenimą, kurio besiklausant ši
urpas nukrėtė.

Stovyklose vyrai su moterimis 
laikoma bendrai, bet griežtai už
drausta lytiniai santykiai. Vyrai,

Pranas Mučlnskas, „Žiburių“ ėjimo 
pradžioj buvęs laikraščio redakcijos 
kolektyvo narys, šiomis dienomis iš
vykęs į JAV. Už jo nuoširdų bendra
darbiavimą per visą laiką iki pat iš
vykimo „Žiburiai“ yra labai dėkingi.

kurie nutveriami, tuoj uždaromi 
į celę, o paskui išsiunčiami į re
presijų bloką. Bet nežiūrint į tai, 
niekas nekreipia dėmesio, ir daž
nai moterys gimdo vaikus. Kla- 
gandoj buvo net įsteigta vaikams 
stovykla, nes moterims draudžia
ma prie savęs laikyti vaikus.
. Kada moteris atvyksta į stovy
klą, jai patariama susirasti „glo
bėją“ vyrą, kuris padėtų jai iš
misti. Sis vagia maistą ir duoda 
savo moteriai. Dažnai atsitinka, 
kad moteris pasidaro tikra prosti
tutė, susirasdama kelis globėjus, 
kad tokiu būdu pagerintų savo 
maistą.

Niekad stovykloj neuždaromos 
šeimos kartu. Šeimos galva visad 
atskiriamas, o jei stovykloj kas 
bando susidraugauti arčiau, tai 
tuojau NKVD perskiria, išsiųsda
mi abu į skirtingas stovyklas.

KAIP STALINAS JĄ IŠDAVĖ 
HITLERIUI?

Pasirašdymas sutartį su Hitle
riu, Stalinas buvo pažadėjęs iš
duoti vokiečių komunistus, ir 
štai 1940 metais liudininkė buvo 
iš stovyklos perkelta į Maskvos 
kalėjimą, kur vieną d‘eną ją iš
šaukę į biurą pranešė, kad jos 
bausmė 5 metų yra pasibaigusi ir 
būsianti ištremta iš Sovietų Rusi
jos. Kada j1 paklausė, kur ją 

Mūsa nuolatinis ir nuoširdus bendr adarbis ir foto korespondentas dipl. 
inž. K. Daugėla su šeima prieš išvyk stant į JAV Augsburgo emigracinėj 

stovykloj.

trems, jai atsakė, kad ji pati grei
tai tai sužinosianti.

Ją drauge su dar keliais vokie
čiai kalėjimo automobiliu nuga
beno į stotį ir pasodino į vagoną, 
kurio langai buvo išpinti spy
gliuotom vielom. Iš viso jų buvo 
10 asmenų. Pradžioj jie manė, 
kad juos veža Baltijos valstybių 
pusėn, bet nė vienam neatėjo į 
galvą mintis, kad nori juos iš
tremti į Vokietiją.

Po trijų dienų juos išlaipino 
Brest-Utvoske, kur tuo laiku bu
vo sovietų-vokiečių siena ir, su
jungę su kitu būriu, viso 30 žmo
nių, apsuptus NKVD kareivių, nu
vedė prie tilto, kurio kitoj pusėj 
jie pamatė SS karininkus. Trys iš 
suimtųjų-žydas Bįoch, kuris buvo 
vokiečių komunistų laikraščio re
daktoriumi, vienas jaunas vokietis 
komunistas, kurį gestapas buvo 
nuteisęs sušaudyti, ir vienas pro
fesorius vokietis, atsisakė eiti per 
tiltą, bet DKVD, daužydami šau
tuvų buožėmis, jėga nustūmė į 
vokiečių pusę ir NKVD karinin
kas. atidavęs pagarbą SS kari
ninkui, padavė voką su doku
mentais ir davė ant sąrašo pasira
šyti, kad priėmė belaisvius. '

SS pradėjo iš karto belaisvius 
daužyti ir, pasodinę j kalėjimo 
vagoną, nuvežė į Liubliną, kur 
atidavė į gestapo rankas. Rusai 
apie kiekvieną asmenį suteikė 
smulkias žinias. Apie liudininkę 
buvo pasakyta ne vien tik kad j1 
esanti Neumanno žmona, bet taip 
pat kad Komintemo agentė. Vo
kiečiai ją iš naujo uždarė į kalė
jimą, o vėliau pasiuntė į Ravens- 
bruck stovyklą, iš kur ji buvo tik 
1945 metais išlaisvinta.

— Kas išlaisvino Ravensbrucką? 
— paklausė komunistų advokatas.

— Raudonoj1 armija, — atsakė 
liudininkė.

— Ir jūs turite drąsos po to, 
kai jus raudonoji armija išlais
vino, liudyti prieš Sovietų Rusi
ją? — paklausė komunistų advo
katas.

Čia Kravčenkos advokatas 
įsiuto:

— Turėkite gėdos bent taip 
neįžeidinėti. Jūs norite priversti 
moterį, kuri dėl sovietų kaltės iš
sėdėjo ketveris metus nacių sto
vykloje, priversti dabar dėkoti 
Stalinui . . .

Neumann pastebėjo, kad, dar 
prieš ateinant raudonarmiečiams, 
ji pabėgusi iš stovyklos ir vėliau 
sužinojusi, kad rusai jos v*sur 
ieškoję ir norėję atgal į Rusiją 
susigrąžinti.

• Pasiklausius liudininkės paro
dymo,. šiurpas ima, ir publika 
skirstėsi tylėdama. Tai bus geras 
pavyzdys kitiems, kurie perdaug 
ideališkai dar galvojo apie So
vietų Rusiją.

Vyt. Arūnas

2



1949. 3. 12. 27 (222) Žiburiai 3 PSL.

IMutiukai isiįukgia i £ieiuu&s JUIsvumm. Jmva
(PASIKALBĖJIMAS SU PROF. ADOMU VARNU)

tas, skelbiamus konkursus ir kito
mis priemonėmis. Materialiniais 
narių reikalais bus rūpinamasi per 
organizuojamas savišalpos kasas, 
stipendijų fondus ir t. t. Sąjunga

Tik įžengus pro Naujųjų Metų 
angą, Ravensburgo lietuvių ben
druomenė išgyveno reikšmingą 
■kultūrinį įvykį. Bendruomenės na
rys ir jos garbės pirmininkas, žy
musis lietuvių dailės kūrėjas bei 
Lietuvos meno kultūros gyvenimo 
organizatorius prof. Adomas Var
nas, sausio 2 d. tyliai atšventė 
savo 70-tą gyvenimo pavasarį. At
sižvelgiant į Tėvynėje vykstančią 
dramą, Jubilijato nuoširdžiu pagei
davimu buvo atsisakyta nuo tos 
dienos viešo bei iškilmingo minė
jimo. Žilagalvį Jubilijatą pasvei
kino tik artimų bičiulių būrelis, tos 
dienos vakare aplankę prof. Ado
mą Varną jo bute ir palinkėję jam 
ne tik stiprios sveikatos, taip pat 
ir kūrybinių jėgų dar daugelį metų 
kurti dailės vertybes ir jomis pa
puošti prisikėlusios Lietuvos kul
tūros rūmus!

Jubiliejaus proga mūsų bendra
darbis apsilankė pas prof. Adomą 
Varną ir gerbiamųjų skaitytojų 
vardu nuoširdžiai jį pasveikino, 
sulaukus tokio gražaus bei kūry
biškai vaisingo amžiaus. Apsilan
kymo metu buvo progos pasikal
bėti ir lietuvių tremtinių meno 
kultūros klausimais, kuriais Jubi- 
lijatas nuoširdžiai sielojasi, nes 
šiuo metu kaip tik vadovauja 
vienai žymiausių mūsų tremties 
dienų kultūrinių organizacijų, Pa
saulio Lietuvių Dailininkų ir Archi
tektų Sąjungai, siekiančiai apjung
ti po pasaulį išsiblaškiusius dailės 
ir statybos meno kūrėjus. Pasikal
bėjimas visą laiką sukosi apie 
minėtos sąjungos tikslus, uždavi
nius ir artimiausių dienų numato
mus jos darbus.

Jūs klausiate, kokie lietuvių, 
dailininkų svarbiausi uždaviniai 
tremties dienomis? — sako prof. 
Adomas Varnas, padėjęs į šalį 
teptukus ir valydamas dažais iš
teptas rankas.— Kaip visiems trem
tiniams, taip lietuviams dailinin
kams, suintensyvėjus emigracijai, 
gresia pavojus išsibarstyti po įvai
rius pasaulio kraštus ir paskęsti 
svetimybių sūkuriuose. Tokio pa
vojaus akyvaizdoj dailės dar
buotojų bei kitų sričių me
nininkų svarbiausiu uždavi
niu turėtų būti susitelkimas į 
veiksmingą sambūrį ir kūrybinės 
energijos pajungimas lietuvių tau
tinės kultūros garsinimui po sve
timu dangum bei dalyvavimas Lie
tuvos laisvinimo vyksme. Dėl Tė
vynės laisvės anapus geležinės už
dangos vyksta kova būti ar ne
būti ir tame dideliam vyksme da
lyvauja visa tauta. Šiame svarbia

me, reikale neturėtų likti abejingas 
nė vienas mūsų tremtinis, nežiū
rint kuriai profesijai ar pasaulėžiū
rai jis priklauso! Malonu paste
bėti, kad mūsų dailininkai, kaip 
ir kitų sričių meno darbininkai, 
gerai supranta tremties dienose 
jiems statomus uždavinius, o iš jų 
išplaukiančias pareigas atlieka su 
nuoširdumu bei giliu įsijautimu. 
Dailininkai, vykdydami savo, kaipo 
lietuvių dailės „ambasadorių", mi
siją, yra nemažai nuveikę ir gra
žių rezultatų pasiekę, tačiau aš 
manau, kad, dirbdami sutelktomis 
jėgomis ir veikdami planingai, ga
lėtume susilaukti dar geresnių vai
sių. Tokios mintys ir pastūmėjo 
mus susiburtį į Pasaulio Lietuvių 
Dailininkų ir Architektų Sąjungą.

Tęsdamas pasikalbėjimą, prof. A. 
Varnas pastebėjo, jog P. L. D. ir' 
A. Sąjungą iššaukęs ir pagreitinęs 
patsai gyvenimas. Susiburti į tam 
tikrą sambūrį skatinę kūrybiniai, 
propagandiniai ir dar kiti motyvai. 
Tremties dienomis visą laiką bu
vęs jaučiamas trūkumas organiza
cijos, kuri jungtų dailės srities dar
buotojus ir jiems vadovautų bei 
paremtų materijališkai. Esą ne pas
laptis, kad ne vienas mūsų daili
ninkas esąs atsidūręs materijali- 
niuose sunkumuose. Tokiems į pa
galbą turėsianti ateiti sąjunga, 
pradžioj parūpindama reikalingų 
medžiagų , o pagal išgales padė
dama ir kitais būdais.

— Kitas dar svarbesnis reika
las skatino mus susiburti į savo 
sąjungą, kalbėjo dailininkas — tai 
būtinumas turėti plastinio meno 
autoritetingą instituciją, kuri mus 
ne tik jungtų ir remtų mūsų kūry
bines pastangas bei joms vado
vautų, bet, esant reikalo, tas 
pastangas ir kontroliuotų. Gyveni
mo patirtis ne vieną kartą parodė, 
jog nekontroliuojamas darbas tiek 
plastiniame, tiek ir kitų sričftj 
mene, kad ir geriausiais norais 
grindžiamas, ne visada atneša pa
geidaujamus vaisius, ypač tais at
vejais, kai paskiri menininkai ban
do su savo menu reikštis už tau- 
tinių~bendruomenių ribų ir kai jie 
pretenduoja į lietuvių tautinės 
kultūros garbės svetur reprezenta- 
vimą .. . Plastinio meno darbuoto
jus susiburti į veiksmingą sam
būrį skatino ir aukščiau minėtas 
reikalas įsijungti į bendrąją Lie
tuvos laisvinimo kovą. Tame svar-

leidžiant dailės leidinius, gaminant 
plakatus, iliustruojant knygas, žur
nalus ir laikraščius bei kitokiomis 
priemonėmis svetur populiarinant 
pavergtos Tėvynės vardą, tuo pačiu 
mūsų reikalui palenkiant svetim
taučių simpatijas. Propagandinių 
priemonių yra daug, tik reikia jas 
sumaniai ir tiksliai panaudoti..

Prof. Adomas Varnas pastebėjo, 
kad tokios sąjungos būtinumas jau 
seniai buvęs pribrendęs, ir už jos 
kūrimą pasisakę visi dailininkai, 
dalyvavę tam reikalui praėjusių 
metų rudenį sušauktame suvažia
vime. Prie dailininkų prisijungę ir 
archifcktai, nes ir jų darbas įeina 
į kūrybos sritį. Sąjungos konkre
tūs uždaviniai esą nusakyti įsta
tuose, kurie buvę priimti minė
tame suvažiavime. Pagal įstatus, 
Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 
Architektų Sąjunga yra profesinė 
organizacija, vienon šeimon jungi
anti visus dailininkus, statybos 
menininkus ir meno teoretikus — 
kritikus bei istorikus, esančius 
šiapus Lietuvos ribų. Sąjunga yra 
užsimojusi ugdyti ir remti Lietu
vos dailę; rūpintis savo narių 
kūrybiniais, materialiniais ir mo- 
ralinias reikalais; atstovauti bei 
gintį jų teises. Sąjunga savo už
davinius vykdys per narių suva
žiavimus, organizuojamas dailės 
parodas, neperijodinius ir perijo- 
dinius leidinius; per organizuo
jamas dailės mokyklas, kursus, 
steigiamus muziejus, taikomosios 
dailės dirbtuves, rengiamas paskai-

numatanti bendradarbiauti su lie
tuvių ir kitų tautų meno bei kul
tūros organizacijomis.

— Tamsta, pone Pirmininke, 
minėjote išsiblaškymo po pasaulį 
pavojų. Kur numatoma perkelti 
sąjungos būstinę tuo atveju, kai 
dauguma jos narių išsikels į už- 
jūrinius kraštus?

Dailininkas susimąsto. Paskui 
kalba su jam įgimtu gyvumu:

Jokia paslaptis, kad mūsų visų 
dienos vakarų Vokietijoje artėja 
į pabaigą. Nors sąjungos perkel- 
dinimo į kitus kraštus klausimas 
šiandieną dar nėra aktualus, bet 
jis gali greitai iškilti. Kol sąjun
gos narių dauguma tebegyvena 
Vakarų Europoj, čia bus ir sąjun
gos būstinė, o kai mes išsibarsty- 
sime po pasviečius, sambūrio cen
trą turėsim perkelti ten, kur bus 
susibūrę daugiausia mūsų narių. 
Jau dabar yra aišku, kad tiek mū
sų sąjungos, tiek ir kitų mūsų 
tremties centrinių organizacijų va
dovaujanti veiksniai turės persi
kelti į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Šitą užjūrinį kraštą mums 
reikės pasirinkti dėl to, kad jau 
dabar ten gyvena nemažai mūsų 
dailininkų ir jų skaičius ten nuo
latos didės. Imigracijos bilius įga
lins persikelti į JAV. beveik visus 
mūsų sąjungos narius. Pasirinkti 
Dėdės Šamo kraštą priežastimi 

. bene bus dar ir tai, kad ten jau 
iš seno gyvena per pusę milijono 
mūsų tautiečių, kurie turi sukūrę 
pajėgias ekonomines, visuomeni-

biame darbų bare dailininkai yra J. e. vysku.-ui df. v. Brizgiu! įteikiamas Worcester, Mass, miesto auksinis 
- - - . raktas. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: kun. J. C. Jutkevičius, Vyčių vyr.

dvasios vadas ir Worcester. Mass Aušros Vartų parapijos vikaras, toliau — 
nybės pirmininkas ir Aušros. Vartų parapijos klebonas ir visai dešinėj — 
Worcester miesto burmistras ir kartu Massachusetts steito vicegubernato- 
rius Charles F. Jeff Sullivan.

ir visada bus vertingi talkinin- ___ __ . ___ __________ , ___a_____,____
kai. Menininkų dalyvavimą laisvės J. E. Vyskupas Dr. V. Brizgys, trečias — kun/K. A.’ Vasys, Kunigų Vie-

, , nvhir nirmininkne i.. Anirno Vsart.ii naraniinc klohnnac ir visai dešinė) —kovoj as suprantu propagandos 
bare, k. t. ruošiant dailės parodas,

nes ir kultūrines organizacijas. 
Amerikos lietuviai visokeriopai 
mus remia sunkiomis tremties 
dienomis, tuo pačiu lietuvišku 
nuoširdumu jie remia ir naujuo
sius imigrantus. Nebejojam, kad 
jie parems ir ten persikeliančias 
mūsų tremties centrines įstaigas. 
Turint prieš akis šią galimybę, 
mums visiems reikia stiprinti visa
pusiškus ryšius su užjūrio broliais 
ir seserimis, nes nuo tų ryšių tam
prumo bei nuoširdumo priklausys 
ir mūsų įsikurdinimo anapus At
lanto galimybių sėkmingumas ...

Paskui mūsų pasikalbėjimas pa
lietė sąjungos artimiausius darbus 
bei sumanymus. Prof. A. Varnas 
pastebėjo, kad sąjungos piimapra- 
džiai. darbai buvę sąjungai būsti
nės suradimas, organizaciniai rei
kalai ir įstatų spausdinimas. At
sižvelgiant į tai, kad sąjungos 
skyriams ir jos įgaliotiniams teks 
veikti įvairiuose kraštuose, įstatai 
spausdinami keliomis kalbomis, 
būtent lietuvių, vokiečių prancū
zų, anglų ir ispanų, o gal būt ir 
italų. Sąjungai esą svarbu išsiaiš
kinti pasauly išblaškytus daili- 
lininkus ir architektus bei surinkti 
jų tikslius antrašus. Tuo reikalu 
spaudoj paskelbtas atsišaukimas.

Be organizacinio pobūdžio dar
bų, — kalbėjo prof. A. Varnas, — 
sąjunga yra numačiusi artimiausiu 
laiku ir platesnių užsimojimų. Iš 
jų paminėtinas kilęs sumanymas 
suruošti didžiulę kilnojamą taiko 
mosios dailės parodą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Tokios pa
rodos dalyviais turėtų būti visų 
trijų Pabaltijo tautų tremtiniai dai
lininkai. Parodos iniciatyva kilo iš 
USA skaučių organizacijos vado
vybės New Yorke pusės. Šiuo me
tu aptariama tokios parodos rea
lios galimybės bei jos apimtis. 
Parodos iniciatorės rodo didelį 
pasiryžimą savo sumanymą įvyk- 

. dyti, o Pabaltijo tautų dailininkai, 
per savo vadovaujamas organi
zacijas, jau yra davę tokiai paro
dai ruošti principinį pritarimą. Lie
tuvius dailininkus šiuo atveju at
stovautų Pasaulio Lietuvių Dai
lininkų ir Architektų Sąjunga. Tar
pe kitų sumanymų, ^sąjungos val
dyba taip pat aptaria galimumus 
pravesti platesnio masto dailės 
vertybių loteriją. Loterijos fantus 
turėtų sudaryti 100—120 dailės 
kūrinių bei meno leidinių, surinktų 
iš sąjungos narių. Bilietai turėtu 
būti paleisti pigiausia kaina, ne 
daugiau kaip dvi markės, jų platini
mą reikėtų pravesti mūsų trem
tinių bendruomenėse visose trijose 
zonose, o pati loterija įvykdyta 
pagal Lietuvoje veikusius panašių 
loterijų nuostatus. Tokia loterija 
būtų naudinga dviem atžvilgiais: 

(Perkelta į 5 pusi.)

Jurgis Jankus
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Atsargiai, kas žingsnis pasiklausydamas nuslinkau ligi 
upelio pakraščio, paskui ligi beržyno ir beržyno pakrašty 
sustojau, kaip įbestas. Gerą valandą galvojau, kol pasi
ryžau žengti beržynam Sulos sklidini loveliai man atrodė 
kaip spąstai, į kuriuos gali patekti kiekvieną kartą. Už
tenka, kad tik kas užeitų, nors ir koks vokietis, kad ir 
tas pats eigulis, bežiūrėdamas, kur dar galėtų rasti gero 
miško. Bereikėtų, kad susiprastų patykoti, ir nueitum tie
siai į nagus.

Gailėjausi nepasiėmęs šautuvo. Paėjau pakraščiu, apėjau 
kelis beržus, paskum sustojau paklausyti. Visiškai netoli 
pasigirdo lygus, vienodas lašnojimas, kaip laikrodžio tik
sėjimas. Salia lašnojimo girdėjau kūju mušant savo paties 
širdį.

Apsigraibydamas ir pasiklausydamas pritykinau. Lovelis 
buvo sklidinas. Kaip bemėginau atsargiai pilti,.sula į indą 
tekėjo gurgėdama ir pliauškėdama. Kai po to nieko neat
siliko, nutykinau prie antrojo capsėjimo ir prisibaigiau 
pilti. Kitų nebeieškojau, nebeėjau nė upelio pakraščiu, 
bet patraukiau tiesiai per jaunuolyną. Dabar tenorėjau tik 
greičiau atsidurti šalia Palio. Iš karto nepataikiau. Išėjau 
į skynimą gerokai į šalį ir tik iš 'tenai teatsekiau, kur 
eiti. Tik atėjęs prie duobės, atsiminiau, kad beržyne neat- 
sigėriau.

— Aš, Paly, — pasakiau, pasilenkęs prie angos, o jis
tik suniurnėjo. *

— Negreitai radai, — pasakė, kai įlindau.
— Neskubinau, — atsakiau ir pridėjau: — O gerai, kad 

mums dviems taip atsitiko.
— Kodėl?
— Vienas pasiusti galėtum. Nežinau, ką reiktų daryti.
— Žinoma, <lviem smagiau. Duok atsigerti.
— "Salta.
— Aš nebesergu. Daug negersiu.
Bet paėmęs negalėjo atitraukti ir, kai grąžino, tebuvo 

likę tik pusė.
— Ir tu geri? — nustebo, išgirdęs mane geriant.
— Kad tenai užmiršau, — atvirai-pasisakiau.
— Na tai tau!
— Tikrai užmiršau, užtat ir pasakiau, kad dviem sma

giau.
Ir papasakojau, kad mačiau žmones ir ką galvojau, kai 

nuėjau prie sulos. Palys ilgai tylėjo, paskum pasakė:
— Tur būt, prastą vietą pasirinkom. Per arti skynimo. 

Tas, kaip laukas, visus traukia.
Paskum nebeturėjome ką šnekėti. Aš. patamsy susigrai

bęs, valgiau- šaltus virtus lašinius su duona, o jis neėmė. 
Sakėsi pavalgęs dar su šviesa. Buvau ėmęs snausti, kai 
išgirdau žingsnius.

—' Tik nesišaudykite, — pasigirdo balsas angoje.
Sugrįžo brolis. Jis vėl atnešė Paliui arbatos ir dar šiltos 

sriubos: kvietinių namie maltų trintinių, vienam piene 
virtų. Seniai bevalgius karštymo, jie buvo kaip išgany
mas. Atnešė ir lajinę mirklę ir lajaus gabalėlį. Uždegėm 
ir pakabinom kampe, o angą uždengėm miliniu.

' Palio veidas buvo rasotas, o mano rankos žemėtos ir 
taukinos.

Einant paupeliu, buvo užėjusi mintis nusiplauti, bet 
neužteko drąsos. Palys nusišluostė prakaitą, persivilko 
brolio atneštais marškiniais. Motina ėmusi pačius didžiau
sius, bet jie nesuėjo ties krūtine ir rankovės tebuvo ne 
ką žemiau alkūnių.

— Ar motina nieko nežino? — paklausė, pasižiūrėjęs, 
kaip atrodo naujuose marškinuose.

— Žino, kad gerai.
— Ir užtenka. O kas daugiau.
Jis gėrė karštą arbatą ir tarp gurkšnių žvilgčiojo į brolį. 

Tas valandėlę pagaišo, paskum pakėlė akis:
— Majoriukas nieko. Po kunigo geresnis pasidarė, bet 

prasitarti nieko neprasitarė. Motina ir grįždama kunigą 
nuvežusi dar buvo sustojusi, bet neprasitaręs nė puse 
žodžio.

— O motina ar nieko neužsiminė? — vėl paklausė.
Ne, ji nieko neužsiminusi. Neleidusi širdis. Du kartu 

pagret ir pasiutusiam šuniui retai kada taip tenką, kaip 
šį sykį Majoriukui. Motinai tikrai jo pagailę, ir kunigas 
labai pykęs. Jis priminęs laukusiems, kad neskubėtų teisti 
žmonių pagal savo užsimetimą, bet Dievo teises paliktų 
Dievui, o kelyje motinai pasakęs, kad visus teisybės ieš
kotojus pasiimsiąs po vieną. Būtų pasiėmęs ir dabar, bet 
nė vieno nebuvo: visi miške.

Palys šypsojosi, suradęs savo minčiai atsparą. Brolis 
turėjo ir daugiau ką pasakyti. Jis būtų greičiau sugrįžęs, 
nes motinos jau viską paruoštą radęs, bet dar lūkuriavęs 
tėvo pareinant.

3
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Operinio meno „ledlaužiai“
(BRITŲ „ARTS COUNCILIO" TARNYBOJE)

Išvykę iš Plymoutho grįžtame iš 
dalies tuo pačiu keliu; tiktai 
„saulėtoji“ žiemos meto Anglija 
pradeda rodyti savo „tikrą“ veidą, 
tokį, kaip mes ją iš tolo įsivaiz
duojame: nors saulė iš viršaus ir 
šviečia, bet dėl rūko ištisais ilgais 
tarpais jokių apylinkių nematyti. 
Traukinys kažkaip neskuba: iki 
galutinės stoties pavėluojame be
veik valandą. Išsiaiškinante, kad 
tai dar nėra tikras „baisusis“ 
angliškas rūkas: nešvariai gelto
nos spalvos, kuris sustabdo kone 
visą susisiekimą; toks rūkas ang
liškai vadinasi „fog“. Šiuo atve
ju tai paprastesnė, labiau „mū
siška“ rūko rūšis, vadinama 
„mist“. Tačiau ir šio „misto“ už
teko, kad apie Bridgewater mies
tą, kur įvyko mūsų antrasis kon
certas nieko aiškaus pasakyti ne
galėtume. Jo pavadinimas (Brid
gewater — „tilto vanduo“) atrodo 
pateisinamas, nes tiek upę, tiek 
ir tiltą teko pastebėti. Koncertas 
— irgi be ypatingų atminimų; sa
lė — vidutiniška, publikos joje 
pilna. Per pertrauką į užkulisį at
silanko keletas entuziastingai nu
siteikusių lietuvių; jų žodžiais, 
anglų publika buvusi labai kon
certu patenkinta.

Tolimesnė kelionė pradėjo teik
ti jau kiek įdomesnių pergyveni
mų. Pagal gražiai mašinėle ats
pausdintą smulkų kelionės tvark- 
raštį — sekantis koncertas — 
Minsterkidder... t. y. atsipra
šau, Kidderminster; po to dvi 
dienos laisvos; vėliau Droitwich, 
ir vėl viena diena laisva. Būsti
nė visą tą laiką „George Hotel“ 
Bewdley (tark „Bjudli“). Iš šių
visų vietovardžių tik vienas 
Droitwich yra girdėtas bent kiek
vienam radijo klausytojui. „Bjud- 
lis“ pasirodė esąs mažas miestu
kas — į kurį mus, taip pat pagal 
tvarkraštį atvežė pavakaryje ma
šina iš Birmingham© didmiesčio. 
Vol suspėję persirengti, išvykome 
tuojaus į gretimą Kiddermins- 
terį.

Čia koncertas praėjo žymiai gy
viau; nemažas teatras, kiek pa
našus į Kauno, daug žmonių, 
nuoširdžiai .reiškiamas pasiseki
mas. Ir čia per pertrauką mus 
mandagiai klausia, kad „some Li
thuanians“ nori pasimatyti su 
menininkais. Toks leidimas, ži
noma, visuomet mielai sutei
kiamas. Pasirodo, čia lietuvių gy
vena apylinkėje kiek daugiau; 
pats miestas maždaug Šiaulių dy
džio su nemaža pramone. Paties 
miesto ir čia nematėme (nebent 
pro automobilio langą ir pro 
„mist“ rūšies rūką).

Po koncerto — tuojau taksiu 
atgal į „Bjudlį“. Šiai vietovei bu
vo kažkodėl lemta „įsiamžinti“ 
mūsų atmintyje. Teko susipažin
ti su anglų provincijos viešbučių 
komfortu „iš antro galo“. Būtų 
dar, anglų sąlygomis lyg ir nieko, 
kad miegamieji kambariai be jo
kio apkūrenimo ir drėgmė juose 
nežmoniška; bet svarbiausia — jo
kio šilto kampo. Vadinamoje 
„lounge“ (tark „laundž“) dega 
anglys židinyje; aplink pora ang
lų šildosi, antklodėmis apsisukę; 
abidvi „šiltosios“ vietos prie pat 
liepsnos jau užimtos. Čia pat to
liau kambaryje iš burnos garai 
veržiasi, kvėpuojant, kaip iš gar
vežio. Tąrp gatvės durų ir slenks
čio — keleto centimetrų plyšys; 
Visas pastatas su visais komforto 
įrengimais — maždaug iš XVII— 
XVIII' amžiaus. Kodėl mus čia 
apgyvendino net keturioms die
noms, nors koncerto čia nenuma
tyta? Žemėlapis į tai atsakymo 
neduoda; asmuo, kuris tai ga
lėtų paaiškinti — Arts Councilio 
Birmingham© Apygardos „mene
džeris“ buvo vis dėlto taip geras, 
kad pėr koncertą Kidderminste-

Emigracijos įkarščiui padidėjus 
ir daugeliui mūsų tautiečių besi
ruošiant keliauti jūromis, pravar
tu nors trumpai pakalbėti apie 
jūrų ligą. Jinai daug ką gąsdina, 
kiekviename susibūrime vis gir
dime apie ją kalbant ir vis patari
mus duodant. Jūrų liga vadinama 
vėmimas, kuris sukeliamas besisu
pant laivui jūrų bangose. Vėmimas 
yra daugelio ligų simptomas, bet 
šiuo kartu jis mums rūpės jūrų 
kelionės atveju. Vėmimą gali su
kelti daugelis faktorių: cheminės 
medžiagos, pav. apsinuodijus, iš
gėrus kokių nors vaistų, erzinant 
periferinę ir centrinę nervų siste
mą, esant smegenų spaudimui, er
zinant chemiškai ar mechaniškai 
vėmimo centrą, kuris yra pail
gosiose smegenyse, prisiminus ko
kius nors biaurius pergyvenimus 
arba matant šlykščius dalykus ir 
t. t. Į vėmimo aktą yra įtraukiama 
daug nervinių takų, refleksų, lan
kų, organų ir raumenų. Vėmimo 
metu praėjimas iš skrandžio į dvy
likapirštę žarną užsidaro, skran
džio peristaltika sustoja arba at
siranda net priešinga, atsidaro 
stemplės ir skrandžio anga, nervų 
sistemos įtakoje susitraukia pilvo 
raumenys ir. spaudžia skrandį iš 
apačios ir šonų, o kvėpavimo rau
menys, krūtinės ląsta ir diafrag
ma spaudžia skrandį iš viršaus, ir 
tokiu būdu skrandžio turinys per 
atdarą viršutinę angą ir stemplę 
važiuoja lauk (kaip kad sakoma, 
— žuvims).

Mažais laivais važiuojant, jūrų 
liga dažniau ir sunkiau sergama 
negu dideliuose laivuose. Sunkiau 
ir ryškiau serga nervingi ir jau
trūs žmonės. Vaikai iki 4 metų 
jūrų liga beveik neserga, taip pat 
lengviau ir rečiau serga seni žmo
nės. Jūrų liga visai neserga kur
čiai — nebyliai. Laivų personalas, 
kuris dirba, jūrų liga taip pat daž
niausiai neserga, o serga dažniau
siai keleiviai, kurie neturi jokio 
darbo laive. Prie jūrų kelionės ga
lima priprasti, bet yra ir tokių, 
kurie nepripranta. Kitiems jūrų

ryje atsilankęs į užkulisį (solis
tams rankos nepadavęs) leido 
juos perkelti į Droitwichą, se
kančio koncerto vietovę.

„Bjudlyje“ visi keturi solistai 
dainininkai pareiškė numatą ne- 

. išvengiamą, nedelsiamą ir kolek
tyvų užkimimą. Pakibus horizonte 
valdžios pinigais apmokėtos tru
pės išsikėlimo pavojui, šeiminin
kė šoko gelbėti padėtį ir ... pel
ną. Nepaisant XVII amžiaus ap
linkumos, „štekdozių" elektri
niams pečiukams įjungti kamba
riuose būta. Iš viso miesto su- 
skolinti pečiukai atsirado anks
čiau abiejų ponių, o vėliau ir 
visų menininkų kambariuose. Ta
čiau jau buvo vėlu. Trečios die
nos pytą taksis per 20 min. pris
tatė mus į gretimą Droitwichą.

Čia pakliuvome kaip iš pragaro 
į dangų. Pasirodo, Droitwichas 
esąs ne tik radijo siųstuvo mies
tas, bet ir kurortas: pilnas jo pa
vadinimas yra „Droitwich Spa“; 
„Spa“ gi reiškia „kurortas“ (ta
riama taip, kaip parašyta!!!) Pats 
miestas nedidelis, bet švarus ir 
gražus. Mus patalpino ištaigin
giausiam „Bryne Baths“ (Druskos 
maudyklių) viešbutyje, čia pat 
šalia garsios gydomųjų maudyk
lių įmonės. Viešbutis įrengtas ne
paprastu skoniu ir jaukumu; jo 
šilimą garantuoja tas faktas, jog 
jame gydosi reumatikai ir gyve
na daug senų ponių. Tiesa, visi 
bendri kambariai turi ne tik pa
togiais foteliais apstatytą anglimis

kūrenamą židinį, bet ir centrinį 
šildymą. Miegamuose šiluma pri
klauso vis dėlto nuo... šilingų 
mėtymo į elektrinį automatą. 
Maistas-puikiai pagamintas ir 
gausus. Užtat mokestis už visa tai 
per vieną dieną lygus tam, ką 
mūsų dypukas moka stovykloje 
Už visą savaitę (30 šilingų). Ly
giai tiek pat skyrė kiekvieno so
listo išlaikymui ir Arts Councilis. 
Taigi prisiminus procentus tak
sius ir t. t., dingo visos viltys gau
ti nors klek , J ik učių“ kaip kišen
pinigius. Tos viltys neišsipildė ir 
tolimesnėje kelionėje; jautėmės 
todėl kaip „lordai tuščiomis ki

HENRIKAS NAGY'S 

Regėjimas
Mes išpuošėm žiedais ir vėliavom laivų laivus — 
Ir supas uostuos jie, kaip pasakiški sodai . . . 
Ateina minios vieškeliais, keliais dainuodamos, 
ateina minios mano brolių, seserų laisvų.

Maži vaikai, skaisčiom beržų šakelėm nešini, 
ir senos moterys su ašaromis ant blakstienų. 
Kareiviai paskutinio mūšio kraujo dėmėmis, 
ant lūpų, ant širdžių ir neataušusio dar plieno.

Ateina ūkininkai — jų raukšlėti ir pilki veidai, 
kaip rudenio arimai kvepia saule ir lietum. 
Plieninės, melsvos akys jų nušvinta išdidžiai, 
kai laivo medis po sunkiom jų klumpėmis sudunda.

Jau tvinksta vėjuj skaidrūs būrių audeklai, 
ir šaukia šiaurės paukščiai, vėjai į kelionę. 
Namo! Namo! Ir bangos, duždamos sūriais purslais, 
skalauja saulėn mūsų žemės gintarą geltoną . . .

O išpuošti žiedais ir vėliavom laivų laivai!

Kaip apsisaugoti nuo juros ligos
Prof. Dr. med. J. Meškauskas 

liga sukelia skrandžio ir tulžies 
pūslės skausmus. '

Klausos organų sąstate žmogus 
turi labai jautrų ir komplikuotą 
pusiausvyros aparatą, vad. vesti
buliariniu aparatu. Jame kiekvie
nas organizmo padėties pakitimas 
yra užregistruojamas. Ta registra
cija refleksų keliais papildoma iš 
regėjimo ir kitų juslių organų. Su
sidaro labai komplikuoti ryšiai ir 
refleksai. Visų tų organų, ryšių ir 
refleksų dėka organizmas stengia
masi išlaikyti tam tikroj pusiaus
vyroj. Kadangi, laivui supantis, 
toks jaudinimas būna labai dažnas, 
stiprus ir nuolatinis, o tuo tarpu 
organizmas būna dažniausiai pasy
vus, tai labai susijaudina taip va
dinama vegetatyvinė nervų siste
ma. Esant taip įjaudintam ir. pa
ruoštam organizmui, užtenka visai 
mažos pašalinės priežasties ir žmo
gus pradeda vemti. Vienam už, 
tenka užuosti ką nors iš virtuvės, 
kitam užuosti mašinų tepalą, tre
čiam pamatyti kitą vemiant, ket
virtam išgirsti laivo signalą, penk
tam pyktelėti, susierzinti, ką nors 
pagalvoti, ko nors pasiliesti, kiek 
nors paspausti skrandį ir t. t. ir 
pradeda vemti. Pradėjus vemti, su
stoti jau sunku, nes jaudinimo ke
liai bei refleksai jau yra prasimy- 
nę. Kylant jūrų bangoms ir prade
dant supti laivą, pranyksta ir kelei
vių apetitas, valgomuosiuose kam
bariuose žmonių sumažėja, žmonės 
darosi apatiški, viziūkai susiaurė
ja, pradeda skaudėti galvą, traukti 
vidurius, viduriuose atsiranda šal
čio jausmas. Kai kurie žmonės ver
žiasi į šviežią orą, kiti bėgioja šen 
ir ten. Atsiranda pykinimas, išmu
ša šaltas limpantis prakaitas, ir. 
’prasideda „važiavimas į Rygą”. 
Išsivėmę kai kurie jaučia paleng
vėjimą, kiti jokio palengvėjimo 
nejaučia. Kai kurie jaučia artėjant 
mirtį, kiti laukia mirties. Audrai 
rimstant, vėmimas mažėja, leng
vėja, nuotaikos vėl visų gerėja, 
mirt vėl niekas nebenori ir plaukia 
toliau.

Kaip gi išvengti jūrų ligos arba 

šenėmis“. Kaip ten bebūtų, bet 
jaukioje ir ištaigingoje aplinku
moje solistai greit atsigavo po 
„Bjudlio“ pergyvenimų ir prisi
rinko jėgų sekančiam koncertui. 
Jis įvyko prie pat viešbučio, jau
kioje „Wintergardeno“ salėje (ku
rioje neradome nė žymės kokio 
nors žiemos , sodo). Suvažiavo dau
gybė ištaigingų automobilių, jų 
žymi dalis buvo „Rolls-Royce’ai“; 
prisirinko pilna salė garbingos, 
gražios publikos. Per koncertą 
laikėsi gan rezervuotai, bet po 
daugelio numerių pasigirsdavo 
žodžiai „bravo“. Po koncerto nuo
taikos viešbutyje „suintymėjo“.

palengvinti ją? Kaip jau anksčiau 
sakiau, šis vėmimo aktas yra labai 
komplikuotas ir priklauso nuo dau
gelio faktorių, ypač nuo nervų si
stemos. Todėl ir bendro, visiems 
tinkančio, recepto nėra. Kiekvie
nas individualiai tuos „malonu
mus" pergyvena ir individualiai 
jų saugojasi. Tačiau yra galimi kai 
kurie bendri nurodymai, kurie dau
giau ar mažiau tinka kiekvienam.
1. Nevengti valgyti, tačiau skran
džio neperpildyti. Vengti tokių 
valgių, kurie ilgai lieka skrandyje, 
pav. įvairūs saldumynai, rūgštūs 
valgiai, sunkus maistas etc. Aptu
kusiems ir turintiems didokus vi
durius, mėgusius daugiau pavalgy
ti, patartina vidurius subintuoti, 
moterims nešioti gorsetą.. Geriau
sia susirasti laive vietą grynam 
ore denyje, kur mažiausia supa, 
atsisėsti poilsio kėdėj e, šiltai apsi
dengti ir ką nors skaityti, klausyti 
muzikos ir būti visuomet kuo nors 
užsiėmus. Vengti svajonių. Ypatin
gai vengti žiūrėti į debesis, ban
gas, horizontą. Akių žvilgsnis 'turi 
būti visuomet nukreiptas į ką nors 
konkretaus, pav. knygą, paveiks
lus, mezginį ir t. t. Laivą supant 
ir krentant žemyn, stengtis oro 
neįtraukti ir kvėpavimo nesulai
kyti (kaip paprastai būna), bet at
kreipti į tai dėmesį ir stengtis tuo 
momentu priešingai elgtis, . t. y. 
orą iškvėpti.
2. Vaistų yra. patariama įvairių, 
tačiau ko nors tikro nėra. Vie
niems padeda citrina, kitiems vie
nas kitas gurkšnis konjako. Nervų 
sistemai nuraminti ir refleksų jau
trumui sumažinti patartina Medi
nai 0,5 po tabl. 2—3 kart dienoje, 
Luminal 0,1, Papaverin tabl. Popu
liarus ir mėgstamas vaistas yra 
Mothersills Seasickness Remedy. 
Naujas vaistas yra vasano tabl. po 
1-2 tabl. iš karto, viso 4 tabl. per die
ną; perėmesin 1-2 tabl. vienu kartu. 
Kai kam bromas, valerįana pade
da. Tačiau vieno vaisto, kuris tiktų 
visiems nuo jūrų ligos, nėra. Kiek
vienas turi save gelbėti, kaip kas 
išmano, prisilaikydamas viršuj nu
rodytų patarimų.

Pats menedžeris, didelis muzikos 
mėgėjas, apėjo visų dainininkų 
kambarius, specialiu raktu atida
rė elektros automatus ir prikišo 
antrą kartą jau įmestų šilingų,, 
idant „mano viešbutyje artistai 
nešaltų“. Per vakarienę (specia
liai užsakytą pavėlintu laiku po 
koncerto) jis pąts padavinėjo ar
tistams valgius.

Kita diena dar buvo laisva; ją 
praleidome tame pačiame viešbu
tyje. Nuotaika buvo maloni ir net 
kiek iškilminga. Kartkartėmis se
nyvi lordų išvaizdos, ponai ar po
nios prieidavo prie solistų ar tai 
,Jounge’ėje“, ar tai per pietus ar 
vakarienę ir trumpai ir manda
giai pareikšdavo savo susižavėji
mą koncertu.

Pasinaudoję laisva diena, du iš 
menininkų išsirengė autobusu į 
netolimą Worcester (tark „Wus- 
ter“) miestą apžiūrėti garsiosios 
katedros. Pakeliui kiekvienoje 
vietovėje mirgėjo milžiniški pla
katai su užrašu didelėm raidėm: 
„Lithuanian State Opera“ Worces- 
teryje. Niūrioje gotiško pastato 
prieblandoje artistus pastebėjo 
staiga kažkokia ponia ir kreipėsi 
į juos: „Juk tai mūsų mieli drau
gai iš Droitwicho. Tikrai puikūs 
buvo koncertas, tikrai puikus“ ... 
Kitą dieną, saulei šviečiant per 
rūką ir šąlant, po 3 vai. kelionės 
atvykstame į Staffordą. Sis mies
tas neturi nieko bendro su anglų 
finansų ministeriu Stafford Cripp- 
su; yra tai nemažas pramonės 
centras.

Viešbutis čia pasitaikė su centri
niu šildymu net ir miegamuose 
kambariuose (didelė retenybė šia
me krašte); taigi ir šilingų mesti 
nereikia, ir... visai nėra šilta. 
Koncertas paliko kiek originalių 
prisiminimų. Apėjus visą miestą, 
niekur nebuvo rasta skelbimų ar 
plakatų apie mūsų koncertą. Ne
buvo jų ir prie mokyklos salės, 
kur jis turėjo įvykti. Pati salė ne
bloga, geras fortepijonas, bet, pav., 
virš scenos lyg skarmalai pakibu
sios suplyšusios dekoracijos. Kaip 
ten bebūtų, publikos prisirinko pil
na salė. Vien lietuvių atvyko kele
tas specialių autobusų; pasirodo, 
būta nemažai ir kitų baltų bei ukrai
niečių. Įdomu, kad per pertrauką 
menedžerio padėjėja, kažkokia ang
lė iš Birmingham©, kreipėsi į mūsų 
pranešėją ir paprašė jo sutrumpinti 
aiškinimuš; nes ... salėje esą tik 
keletas anglų, visi kiti gi „Evw” 
ir angliškai nesupranta! Nebuvo 
tai visai teisybė: anglų vis dėlto 
pasirodo buvę salėje. Kiek didesnė 
pusė. Per pertrauką kaž koks ang
las užlipęs ant scenos, ilgoje pra
kalboje nusiskundžia, kad „toks 
puikus koncertas" nebuvo tinka
mai suorganizuotas ir išpropaguo- 
tas, ir kad jo aplinkuma irgi galė
tų būti jaukesnė.

Po koncerto visas užkulisis pri
gužėjo lietuvių; kone kiekvienas 
iš solistų rado savo pažįstamų. Ge
rokai pasikeitėme Anglijos gyve
nime įspūdžiais. Mažas charakte
ringas vaizdelis: inž. Gintinas (iš 
Blombergo stovyklos) dirba sodi- 
niftku jau greit dveji metai; jis 
dėjo nemažai pastangų rasti darbo 
savo srityje; jam tai daugeliu at
vejų pavyko: firmos interesuojasi 
jo specialybe. Bet... reikia gauti 
ir darbo ministerijos ir prof, są
jungų leidimą; kad abu šie organai 
sutiktų, dar nėra pasitaikę; vienas 
iš jų — taip; bet kas iš to? '

Koncertu Stafforde užsibaigė pir
masis mūsų kelionės etapas: penki 
koncertai Anglijos pietų rytuose ir 
viduryje. Kaip matome, šiuo atve
ju „operos meno" ledlaužių rolė 
davė labai įvairių ir margų įspū
džių. Si kelionės dalis nebuvo per
daug prikimšta koncertų: buvo ka
da ir pasilsėti; bendra organizacija 
atrodė mums ne visur pavykusi; 
tačiau lietuvių vardo propagandos 
vaidmuo buvo neabejotinai ir čia 
svarbūs. Kiek tai mums pavyko, 
sunku išsyk spręsti; laikraščiai 
provincijoje daugiausia savaitiniai; 
jų atsiliepimai gali pasiekti mus 
tik daug vėliau; keletas labai pa-
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Indiana paskelbė Lietuvos Diena vauti įvairiose iškilmėse' skirtose 
* lietuvių dienos' apvaikščiojimui.

dėl tautos laisvės, pažymi neišpa- („Draugas )
sakytus sunkumus ir žvėrišką oku
pacinės santvarkos sunkumą Lie
tuvoje. Gubernatorius sumini, kad 
Indianos valstybė didžiuojasi pi
liečiais lietuvių kilmės ir įvertina 
jų pasitarnavimą valstijai ir visam 
kraštui. Įvertindamas lietuvių ko
vas dėl • laisvės gubernatorius ra
gina visus vasario 16 d. prisiminti 
Lietuvos kančias ir pastangas at
statyti nepriklausomybę, skatina 
iškelti vėliavas ant valstybinių

Indianos gubernatorius Henry F. 
Scricker išleido raštą, kuriuo vasa
rio 16 d. paskelbiama Lietuvos 
Respublikos Diena. Gubernatorius 
iškelia lietuvių troškimą išlaikyti 
tautos vienybę ir ryžtingą kovą

Is DP spaudos ...
(Atkelta iš 2 pusi.)

pirmenybės teisę emigruoti? Ats. 
Imigracijos Į JAV įstatyme tokia 
pirmenybė numatyta. Tačiau 
praktiškai į tai neatsižvelgiama. 
25 proc. visų gavusių sutartis gy
vena privačiai ir jų bylos eina 
lygiagrečiai su kitų. Iš tikrųjų 
toks išskyrimas yra neteisingas ir 
dedama pastangų ta prasme imi
gracijos įstatymą koreguoti.

Pabaigei Mr. Reyner pareiškė, 
jog Australija sutiko pas save 
priimti 500 našlaičių DP tarp 
16—18 metų. Pirmoji našlaičių 
grupė (12) kovoi 10 d. išvyko 
į Triestą, iš kur vyks į Australiją.

A. Erdvilas

Tarptautinėj Pan. Pacifico Jamboree 
prie upės Yarra Brae, netoli Mel
bourne (Australijoj) dalyvavo ir mū
sų Australijoj gyveną skautai atskiru 
lietuvių vienetu. Ta proga buvo iš
leisti atvirukai su dalyvavusiu kraštų 
vėliavomis, kurių tarpe matyti ir Lie

tuvos tautinė vėliava.

Dailininkai įsijungia i Lietuvos
(Atkelta iš 3 psl.)

PLD. ir A. Sąjungos valdybai ji 
sudarytų šiek tiek lėšų, taip rei
kalingų darbo pradžiai, o visuo
menė per loteriją įsigytų nemažai 
meno kūrinių bei kitokių dailės 
vertybių. Yra ir daugiau sumany
mų, bet jie tebėra aptariami, dėl 
to per anksti apie juos ir kal
bėti ...

— O kokie Tamstos vadovau- 
' jamos sąjungos santykiai su Lie

tuvių Dailės Institutu Freiburge? 
Juk ir šita mūsų dailininkų or
ganizacija rūpinasi lietuvių dailės 
tremties dienomis ugdymu bei 
globojimu. Ar šių dviejų, iš šalies 
stebint, panašių tikslų dailės in
stitucijų darbas nesudarys parale
lizmo ir iš jo ’ savaime kylančio 
žalingo trynimosi, kuris paprastai 
veda į nesutarimus? — dar klausiu 
Jubilijatą.

— „Iš netolimos praeities yra 
susidariusi nuomonė, kad, kur 
susikuria dvi dailės darbuotojų in
stitucijos, ten tuojau turi atsirasti 
„trynimasis" ir tarpusavio vaidai. 
Šią neigiamą pažiūrą, deja, visuo
menės tarpe tikrai buvusią, mes 
norim išblaškyti. Mes darbą pra
dedam nuoširdžiu noru: ieškoti ke- 
dių, kurie dailininkus jungtų, ir 
vengti klystkelių, kurie mus skir
tų. Eidami tokia linkme, mes 
tikim surasią bendrą kalbą su vi
sais dailės vertybių kūrėjais ir 
drauge visi darniai dirbsim lietu- 
vitĮ meno kultūros labui bei mū
sų Tėvynės Lietuvos garbei. Kad 
mes norime darniai dirbti su visais 
dailės ir? statybos vertybių kūrė
jais, įrodo tai, kad mes vienon 
šelmon siekiam suburti visus šių 
sričių menininkus, nežiūrėdami ko
kiai meno srovei bei meno ideo
logijai jie priklauso. Mums svar- - ... 
bu, kad jis yra tikras menininkas snaU< 
ir nuoširdžiai dirba savo darbą, o 
kuriuo keliu jis eina t. y. kuriai 
srovei priklauso tai jo asmeniškas “ 
reikalas. Kiek tai liečia mūsų są
jungos ir Lietuvių Dailės Instituto 
tikslų panašumą bei abejones dėl 
galimo tarp šių organizacijų para-

lelizmo, noriu teigti, jog taip at
rodo tik iš šalies žiūrint. Iš tikrųjų 
jos turi skirtingus uždavinius ir 
eina skirtingais keliais, kurie yra 
nužymėti abiejų organizacijų įs
tatuose. Pavyzdžiui, Lietuvių Dai
lės Institutas savo narius kviečia, 
tai reiškia, kad nariai priimami 
atrankos keliu ir tik iš tam tikros 
dailės srovės darbuotojų tarpo. 
Mūsų gi sąjungos nariais gali būti 
visi dailininkai ir statybos meno 
darbuotojai, jei tik jie yra pa
kankamai pasireiškę savo srityse 
arba turi aukštųjų dailės bei sta
tybos meno studijų baigimo diplo
mus. Pasaulio Lietuvių Dailininkų 
ir Architektų Sąjunga, būdama 
profesinio pobūdžio organizacija, 
savo nariams kūrybos srity sutei
kia visišką veikimo laisvę,—tai 
reiškia, jog kiekvienas jos narys

LIETUVAITE DIRBA VYRIAUSIOJ 
DP KOMISIJOJ VAŠINGTONE
„Draugo“ redakcijos narys Dr. 

Prunskis „Draugo" dienraštyje ra
šo: „Pora lietuvaičių dirba Valsty
bės Departamente, o vieną anądien 
užtikau Vyriausioje DP Komisijoje, 
kuri tvarko šimtų tūkstančių trem
tinių įvažiavimą į USA. Tai liek
na, aukšta šviesiaplaukė Elena 
Špakauskaitė, kilusi iš New Ken
sington, Pa. Mamytė jos jau mi
rusi, tėvelis tebegyvena. Anksčiau 
buvo UNRRA’os tarnautoja Ital» 
joje, Egipte, Palestinoje. Daugiau
sia dirbo su lenkais.

Savo darbui ji pasiruošė, besi
mokydama New Kensington aukš
tesnėje mokykloje, paskiau Came 
gie Institute of Technology. Ji ka
talikė ir džiaugiasi mačiusi Popie
žių audiencijoje, Romoje. -

— Dabar aš turiu labai daug 
darbo, — pasakojasi ji. — Mes ne
turime pakankamai žmonių. Dažnai 
tenka užtęsti darbą ilgiau pavaka
riais.—t

Šiuo metu ji yra sekretorė ko- 
misijonieriaus Harry N. Rosenfield 
įstaigoje.

— Jūs visgi tokia jauna, čia 
augusi, ir mokate taip gerai lietu
viškai.

— Tėvai-mane išmokino. Į lietu
višką mokyklą man neteko eiti, 
bet namuose šnekėjome lietu
viškai."

Nūrnbergas. Šeši vokiečių kata
likų vadai ir vienas protestantų 
išvyksta į JAV susipažinti su te
nykščių religinių gyenimu. Juos 
kviečia NCWC ir FC of Ch.

II-oJi dantų technikų laida Augsburge. Pirmoje eilėje iš kairės t dešinę 
sėdi: Dr. med. V. Damijonaitis (antras iš eilės) — kursų vedėjas, Dr. In
gelevičius (ketvirtas) — LRK C. V-bos atstovas, šalia jo — W. Bauer —

• praktikos darbų vedėjas. Antroje eilėje antras iš gairės V. Degutis — 
kursu seniūnas. A. Kurkullo nuotr.

Antroji dantų techniku laida
Daugelis tremtyje gyvenančių 

lietuvių per pastaruosius ketveris 
tremties metus nesėdėjo be darbo. 
Iškilus emigracijos klausimui, 
griebtasi mokytis amatų ir prak
tiškų profesijų. Kūrėsi įvairūs 
amatų kursai, mokyklos. Augs- 
burgo-Hochfeldo lietuvių stovyklo
je įsikūrė dantų technikų mokyk
la, kuri kovo 5 d. išleido antrąją 
dantų technikų laidą. Ši laida 
mokslą pradėjo 1948. VII. 1 d. Jei
gu, mokyklai kuriantis, pirmajai 
laidai teko susidurti su nemažais 
finansiniais sunkumais, tai antra
jai laidai šis klausimas buvo dar 
sunkesnis. Darbo sąlygos buvo 
taip pat nelengvos. Visa mokykla 
— vos du nedideli kambariai. Čia

Ateitininku kuopos šventė
Schwab. GmQnd. Nepriklausomy

bės šventės proga vėl 22 kandi
datai davė iškilmingą pasižadė
jimą gyventi ir aukotis ateitinin-

Bacevičiaus nuotr.

Schwaebisch-Gmuend moksleivių ateitininkų Marijos Pečkauskaitės vardo 
kuopos nariai po iškilmingo naujų narių pasižadėjimo akto Vasario 16-sios 
proga su savo svečiais. " ***—- •-

mę įsijungti į garbingą ateitininkų 
šeimą.

Posėdis baigtas Tautos Himnu ir 
jautriu Birutės Petraitytės eilėraš
čiu.

Vasario 16 d. stovyklos minė
jime, po liter, laureatų kūrybos 
skaitymo, moksleiviai ateitininkai 
pastatė dainų, šokių ir eilėraščių 
montažą „Nemunas". R. Nasvytytė

kursantai turėjo klausyti teorinių 
dalykų ir atlikti praktiką.

Mokyklos mokomąjį personalą 
sudarė jos vedėjas, visa siela jai 
atsidavęs Dr. Damijonaitis, prakti
kos darbų vedėjas vokietis specia
listas Wilhelm Bauer ir p. Gaška.

Kovo 5 d„ dalyvaujant L. R. 
Kryžiaus Vyr. Valdybos atstovui, 
įvyko baigiamieji egzaminai, o va
kare pažymėjimų įteikimas. Po 
įžanginio mokyklos vedėjo Dr. Da
mijonaičio žodžio L.R.K. Vyr. Val
dybos narys Dr. Ingelevičius įtei
kė pažymėjimus. Šią laidą baigė 
ir dantų techniko vardą įgijo K. 
Budrys, E. Buračaitė, V. Gusaro- 
vaitė, V. Degutis, A. Grigaliūnas, 
M. Krygeris, A. Kurkulis, L. Prijel- 
gauskas, B. Rudys, L. Sirjatavičius 
ir Pr. Urbanas. Baigusieji ta pro
ga įteikė savo dėstytojams ir 
visą ūkinę naštą ant savo pečių 
nešusiam antrosios laidos seniūnui 
V. Degučiui dovanų. Išleistuvių 
šventė užbaigta kukliomis vai
šėmis. —A. K.

tuiciją, skonį ir vidaus įsitikinimą. 
Sąjungos rėmuose autonomiškai 
gali veikti ne tik atskirų meno 

. k. t. tapytojų, grafikų, 
skulptorių, taikomosios dailės ir

— viso atnąujini-

bet ir skirtingų meno srovių rea
listų, impresionistų, modernistų ir 
dar kitokie — sambūriai. Mes, 
menininkai, vykdydami gamtos 
mums patikėtą kūrėjo misiją, į 
savo tikslą einam skirtingais ke
liais, o tikslas yra vienas ir tas 
pats: nuoširdi tarnyba per meną 

lankių recenzijų (Droitwich Guar- mūsų Tėvynės Lietuvos garbei ir 
dian) tačiau jau teko matyti. Tie- gerovei! Ir aš manau, kad, jeigu 
stoginio kontakto su anglų visuo- mes kiekvienas, vykdydamas savo 
mene, išskyrus Droitwichą, buvo kūrybinę misiją, savo kelius grį- 
mažai. simę ne tuščiomis ambicijomis, bet

Sekantis kelionės etapas bus ga- tarpusavia tolerancija asmeniui bei 
na sunkus: reikės pervažiuoti į jo kūrybai, savo tikslus sėkmingai 
Škotijos pasienį ir ten New Castle pasieksim, nors mūsų keliai po 
Art Councilio apygardoje, kito la- svetimu dangum, gal būt, yra ir 
bai aktyvaus menedžerio žinioje, bus labiau dygūs, negu kitų mūsų 
duoti per 7 dienas 7 koncertus. Ta- tautiečių, baigė įdomų pasikalbė
čiau apie tai — kitą kartą. j imą prof. Adomas Varnas. .

VL. JAKUBENAS ANDRIUS JOGAUDAS

kiškam idealui 
mui Kristuje.

Iškilmingame 
vavo aukštieji svečiai — Jo Pra
kilnybė Vyr. Lietuvių Sielovados 
Tvarkytojas kan. F. Kapočius, 
Ateitininkų Federacijos vadas prof. 
A.' Maceina, 1948 m. literatūros 
premijų laureatai J. Jankus ir 
Nelė Mazalaitė, Federacijos Tary
bos nariai, gimnazijos mokytojai, 
vietos sendraugiai, studentai atei
tininkai ir Ateitininkų Tėvų Ra
telis.

Posėdis praėjo iškilmingoj, pa
kilioj nuotaikoj ligi galo. Iš gar
bės prezidiumo svečių kalbėjo. 
Jo Prakilnybė kan. Kapočius, Fe
deracijos Vadas prof. A. Maceina, 
vietos klebonas dekanas P. Kara
lius, gimnazijos direktorius P. 
Pauliukonis ir pirmosios 1948 m. 
literatūros premijos lauretas J. Jan
kus. Mergaitės apkaišė naujų narių 
krūtines gėlėmis, o B. Šulskis VII 
k. padėkojo visų pasižadėjusiųjų 
vardu sveikinusiems, išreikšdamas 
didelį džiaugsmą už suteiktą lėi-

NAUJAS KOMITETAS
Augsburg-Hochfeld. Dėl pagyvė- 

jusios emigracijos į JAV prieš 
kiek laiko išrinktas stovyklos ko
mitetas savo kadencijos nebaigė. 
Šiomis dienomis išrinktas naujas 
komitetas, kurį sudaro P. Šešta
kauskas — komiteto pirmininkas, 
buvęs komiteto pirmininku stovy
klos gyvavimo pradžioj, J. Bar
kauskas — komiteto vicepirminin
kas ir E. Binkevičius — sekre
torius. Kandidatų išrinkta 9, kad, 
vėl kuriam nors iš komiteto narių 
išvykstant, nereiktų rinkti naujo 
komiteto.

SKELBIMAI
Šiomis dienomis iš spaudos išėjo 

Gražinos Krivickienės 
sudarytas liaudies dainų rinkinys 

DAINOS
Didelio formato, 160 puslapių 

puošni, kietais viršeliais. Knyga 
gausiai grafiko Viktoro Petravi
čiaus iliustruota. Įžanga — J. Ba
lio, kartu vokiečių ir prancūzų 
kalbomis atspausta Aleksio Ranito 
studija „Petravičius, dainos ir lie
tuvių siela“. Leidėjas — Erwin 
Burda Verlag, Freiburg. Norintieji 
įsigyti šį leidinį kreipiasi autorės 
p. Krivickienės antrašu: (17b) Frei
burg i. Br., Zasiusstr. 39. Iki kovo 
15 d. knygos kaina 12.— DM, vė
liau 15.— DM.

posėdyje daly-
KEMPTENO NAUJIENOS

— Kovo 4 d. vietos YMCA kino 
salėje buvo suruošta iškilminga 
šv. Kazimiero akademija su ati
tinkama paskaita ir menine pro
gramėle.

Padėka
Augsburgo ligoninės chirurgui 

Dr. Stankaičiui už padarytą jnan 
operaciją ir rūpestingą gydymą 
nuoširdžiai dėkoju.

Gilienė

šaukiamas LT Amatininkų ir Dar
bininkų Prof. S—gos 

SKYRIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIA
VIMAS

S. m. kovo 12—13 d. d. Augs- 
burge-Hochfelde Naujojoj salėj 
įvyksta, gal būt, paskutinis trem
tyje Profesinės Sąjungos skyrių 
atstovų suvažiavimas, tolimesniam 
Sąjungos likimui ir jos veiklai 
nuspręsti. Todėl šis suvažiavimas 
turėtų susilaukti tinkamo susido
mėjimo ne tik Sąjungos narių, bet 
ir tremtinių visuomenės tarpe.

71 iridi11 uelna antradieniais, ketvirtadieniais Ir leštadler 
Z/^IDUllUl niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaituoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — JO pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM S-— 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. Sma'žys, Box 18. Lot 36, Old Klldonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus. 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — > šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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Stiprins karo laivyną

Atlanto pakto projektas paruostas
ATLANTO PAKTAS BUS PASIRAŠYTAS DVIEJŲ SAVAIČIŲ BŪ
VYJE. ATLANTO PAKTAS APIMS IR VAKARINES VOKIETIJOS 

ZO NAS

nija į Baltijos paktą neįsijungs, 
nes ji apsisprendusi už Atlanto 
paktą. Manoma, jog šį klausimą 
Lenkijos vyriausybė referuos 
Stockholmui ir Helsinkiui.

Ryšium su Danijos krypimu į 
Atlanto pakto pusę, Lenkija pa
grasino, jog, jei x Danija į paktą 
įsijungs, Lenkija nebetieks jai'ang
lies. Kadangi 40 proc. visos ang
lies Danija gauna iš Lenkijos, toks 
grasinimas yra verčiantis susimąs
tyti.

Vašingtonas. Siaurės 
pakto projektas aštuonių 
prisidedančių valstybių 
paruoštas ir perduotas 
kraštų vyriausybėmis priimti.

Senato užsienio politikos komi
sijos pirmininkas Tomas Connally 
pareiškė, kad minimas paktas prie 
jo prisidedančių kraštų vyriausybių 
būsiąs 14 dienų būvyje pasirašy
tas ir tada paskelbtas viešumai.

JAV užsienio reikalų ministeris 
Achesonas spaudos konferencijoj 
užakcentavo, kad Atlanto pakto 
pasirašymas sulaikysiąs kiekvieną 
užpuolėją nuo 1914 ir 1939 metais 
Vokietijos padarytos klaidos pa
kartojimo. Šis paktas, taip toliau 
pareiškė JAV užs. reik, ministeris 
Achesonas, būsiąs didelis įnašas į 
greitesnį Europos atsistatymą ir 
išblaškymą to nesaugumo, kuris 
trukdęs atstatymo darbą. Šiandien 
jau esą labai aišku, pabrėžė mi
nisteris Achesonas, kad Sovietų 
S-ga šia linkme nerodanti jokio 
noro bendradarbiauti. Pakto pro
jektas apima šiuos svarbesnius 
punktus. Paktą pasirašančios vals
tybės įsipareigoja bendradarbiauti 
ūkinėj, politinėj ir karinėj srityse. 
Paktą pasirašantieji kraštai taip pat 
įsipareigoja teikti vieni kitiems pa- 
gelbą net ir ginklu, jei būtų rei
kalinga taikos ir saugumo atstaty
mui. Pakte aptariamas „ginkluo
tas užpiiolimas” ir nusakomos geo
grafinės ribos, kuriose turėtų būti 
laikomasi įsipareigojimų. Atlanto 
paktas apimsiąs ir vakarines Vo
kietijos okupacines zonas.

Atlanto 
prie jo 
atstovų 
atskirų

Londonas. Kovo 8 d. britų Že
mieji rūmai priėmė parlamentinio 
britų admiraliteto sekretoriaus 
projektą, reikalaujantį karo laivy
no reikalams paskirti 189 250 000 
svarų sterlingų, tai yra 36 milijo
nais daugiau, negu pereitais me
tais. Norint išvystyti tobulą gany-. 
bą, reikia ypatingai remti naujus 
tyrinėjimus. Ateity kovos jūroje 
daugiausia vyks po vandeniu. Ne 
tik puolimo, bet ir gynybos klau
simuos visas dėmesys atkreiptas į 
atominę bombą. Ateinantį pavasa
rį anglų laivynas planuoja suruoš
ti manevrus, kuriuose „dalyvaus" 
ir atominė bomba. Iš tikrųjų jos 
vietoj bus vartojami radioaktyvūs 
gama spinduliai.

AFL apkaltino Sovietų Sąjungą, 
kad ši savo ir satelitinių kraštų 
darbo vergų stovyklose nežmoniš
kose sąlygose laiko milijonus 
žmonių.

Iš Ženevos pranešama, jog 
Tarptautinės Darbo Įstaigos vyk
domasis komitetas visais atžvil
giais pritarė Trumano planui ne
kultūringų kraštų pakėlimui ir nu
tarė remti kiekvieną panašų tarp
tautinį planą. .

DP LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Kovo 8—9 d. d. spaudos konfe

rencijos Bad Kissingene proga ten 
pat įvyko DP laikraščių leidėjų 
sąjungos suvažiavimas. Aptaręs ■ 
visą eilę aktualių klausimų, su
važiavimas išrinko naują sąjun
gos tarybos prezidiumą, kurį da
bar sudaro: pirm. — Bialaseviz 
(lenkas), vicepirm.- Dr. Lippoczy 
(vengras) ir Soeoet (estas), sekre
torius — Mankovskyj (gudas) ir 
iždininkas — Odipcow (rusas).

TIKRINS DARBO VERGŲ 
STOVYKLAS

Lake Success. JT ūkio ir socia
linė taryba priėmė pasiūlymą iš
tirti vergijos faktus visame pasau
lyje. Prieš balsavo 3, susilaikė In
dija ir už balsavo 14. Šis pasiūly
mas tarybai buvo įteiktas po to, 
kai amerikiečių profesinė sąjunga

KRAVCENKO RAŠO NAUJĄ 
KNYGĄ

Paryžius. V. Kravčenkos advo
katas Paryžiaus byloje Gilbert 
Heitzmanas pakėlė nuostoliams pa
dengti reikalaujamą sumą iš vieno 
milijono frankų į 6 milijonus. Esą 
labai daug kainavęs.liudininkų at- 
sigabenimas iš Vokietijos. Septin
toji bylos savaitė vėl atnešė sen
saciją, kai Kravčenko vienos savo 
kalbos gale pareiškė, jog šiuo 
metu jis ruošiąs naują knygą apie 
Sovietų Sąjungos ir Stalino suly
ginimą su nacių Vokietija ir Hit
leriu.

PASKUTINES NAUJIENOS

faunai MMfii ^akta su sovietais

Vašingtonas. JAV užsienio rei
kalų ministerija pranešė Italijos 
vyriausybei, kad Italija galinti 
nors ir tuojau prie Atlanto pakto 
prisidėti, jei ji tik norinti. Va
šingtono diplomatiniuose sluoks
niuose manoma, kad Italija duo
sianti teigiamą atsakymą. Tokius 
pat pranešimus gavusios ir Dani
jos, Portugalijos ir Islandijos 
vyriausybės.

Maskva. Kaip oficialiai 
šama, Sovietų S—ga savo 
biudžetą iš 66 milijardų 
1948 met. padidinusi šiais 
iki 97 milijardų rublių.

Stockholmas. Švedų liaudies (li
beralų) partijos vadas prof. Bertil 
Ohlin kovo 5 d. įteikė antruose 
parlamento rūmuose interpeliaciją, 
kur jis klausia, ar vyriausybė ne
mano pagreitinti įsigyti Švedijos 
pilietybę tiems pabaltiečiams, ku
rie nori Ją įsigyti.

prane- 
karinį 
rublių 

metais

BALTIJOS JUROS PAKTAS
Kopenhaga. Iš čia patiriama, jog 

Maskva po nevykusio pasiūlymo 
Norvegijai šiuo metu veda pasi
tarimus su Varšuvos vyriausybe 
dėl Baltijos gynybos pakto suda
rymo, kuris turėtų tam tikroms 
valstybėms sutrukdyti įsijungti į 
Atlanto paktą. Pirmiausia Lenkija 
turėtų pasiūlyti visoms prie Balti
jos jūros prieinančioms valsty
bėms sudaryti nepuolimo sutartis. 
Ligšiol tikrų žinių nėra, ar Lenki
jos pasiuntinys šiuo klausimu jau 
kalbėjosi su Danijos ministeriu 
pirmininku, tačiau aišku, jog Da-

Stortinget — Norvegijos parla
mento —^balkonuose buvo didelė 
spūstis, parlamento pirmininkui 
Natvig Pedersenui pradėjus savo 
pranešimą apie kovo 3 d. slapto 
parlamento pasitarimus, kuriuose 
buvo diskutuojama specialiai skir
to komiteto pareiškimai. Specialu
sis komitetas pranešė, kad jis pri
taria vyriausybei, kad Norvegija 
turi mėginti garantuoti savo sau
gumą, bendradarbiaudama su Va
karų demokratijomis. Bet Norvegi
ja negali dalyvauti tokiame ben
dradarbiavime, kuris reikalautų 
Norvegijos teritorijos svetimoms 
karinėms pajėgoms taikos metu. 
Komitetas pritarė, kad Norvegija 
iš pat pradžios turį dalyvauti pa
sitarimuose dėl Atlanto pakto. Dar
bo partijos (socialdemokratų) opo
zicijos rezoliucija nedalyvauti pa
sitarimuose, kol metmenys paktui 
nebus galutinai paruošti, tegavo 
tik tris balsus. Čia gal reikėtų pri
minti, kad parlamente nebuvo 21 
darbo partijos atstovo, o pats opo
zicijos vadas Olsvik, kuris kartu 
yra ir žemės ūkio komisijos pirmi
ninkas, pasinaudojo proga ir nu- 
vykoj už 40 km už Oslo esančią 
žemės ūkio akademiją „tarnybos 
reikalais”.

Po parlamento pirmininko pra
nešimo prasidėjo debatai, kuriuos 
pradėjo užsienio reikalų ministeris 
Lange, pareferuodamas paklausi
mus apie rusų pasiūlymą sudaryti 
nepuolimo paktą. Sovietams į tą

Turkija žvelgia i Vakarus
Ankara. Turkų kabineto sluoks

niuose, manoma, jog po savo ke
lionės i Vakarų Europą Turkijos 
užs. reik, ministeris Sadakas arti
miausiu laiku turėsiąs pasitarimus 
su vadovaujančiais Vakarų diplo-

VENGIANTIEMS EMIGRUOTI 
ATIMAMA IRO GLOBA IR 

UŽKERTAMAS KELIAS ATEITY 
EMIGRUOTI

Iš atitinkamų IRO emigracijos 
įstaigų patirta, kad IRO griebiasi 
sankcijų prieš tuos asmenis, kurie 
vengia arba išsisukinėja visai be 
priežasties emigruoti į pasirinktą 
kraštą. IRO nusistačiusi ateity 
atimti tokiems asmenims globą ir 
užkirsti kelią vėlyvesnei emigra
cijai.

(Rašo mūsų bendradarbis Skandinavijoje K Rauklaukis)

„broliškumo" gestą buvo atsakyta: 
„Norvegijos vyriausybė išsamiai 
apsvarstė Sovietų Sąjungos š. m. 
vasario 5 d. pareiškimą. Sovietų 
Sąjungos kreipimasis į vyriausybę 
š. m. sausio 29 d. davė ndrvegų 
vyriausybei progą pareikšti savo 
nuomonę dėl Norvegijos saugumo 
problemų. Ji tarp kitko pareiškė, 
kad ji, atsižvelgdama į Norvegijos, 
kaipo prie Atlanto esančios jūros 
valstybės, padėtį nutarė arčiau pa
zonduoti, kokiomis formomis ir 
kokiomis sąlygomis galėtų Norve
gija eventualiai dalyvauti regiona
linėje saugumo sistemoje, apiman
čioje kraštus paliai Atlantą.

Tų zondavimų rezultatas buvo. stybės susilaiko nuo „grasinimo 
tas, kad norvegų vyriausybė, ga
vus Norvegijos parlamento pilną 
pritarimą, nutarė dalyvauti paruo
šiamuose pasitarimuose Atlanto 
paktui suformuoti. Tų pasitarimų 
tikslas yra prieiti abipusiai įsipa- 
reigojančios sutarties, pagrįstos 
solidarumo ir kolektyvaus saugu? 
mo principu regionalinėje srity, 
sudarančioje natūralų vientisumą.

Norvegijos vyriausybė yra įsiti
kinus, kad šis paktas netarnaus 
agresyviems tikslams ir kad jis 
bus suformuotas neperžiangiant 
JTO nuostatų. Kitomis sąlygomis 
Norvegija nesijungs prie pakto. 
Galutinį sprendimą, ar Norvegija 
prisidės prie ruošiamo pakto, pa
darys vyriausybė ir parlamentas, 
kai paktas jau savo galutinėje 
formoje bus paruoštas.

Norvegijos vyriausybė 
jo paskiausįjį Sovietų 
kreipimąsi ir tikrai gera 
pranta ir sutinka su i 
tarp tų dviejų kraštų vyrautų aiš
kūs kaimyniniai santykiai. Todėl 
ji kategoriškiausioje formoje nori 
pakartoti, kad ‘ji nedalyvaus agre
syvių tikslų turinčioje politiko ie 
ir kad neužleis bazių svetimo 
krašto karinėms pajėgoms Norve
gijoje, kol Norvegija nebus užpul
ta arba kol jai negrės užpuolimas 
Norvegų vyriausybė nori taip pat 
pabrėžti, kad sprendimas, ar mūsų 
kraštui gręsia užpuolimo pavojus, 
jokiu būdu nesivadovaus palaidais 
ir provokaciniais gandais. Tik fak
tai sudarys sprendimo pagrindą, 
kokių krašto gynimosi žygių bus 
imtasi, o čia kalba tegali būti tik 
apie norvegų vyriausybės spren
dimą.

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
savo š. m. vasario 5 d. pareiškime 
nurodo galimumą sudaryti nepuo
limo paktą su Norvegija, jeigu

norvegų vyriausybė abejoja So
vietų Sąjungos geromis kaimyni
nėmis intencijomis. Geri kaimy
niniai santykiai tarp Norvegijos ir 
Sovietų Sąjungos, kaip Sovietų 
vyriausybė savo vasario 5 d. pa
reiškime teisingai pastebėjo, turi 
gilias istorines šaknis, didžiausias 
noras yra tuos santykius išlai
kyti ir pagilinti. Norvegijos vy
riausybė yra įsitikinus, kad 
eventualus norvegų prisijungimas 
prie Atlanto pakto nepajudins to 
noro, kuriam visa norvegų tauta 
pritaria. '

Pripažindamos JTO nuostatus, 
pagal kuriuos dalyvaujančios val-

> peržiūrė- 
Sąjungos 

i valia su- 
noru, kad

arba pavartojimo ginkluotos pajė
gos prieš kurios nors valstybės 
teritorinį integralumą arba politi
nę nepriklausomybę", tos dvi val
stybės jau įsipareigoja nepulti 
viena antros.

Todėl tokiomis aplinkybėmis nor
vegų vyriausybė neranda reikalo 
pakartoti šį įsipareigojimą dar at
skiru nepuolimo paktu tarp tų 
dviejų kraštų. Tai vyriausybės 
nuomonei pritaria ir Norvegijos 
parlamentas.

Sovietų Sąjunga savo vasario 
5 d. pareiškime užtikrino savo 
draugišką nusistatymą Norvegijos 
atžvilgiu. Norvegų vyriausybė pa
sinaudoja ta proga išreikšti savo 
ir visos norvegų tautos draugiš
kumo jausmus Sovietų Sąjungai 
ir tautai."

Iš debatuose kalbėjusių reikia 
paminėti ministerio pirmininko 
Gerhardseno pareiškimą, kuriame 
jis pabrėžė, kad kelias į taiką 
eina per atstatytą ir stiprią Va
karų Europą. Kad JAV ne tik pa

iMUHįtOl IS VlSUt
Mūnchenas. Čia vykstančioj 8 

čekų šnipų byloj liudininkas ka
pitonas Ottocar Feifar pareiškė, 
jog kaltinamasis Robert Kruse 
svetima pavarde veikęs Bremene _ 
ir yra vienas iš geriausių agentų 
visam Čekoslovakijos šnipų tink
le. Kruse Bremene turėjęs užda
vinį sekti amerikiečių į Europą 
gabenamus ginklus, ypač tankus.

Key West. Iš Key West prane
šama jog iki kovo 20 d. laukiama 
oficialaus pranešimo apie karinių 
paėgų ministerio K. Royall atsi
statydinimą. Seniau buvo mano
ma, jog tai įvyks kartu su For- 
restalio atsistatydinimu. Key West 
šiuo metu atostogauja prez. Tru,- 
manas.

Šanchajus. Viename 
laikraštyje Ciangkaišeko 
jog jo tėvas manąs vėl 
riuomenės vadovavimą, __ „___ ,
užėmimo pavojus Nankingui ir Šan
chajui.

Šanchajaus 
sOnus rašo, 
perimti ka- 
jei grėstų

lankiai tuo klausimu nusistačiu- 
sios, bet ir pasiima didelę naštą 
tai pasaulio daliai vėl ant kojų 
pastatyti, Norvegijai turėjo lemia
mos reikšmės. O kad komunistai 
ir sovietai daro, ką gali, kad tik 
tą Vakarų Europos atsigavimą su
trukdytų, yra, anot Gerhardseno, 
pati didžiausia mūsų laikų trage
dija.

tei-
esą

ją
at-

vy
ne-

matais Ankaroje. Būsią kalbamsi 
Turkijos sienų apsaugos klausimu. 
Jeigu toki pasitarimai neduotų 
giamų rezultatų, Turkija 
kreiptųsi į JAV, prašydama 
remti ginklais tikro pavojaus 
veju.

Šitokios mintys Ankaroje 
rauja po to, kai Turkija buvo
priimta į Atlanto sąjungą, nors ji 
priklausanti ERP ir gaunanti JAV 
paramą. Daug kalbama taip pat ir 
apie Viduržemio jūros bloką. Tur
kai mano, jog toks paktas juos 
suartintų su Prancūzija, o kartu 
ir su Atlanto pakto valstybėmis.

JAV tokių garantijų jau yra 
davusį daug, ir tuo gali pakenkti 
sau pačiai, tačiau Amerika, kuri 
rėmė Turkiją anksčiau, dabar yra 
morališkai įsipareigojusi ją remti 
ginkluoto užpuolimo atveju.

Indija išstoja is Commonwealtho?
New Dehli. Indijos ministeris 

pirmininkas Pandit Nehru įstaty
mų leidžiamojo organo susirinki
me pareiškė, jog, jei Indija norinti 
išvengti trečio pasaulinio karo, ji 
turinti nutraukti susivienijimo ry
šius su bet kokia pasaulio valsty
be ar bloku. Apskritai Indijai nesą 
reikalo jungtis su bet kokia ideo
logija ar valstybe. Išsišakojusi 
Azijos problema yra Europos 
valstybių susikirtimo išdava.

Indijos ir Commonweltho santy
kių klausimu Nehru pareiškė, jog 
ateinančių mėnesių būvy Indija iš 
anglų imperijos išsijungs.

UP iš Londono praneša, jog 
Anglija planuojanti kuo greičiau
siai sušaukti Commonweltho kon
ferenciją Tolimųjų Rytų padėčiai 
apsvarstyti. Konferencija įvyks . 
Ottawoje ar Londone ir joje daly
vaus aukščiausi imperijos valdi
ninkai.

Konferenciją sušaukti skatina ir 
paaštrėjusi Burmos padėtis. Dau
gely Burmos vietovių šiuo metu 
vyrauja įvairūs sukilėliai. Anglai, 
norėdami apaugoti savo piliečius, 
pradėjo juos gabenti į Kalkutą.

ZLfet TSR X, 
[Knygv "anųi 
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